
EUCARISTIA: CLAMOR À SOLIDARIEDADE DIANTE DA FOME  
 

 Estamos vivendo a semana Eucarística em preparação à festa de Corpus Christi. Sempre uma bonita 
manifestação de Fé em torno de Jesus Sacramentado. A beleza da multidão na Procissão que se repete pelas 
ruas de nossa Cidade. A Beleza da solidariedade manifestada na tradicional oferta de alimentos que serão 
doados aos grupos de nossa Igreja que se ocupam de atender principalmente àqueles que vivem no mais 
completo abandono das ruas.  
 Todos os anos são algumas toneladas fruto da generosidade de nosso povo. Tudo isso nos remete aos 
princípios de nossa fé apresentados na Sagrada Escritura. Nosso Deus, Criador e Senhor da Vida, garante 
com fartura, em bem da humanidade, a fecundidade da natureza e os meios para que todos possam viver e 
desenvolver seus talentos, sem depredar os recursos naturais do planeta. 
 Jesus de Nazaré, Filho de Deus e Nosso Salvador, se revela como o Pão que sacia toda a fome de 
vida. Deu-nos o pão da Palavra e na Eucaristia, entrega seu corpo como alimento de vida eterna. Ele 
ensinou-nos a pedir ao Pai Celeste o Reino e o pão de cada dia e a reparti-lo com os irmãos. Sua ação 
salvífica e sua morte redentora o revelam como mestre da compaixão e da misericórdia. Ele que passou 
fazendo o bem, veio para dar vida, e vida em abundância (Jo 10,10). Fez-se carne, presença salvífica para a 
humanidade. 
 O preceito evangélico de “dar de comer a quem tem fome, vestir o nu, visitar o doente e o 
prisioneiro, acolher o migrante” (Mt 25,31-46) nos ensina que a CARIDADE EVANGÉLICA é fundamento 
do agir cristão e aponta para a promoção integral do ser humano. É gesto de quem se dá, de quem coloca a 
serviço do outro as suas melhores energias, seu espaço, sua influência social e política. As primeiras 
comunidades aprenderam a lição do Senhor e viviam a comunhão fraterna e o gesto de quem partilha os seus 
bens.  Assim, não havia necessitados entre eles. 
 Partilhar sua vida com o outro e se colocar ao lado do seu sofrimento, a exemplo de Jesus, não é dar 
coisas, mas dar-se. É colocar-se a serviço, gastar tempo, estar ao lado de quem sofre. É ceder ao outro as 
próprias forças, para que ele possa abrir os olhos, organizar-se, resgatar a autoestima, a identidade, seus 
valores mais profundos e assim erguer a cabeça, levantar-se e seguir adiante. É fazer como Jesus: reconhecer 
as potencialidades de quem está fragilizado e confiar em sua capacidade de agir. É ter compaixão, é ser 
solidário. 
 Jesus não tinha apenas uma boa notícia para os pobres. Ele era e é a Boa Notícia, que trouxe a vida 
plena e eterna para todos. Seu coração misericordioso e compassivo estava em profunda sintonia com o 
sofrimento do povo empobrecido, o qual aprendeu a ver n’Ele uma novidade em pessoa (Lc 4,18). “Todos 
testemunhavam a favor d’Ele, maravilhados com as palavras cheias de graça que saíam de sua boca” (Lc 
4,22), pois “Ele ensinava como quem tem autoridade” (Mc 1,22).  
 Jesus em sua mensagem nos revela que "Deus é amor" (1 Jo 4, 8). Um amor que redime o homem e o 
resgata das suas múltiplas misérias para restituir a sua plena dignidade. Iluminados por este Amor, que a 
nossa solidariedade possa ser um sinal para a transformação dos corações. Precisamos continuar a ser 
mensageiros desta Boa Nova.  
 Que contemplando o Mistério da Eucaristia aprendamos a ser discípulos de Jesus e missionários que 
anunciam a sua vida, boa nova para todos. 
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