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ORAÇÃO

  

I Coríntios 11, 23-24

Eu recebi do Senhor o que vos transmiti: que o Senhor Jesus, na noite 
em que foi traído, tomou o pão 24.e, depois de ter dado graças, partiu-o 
e disse: “Isto é o meu corpo, que é entregue por vós; fazei isto em 
memória de mim”.

CONTEMPLE

Uma pessoa lê a passagem bíblica em voz alta. 
Pequeno silêncio.

Partilha: O que particularmente te chamou a atenção?

ESTUDE

1. Leia o texto do YOUCAT uma frase de cada vez. Então 
    uma pessoa lê o texto completo em voz alta.

2. Três minutos de silêncio.

3. Cada pessoa lê uma palavra ou frase em voz alta (sem 
    comentar) que tenha chamado a atenção.

4. Explique brevemente no momento seguinte o porquê de 
    ter escolhido a frase (ex: memórias, questionamentos, 
    etc.). 

217 O que acontece com a Igreja quando ela celebra a Eucaristia?

Sempre que a Igreja celebra a Eucaristia ela encontra-se diante da fonte 
de que brota renovadamente: na medida em que a Igreja “come” o corpo 
de Cristo, torna-se “corpo de Cristo”, que é uma metáfora da Igreja. na 
imolação de Cristo, que Se ofereceu a nós em corpo e alma, há espaço 
para toda a nossa vida. O nosso trabalho e o nosso sofrimento, as 
nossas alegrias... podemos unir tudo à imolação de Cristo. Quando nos 
apresentamos deste modo, somos transformados: agradamos a Deus e 
somos para os outros como pão bom e nutritivo. [1368-1372, 1414]

Ralhamos constantemente com a Igreja, como se fosse uma agremiação 
de pessoas mais ou menos boas. Na verdade, porém, a Igreja é o que de 
forma misteriosa surge no altar diariamente. Deus entrega-Se por cada 
um de nós e quer transformar-nos mediante a Comunhão com Ele. 
Sendo transformados, devemos transformar o mundo. O que a Igreja é 
para além disso é completamente secundário. 

Meu Senhor e meu Deus!
Nós te louvamos, Senhor pois, através das pobres ofertas 
da Terra, Tu se fizeste pão para nós.
Comemos o pão e provamos do  Seu Corpo Sagrado.
Bebemos o vinho e tomamos  Seu Sangue.
Transforme-nos em Ti.
Amém.

DESAFIO

Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste 
tópico!

Livro dos tesouros: Separe cinco minutos para escrever 
tudo que deseja se lembrar. 

PARTILHE 1. O que você oferece a Deus quando participa da Santa Missa? O que 
   Jesus oferece?

2. Como devo me preparar para receber da Santa Comunhão e por que 
    há momentos em que não podemos comungar?

3. Por que a comunhão fraterna (do latim communio) é na Igreja também 
    chamada de comunidade?

4. O que as pessoas precisam aprender quando dizem: "Eu não preciso 
    da missa. Eu posso encontrar Deus na minha casa, quando rezo 
    sozinho"?

Nossos DESAFIOS são somente sugestões que você pode 
adicionar às reuniões do guia de estudo. Você pode também 
substituí-los por mais fortes, mais adequados, mais originais 
ou melhores. Entre em contato conosco pelo e-mail 
feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Compartilhe sua experiência no 
Facebook ou Instagram.

Nos próximos dias, reserve um tempo para participar de uma missa e, 
conscientemente, receber Jesus na Santa Eucaristia. Reze esta oração 
antes de receber a Santa Eucaristia: " Diante da Tua entrega a mim, 
Senhor,  eu me entrego a  Ti".

Você aceita esse desafio?

Por que a Santa Missa é 
o centro da Igreja?
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