
A EUCARISTIA, LUGAR COTIDIANO PARA CELEBRAR  

O MISTÉRIO DE NATAL 
 

Em cada Eucaristia celebramos o Natal. São Francisco via no presépio o 

mistério da eucaristia e na eucaristia o mistério do presépio e por isso ele dizia 

que “assim como o Filho de Deus veio do seio do Padre no útero da Virgem 

Maria, ele se humilha diariamente na eucaristia, desce todos os dias do seio do 

Pai sobre o altar nas mãos do sacerdote. Assim como os apóstolos viram na 

carne daquele filho, o Filho de Deus, assim nós, no Pão e no Vinho, enxergamos 

o Divino Filho”1.  Por isso vamos hoje visitar o presépio natalino e aprender daqui 

como olhar para as nossas celebrações eucarísticas.  
 

1.) Ao redor do presépio variedades de personagens: 

Tinham muitas pessoas que transitaram ao redor do presépio. Entre eles 

tinham os pobres e os ricos, tinham aí os pastores que eram fedorentos e sujos 

e também os reis magos com cheiro de ouro e incenso. Estavam aí os 

silenciosos como Maria e José que se recolheram meditando as maravilhas de 

Deus e estavam também os que cantavam, anunciavam e publicavam, como 

Isabel, os vizinhos, os anjos e os pastores. Uma variedade de personagens, cada 

um com sua particularidade.  

Assim também a nossa assembleia eucarística. Tem uma variedade de 

pessoas, de todo o tipo, ao redor de nós, ao redor do altar. Aquelas agradáveis 

e aquelas menos agradáveis. É assim a Casa do Senhor: Tem santos e 

pecadores, tem irmãos que exalam os perfumes de santidade e tem sujos que 

vivem no lixo e fazem nos tampar o nariz. É o sinal do tempo messiânico que 

ouviremos bastante na Liturgia do Tempo de Advento: O lobo e o cordeiro 

viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito; o bezerro e o leão 

comerão juntos e até mesmo uma criança poderá tangê-los...”. O que significa 

tudo isso? Quando tem Jesus no nosso meio, o lobo continuará sendo lobo e o 

cordeiro continuará sendo cordeiro, mas os dois vão conseguir viver juntos em 

paz, um sabe acolher outro na sua diferencia, na sua particularidade. É o caráter 

do tempo messiânico. Se olhamos para nossas famílias, como somos diferentes, 

aliás nós mesmo um dia somos os cordeiros e outro dia somos os lobos. Um dia 

somos santos e outro dia somos insuportáveis. O importante é procurar Jesus, 

acolhê-lo na nossa casa independente quem somos nós.  

Neste sentido entendemos melhor porque na Igreja não temos bancos 

particulares, qualquer um pode sentar em qualquer lugar e, antes da Comunhão, 

na hora de dar a paz, dá a mão àquele que estiver ao seu lado independente ele 

seja pobre ou rico, santo ou pecador.  

2.) O Emanuel-Deus conosco- está no meio de nós: Falamos, quando 

estudamos sobre cada parte da Missa, que em cada parte da Missa começa o 

sacerdote dizendo: o Senhor esteja convosco e nós respondamos: Ele está no 

meio de nós.  

                                                             
1 2CtFi parágrafo.2 



Como é o nome de Jesus anunciado pelo anjo a José? O Emanuel, Deus-

conosco. Então já no início da Missa, após reconhecer a presença da 

santíssima Trindade, antes da proclamação do Evangelho, antes de iniciar a 

Oração Eucarística e antes da benção final- reconheçamos a presença de 

Emanuel, no meio de nós, anunciado pelo anjo no contexto natalino.  

Vale para toda nossa vida. Ao levantarmos, ao passearmos, ao trabalhar, 

ao dormir em todos os momentos lembraremos que o Emanuel, está conosco, 

Ele está comigo.  

3.) Se chegar na mente alguma tentação de fazer o mal para alguém 

vamos lembrar a figura de Herodes ao redor do presépio: 

Quando estudamos as partes da Missa, vimos como que acontece o 

pecado, por pensamentos, palavras, atos e omissões. Falamos do pecado de 

Adão e Eva, falamos do pecado de Caim e olha, o que fez Herodes quando 

soube dos reis magos que nasceu o rei de Judá: primeiro mandou 

recomendando-lhes: ao voltar passam por aqui, pois eu também quero adorá-lo 

(o mal escondido com a aparência do bem). Na verdade, dentro de seu coração 

já estava erguendo o planejamento de matar Jesus. Quando entendeu que os 

reis magos voltaram por outro caminho, ele resolveu de matar todas as crianças 

debaixo de dois anos (Mt 12,13-18), fazendo o cálculo da vinda dos magos. Todo 

mal tem uma aparência do bem. o Salmista diz: “o ímpio gera a iniquidade, 

concebe a maldade e dá à luz a mentira”. Salmo 7.  

Ao contrário, olha qual é o procedimento do homem justo, José, diante da 

tentação de deixar Maria secretamente (Mt 1,19-20): à voz do anjo, que é na 

verdade é a voz da própria consciência, José abandona o seu pensamento 

escondido e prossegue como o anjo lhe falou.   Ele sabe que na voz da sua 

consciência, está Deus e seus planos, ainda que não o compreendamos logo e 

sempre.   
 

4.) O ofertório e oferendas do presépio 

Natal é tempo de dar e receber presentes, é tempo de confraternizações 

e festas e, tem vezes que desejamos de dar um presente a uma pessoa muito 

cara para nós, mas não tem o dinheiro ou a condição de fazê-lo. Assim também 

em cada Missa que participamos, temos a procissão das oferendas: Diante da 

majestade divina as nossas oferendas são pobres, seja as coisas que 

oferecemos que nós mesmos. Agora vamos para o presépio: Maria, José e 

Jesus: Viveram com as ofertas que receberam dos pastores, dos magos e dos 

que foram visitar. Nem tinham um lugar aonde Maria dar à luz Jesus (Lc 2,7). 

Até o curral, a manjedoura, era emprestado (Lc 2,16). Maria e José juntos 

enfrentaram todo desafio, ao redor do nascimento de Jesus: esmolar casa por 

casa procurando um lugar para dar à luz o filho, a pobreza, a fuga para o Egito, 

a vida escondida, a vida sem casa, acordar a noite, a viagem perigosa da noite 

para salvar a vida do menino. Em tudo estavam juntos. Jesus é do Pai, mas 

também é o fruto do trabalho de Maria e José.  Então todas as vezes que 

precisamos passar alguma necessidade na vida, em especial neste período de 



dois meses, vamos lembrar a vida da Sagrada Família e oferecendo a nossa 

pobreza nas mãos de São Jose e Maria Santíssima, santificamos nossas 

jornadas e glorificamos a Deus pela nossa situação pobre.  

 

As festas natalinas:  

A celebração de Natal não é inclusa num só dia:  como se, no dia 24 a 

noite ou 25 de dezembro participou da Missa e terminou tudo. Após o Natal, no 

dia seguinte, 26 de dezembro, celebraremos a festa de Santo Estevão, o 

primeiro cristão nascido no Céu,  e depois celebraremos no dia 27 a festa de 

São João, o discípulo amado, que entendeu o grande mistério da Encarnação e 

escreveu na linguagem mais alta e misteriosa expressando: “O Verbo se fez 

carne, e habitou entre nós’. O Verbo, a Palavra criadora de Deus, nasceu e 

recriou tudo, redimindo tudo, reconciliando tudo para Deus Pai. E depois no dia 

seguinte celebraremos o martírio das crianças inocentes, crianças que 

morreram por causa de Jesus, crianças inocentes que antes de conhecer Jesus 

deram a vida por causa dele. E em fim no domingo que vem, oitavo dia de Natal 

celebraremos a solenidade da mãe de Deus.  

Assim começamos o primeiro dia do ano civil, consagrando todos os dias 

do nosso ano novo, no manto materno de Maria, pois ela que nos deu o Pão do 

Céu que contém todo sabor e, que não vai fazer faltar nas nossas mesas o pão 

cotidiano, e se faltar, ela sabe interceder como fez nas bodas de Canaã.  

Há dois mil anos atrás Ele nasceu assumindo a carne e o sangue de 

Maria. Após a ressurreição Ele quis permanecer entre nós no simples Pão e 

Vinho, no formato sacramental, única forma com que ele pode estar presente em 

todos os lugares e em todos os tempos.  

Por isso São Francisco disse: Assim como ele veio no útero de Maria, hoje 

vem no altar pelas mãos do sacerdote. Os apóstolos olhando para aquele Jesus 

homen perceberam que ele era o Verbo feito carne Jesus Deus, que veio habitar 

no meio deles. Assim atrás do véu do Pão e o Vinho tem o Corpo e o Sangue de 

Cristo ressuscitado.  

Em Belém se escondeu a divindade, e no Pão ainda mais. Por isso mesmo 

precisamos o dom da fé que vem do alto: Jesus disse: não foi nem carne nem 

o sangue que te revelou, mas o meu Pai. Não porque alguém falou para nós, 

mas Deus mesmo nos deve dar o dom da fé para acreditarmos.  São João diz 

no seu Evangelho: "Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não 

o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a 

todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder 

de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da 

vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus." (Jo 1,10-13). 

Sim, "Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça." (Jo 1, 16). 

 


