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Apresentação

Por ocasião do Encontro Mundial da Renovação 
Carismática Católica (RCC), realizado em Rimini 
(Itália), em abril de 2000, o padre Raniero Cantala-
messa fez uma pregação cujo tema foi “Eucaristia e 
caridade”. Na ocasião, estavam presentes delegados 
do movimento de diversas partes do mundo. Sua refle-
xão teve início com o episódio bíblico que narra o en-
contro de Jesus com os discípulos de Emaús – que se 
viam perplexos e iludidos devido à morte do Mestre.

Com esta publicação, a Editora Ave-Maria quer 
que esta pérola de sabedoria ajude muitos brasileiros 
e brasileiras a compreender de maneira mais profunda 
o mistério eucarístico.

Como se trata de uma mensagem dirigida a re-
presentantes da RCC de todo o mundo, as referências 
à ocasião em que a pregação foi proferida foram pre-
servadas no livro.

O mesmo se aplica ao estilo enfático e direto do 
autor, o qual facilita muito a leitura.



Introdução

Aproveito a ocasião para proferir esta reflexão 
cujo tema é “Eucaristia e caridade”, extraída do episó-
dio dos discípulos de Emaús, sobre o qual já ouvimos 
falar diversas vezes.

Nesse mesmo dia, dois discípulos caminhavam 
para uma aldeia chamada Emaús, distante de Je-
rusalém sessenta estádios. Iam falando um com o 
outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto 
iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo 
Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. 
Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e 
não o reconheceram. Perguntou-lhes, então: “De 
que estais falando pelo caminho, e por que estais 
tristes?”. Um deles, chamado Cléofas, respondeu-
-lhe: “És tu acaso o único forasteiro em Jerusalém 
que não sabe o que nela aconteceu estes dias?”. 
Perguntou-lhes ele: “Que foi?”. Disseram: “A 
respeito de Jesus de Nazaré... Era um profeta 
poderoso em obras e palavras, diante de Deus e 
de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os 
nossos magistrados o entregaram para ser conde-
nado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos 
que fosse ele quem haveria de restaurar Israel 
e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia 
que essas coisas sucederam. É verdade que al-
gumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas 



foram ao sepulcro, antes do nascer do sol; e, não 
tendo achado o seu corpo, voltaram, dizendo que 
tiveram uma visão de anjos, os quais assegura-
vam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao 
sepulcro e acharam-no assim como as mulheres 
tinham dito, mas a ele mesmo não viram”. Jesus 
lhes disse: “Ó gente sem inteligência! Como sois 
tardos de coração para crerdes em tudo o que 
anunciaram os profetas! Porventura não era ne-
cessário que Cristo sofresse essas coisas e assim 
entrasse na sua glória?”. E, começando por Moi-
sés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes 
o que dele se achava dito em todas as Escrituras. 
Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele 
fez como se quisesse passar adiante. Mas eles for-
çaram-no a parar: “Fica conosco, já é tarde e já 
declina o dia”. Entrou então com eles. Aconteceu 
que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele 
tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e serviu-lho. 
Então, se lhes abriram os olhos e o reconhece-
ram... mas ele desapareceu. Diziam então um para 
o outro: “Não se nos abrasava o coração, quando 
ele nos falava pelo caminho e nos explicava as 
Escrituras?”. Levantaram-se na mesma hora e 
voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 
Onze e os que com eles estavam. Todos diziam: “O 
Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a 
Simão”. Eles, por sua parte, contaram o que lhes 
havia acontecido no caminho e como o tinham 
reconhecido ao partir o pão” (Lc 24,13-35).



vidas; com Ele, passaram por poucas e boas. Agora 
tudo entrou em colapso, restando apenas a amargura 
de terem se enganado.

De repente, não há mais duas pessoas, mas sim 
três. Jesus se aproxima e caminha com eles, mas 
seus olhos são incapazes de reconhecê-lo. Os dois 
amigos não prestam mais atenção no caminho, mas 
voltam completamente o olhar para o forasteiro. À 
pergunta: “De que estais falando pelo caminho, e 
por que estais tristes?”, segue-se uma longa história 
sobre o que aconteceu. Jesus os ouve e, em seguida, 
interpela-os:

E, começando por Moisés, percorrendo todos os 
profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito 
em todas as Escrituras (Lc 24,27).

Às vezes, ouvimos uma explicação que, de re-
pente, nos dá a chave para entender uma questão que 
nos incomoda há anos. Ficamos sem palavras e, en-
tão, pensamos: “Era tão simples! Como eu não pen-
sei nisso antes?”. Assim deve ter acontecido naquele 
momento com os discípulos. O sentido das Escrituras, 
de todo o Antigo Testamento, estava subitamente lá, 
aberto e claro diante de seus olhos. Jesus “abriu suas 
mentes para o entendimento das Escrituras”, como 



quando, na Física, fecha-se o circuito elétrico, pro-
duzindo uma luz intensa.

Foi a primeira interpretação cristológica das Es-
crituras. Não me surpreende que os dois discípulos 
tenham sentido o coração ardendo ao ouvi-lo. Se algo 
assim acontece, ainda hoje, ao se ler as Escrituras, 
imagine o que deve ter acontecido naquele instante em 
que foi o próprio Jesus quem explicou as profecias. 
Recentemente, vivi uma pequena experiência que me 
fez sentir como toda a Escritura realmente nos fala 
sobre Cristo. Na última semana do ano litúrgico, antes 
do advento, durante a missa, foram lidas passagens do 
profeta Daniel. Em um dos dias, foi a passagem que 
fala da sucessão de impérios humanos, com base em 
quatro seres que, por sua vez, devoram e esmagam 
tudo sob seus pés (um dos textos que Jesus certamente 
deve ter explicado aos dois discípulos de Emaús). 
Era uma sequência longa e violenta, que eu estava 
ouvindo com uma sensação de opressão, quando uma 
súbita mudança de cenário aconteceu:

Olhando sempre a visão noturna, vi um ser, seme-
lhante ao filho do homem, vir sobre as nuvens do 
céu: dirigiu-se para o lado do ancião, diante de 
quem foi conduzido. A ele foram dados império, 
glória e realeza, e todos os povos, todas as nações 


