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VATICANO - A EUCARISTIA E O SACERDOTE: INSEPARAVELMENTE UNIDOS
PELO AMOR DE DEUS” – UMA REFLEXÃO PELO DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO
PELA SANTIFICAÇÃO DOS SACERDOTES
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – O dom divino por excelência, a Eucaristia, foi destinado em particular aos
sacerdotes, que acolhendo-o, carregam a responsabilidade de sua eficácia no mundo. Sobre este tema se
desenvolve a reflexão proposta pela Congregação para o Clero por ocasião do Dia Mundial pela Santificação dos
Sacerdotes, que se celebra na solenidade do Sagrado Coração de Jesus (este ano em 27 de Junho) ou em outra data
oportuna escolhida pela circunscrições eclesiásticas. O subsídio de reflexão preparado pelo Dicastério do
Vaticano se inspira na recente Encíclica de João Paulo II “Ecclesia de Eucharistia”, e pretende criar para esta
circunstância “um intenso clima de adoração e de oração entorno ao Ministério do Santíssimo Sacramento, que
possa favorecer, para os Sacerdotes e para os fiéis, aquele estupor eucarístico do qual fala o Santo padre,
afirmando que isso deve invadir sempre a Igreja reunida na Celebração Eucarística. Mas em modo especial deve
acompanhar o ministro da Eucaristia”. (Ecclesia de Eucharistia,5).
O subsídio se articula em 6 breves parágrafos: O sacerdote, responsável pela Eucaristia; Grito da fé; Edificação
da Igreja e adoração contemplativa: Eucaristia e sacerdócio ministerial; Eucaristia e comunhão eclesial; Com a fé
de Maria.
Entre outras reflexões, é lembrado que cada celebração eucarística deve despertar no sacerdote “a
responsabilidade em direção ao mundo que deve ser transformado, transfigurado pela Eucaristia. Pronunciando as
palavras “Mistério da Fé”, o sacerdote entende melhor que este grito da fé o impele em direção ao mundo no qual
Cristo opera maravilhas e sente urgir em si a improrrogabilidade missionária de estender o Seu Reino. Ele recebe
uma nova luz sobre a própria missão sacerdotal que lhe foi confiada e sobre o papel que deve assumir, afim que a
força da Eucaristia possa produzir todos os seus afeitos em cada existência humana”. (S.L) (Agência Fides
26/06/2003 – linhas: 31; Palavras: 347)
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O texto integral do subsídio: http://www.fides.org/por/vaticano/cong_clero260603.html:
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