Fundamentação bíblica do Sacramento da Eucaristia
Textos bíblicos selecionados e organizados por
Hugo Goes
O Sacramento da Eucaristia, também chamado de Ceia do Senhor ou de comunhão,
foi instituído pelo próprio Jesus, como podemos verificar nos seguintes textos da Bíblia:
João 6, 27-69
27 Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até à
vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois a este, Deus Pai o assinalou com
seu selo”.
[…]
33 Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo”.
34 Eles então pediram: “Senhor, dá-nos sempre desse pão!”
35 Jesus lhes disse: “Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e
quem crê em mim nunca mais terá sede.
[…]
48 Eu sou o pão da vida.
49 Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram.
50 Aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer.
51 “Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente.
E o pão que eu darei é a minha carne, entregue pela vida do mundo”.
52 Os judeus discutiam entre si: “Como é que ele pode dar a sua carne a comer?”
53 Jesus disse: “Em verdade, em verdade, vos digo: se não comerdes a carne do
Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós.
54 Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e
eu o ressuscitarei no último dia.
55 Pois minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida.
56 Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e
eu nele.
57 Como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo por meio do Pai, assim aquele que de
mim se alimenta viverá por meio de mim.
58 Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram –
e no entanto morreram. Quem se alimenta com este pão viverá para sempre”.
59 Jesus falou estas coisas ensinando na sinagoga, em Cafarnaum.
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60 Muitos discípulos que o ouviram disseram então: “Esta palavra é dura. Quem
consegue escutá-la?”
61 Percebendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus
perguntou: “Isso vos escandaliza?
62 Que será, então, quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes?
63 O Espírito é que dá a vida. A carne para nada serve. As palavras que vos falei são
Espírito e são vida.
64 Mas há alguns entre vós que não creem”. Jesus sabia desde o início quem eram os
que acreditavam e quem havia de entregá-lo.
65 E acrescentou: “É por isso que eu vos disse: ‘Ninguém pode vir a mim, a não ser
que lhe seja concedido pelo Pai’”.
66 A partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam
com ele.
67 Jesus disse aos Doze: “Vós também quereis ir embora?”
68 Simão Pedro respondeu: “A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna.
69 Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus”.
Mateus 26, 26-28
26 Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão e pronunciou a bênção, partiu-o,
deu-o aos discípulos e disse: “Tomai, comei, isto é o meu corpo”.
27 Em seguida, pegou um cálice, deu graças e passou-o a eles, dizendo: “Bebei dele
todos,
28 pois este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos,
para remissão dos pecados.
Marcos 14, 22-24
22 Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e
lhes deu, dizendo: “Tomai, isto é o meu corpo”.
23 Depois, pegou o cálice, deu graças, passou-o a eles, e todos beberam.
24 E disse-lhes: “Este é o meu sangue da nova Aliança, que é derramado por muitos.
Lucas 22, 14-20
14 Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos
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15 e disse: “Ardentemente desejei comer convosco esta ceia pascal, antes de padecer.
16 Pois eu vos digo que não mais a comerei, até que ela se realize no Reino de Deus”.
17 Então pegou o cálice, deu graças e disse: “Recebei este cálice e fazei passar entre
vós;
18 pois eu vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira,
até que venha o Reino de Deus”.
19 A seguir, tomou o pão, deu graças, partiu-o e lhes deu, dizendo: “Isto é o meu
corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim”.
20 Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: “Este cálice é a nova aliança
no meu sangue, que é derramado por vós.
1 Coríntios 10, 15-17
15 Eu vos falo como a pessoas esclarecidas. Ponderai vós mesmos o que eu digo:
16 O cálice da bênção, que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? E
o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo?
17 Porque há um só pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos
participamos desse único pão.
1 Coríntios 11, 23-29
23 De fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti: Na noite em que ia ser
entregue, o Senhor Jesus tomou o pão
24 e, depois de dar graças, partiu-o e disse: “Isto é o meu corpo entregue por vós.
Fazei isto em memória de mim”.
25 Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: “Este cálice é a
nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em minha
memória”.
26 De fato, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis
proclamando a morte do Senhor, até que ele venha.
27 Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor
indignamente, será culpado contra o corpo e o sangue do Senhor.
28 Examine-se cada um a si mesmo e, assim, coma do pão e beba do cálice;
29 pois, quem come e bebe sem distinguir devidamente o corpo, come e bebe sua
própria condenação.
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