
O «maná» da humanidade 

 

A Eucaristia era, para ela, como é para nós, o alimento do pão da vida. O comentário 

à petição «o pão nosso de cada dia nos dai hoje» orienta-se só para o pão da Eucaristia. 

Pedimos ao Pai o pão para alimentar a vida. «Sua Majestade», afirma Teresa, «ainda nesta 

vida, dá cem por um», a gratuidade do «bom manjar» da Eucaristia, do «manjar da vida». 

 

«Também me vinha ao pensamento esta comparação: ainda que seja o mesmo, o que 

se dá aos que vão mais adiantados e aos que estão no princípio, no entanto, é como um 

manjar de que comem muitas pessoas: as que comem pouquito, ficam só com o bom sabor 

por pouco tempo; às que comem mais, ajuda a sustentá-las; às que comem muito, dá vida 

e força. E tantas vezes se pode comer e tão abundantemente deste manjar de vida, que já 

se não coma de outra coisa, que saiba bem, afora ele. É que vêem o proveito que lhes faz 

e têm já tão afeito o paladar a esta suavidade, que mais quereriam não viver, a terem de 

comer outras coisas, que não servem senão para tirar o bom sabor que o bom manjar lhes 

deixou. (...) Enfim, tudo depende do que Sua Majestade quer dar e a quem o quer dar. 

Mas vai muito no determinar-se quem já começa a receber esta mercê, a desapegar-se de 

todo, tendo-a no que é de razão»1. 

 

«Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância» (Jo 10, 10). Esta vida é a 

participação, pela graça, na natureza divina. Jesus quer elevar-nos consigo para as 

moradas eternas da casa do Pai, para onde vai subir (Jo 14, 2). «A Eucaristia é a vida da 

Igreja»2. «O mistério eucarístico é verdadeiramente o centro da sagrada liturgia e mesmo 

de toda a vida cristã»3. A Eucaristia é o «centro da vida»4. «A Eucaristia é o maná da 

humanidade»5. «Com este manjar celestial, tudo nos é fácil»6. Deus provê as grandes 

necessidades dos homens com grandes remédios: «Não fica connosco para outra coisa, 

senão para nos ajudar e sustentar e animar a fazer esta vontade que já dissemos se cumpra 

em nós»7. «Ei-lo, pois, aqui sem dor, cheio de glória, esforçando a uns, animando a outros, 

antes que subisse aos Céus. Companheiro nosso no Santíssimo Sacramento, que parece 
                                                           
1 V 22, 16. 
2 J. Paulo II, Carta Encíclica “Ecclesia de Eucharistia”. 
3 J. Paulo II, Eucharisticum Mysterium, n. 7. 
4 J. Ratzinger, Mitte der Leben, 1978, trad. esp. Eucaristía, el centro de la vida, Edicep, Madrid, 2003. 
5 T. Álvarez, o. c., p. 234. «O Pai deu-nos o Filho “para sempre”, isto é, para a eternidade. No Pai nosso 

pedimos ao Pai o pão da Eucaristia para o “hoje” da vida temporal. A Eucaristia é o maná da humanidade 

durante a história dos homens, a temporalidade. É o Pai quem nos dá o corpo e o sangue de Jesus, como 

Pão que sustenta a vida dos homens, alimento que marca a continuidade entre a nossa vida no tempo e na 

eternidade. É um dom oferecido a todos, amigos e inimigos. “Se não é por nossa culpa, não morreremos de 

fome” (CV 34, 2). Nunca ousaremos pedir ao Pai que retire do mundo o seu santíssimo pão: “Que seria de 

nós?” (CV 35, 4). Na Eucaristia, pedimos ao Pai o maná da humanidade. Comer o maná é entrar em 

profunda comunhão pessoal com Cristo, que, por meio da Eucaristia, aumenta a nossa fé, revela-se mais e 

mais, introduz-nos no diálogo amoroso da oração de recolhimento. 
6 CV 36, 1.  
7 CV 34, 1. Presença não só estática, mas dinâmica, animadora, como fortaleza, luz e calor da alma. «Ele 

quer agora por Sua própria vontade não nos desamparar, mas ficar connosco para maior glória dos seus 

amigos e pena dos seus inimigos. Que agora novamente não pede mais que “hoje” ao dar-nos este Pão 

sacratíssimo; Sua Majestade no-lo deu para sempre – como já disse – este mantimento e maná da 

humanidade, que O achamos como queremos; e, a não ser por culpa nossa, não morremos de fome, pois, 

de todos os modos que a alma quiser comer, achará no Santíssimo Sacramento sabor e consolação. Não 

há necessidade, nem trabalho, nem perseguição que não seja fácil de passar se começamos a saborear os 

Seus» (CV 34, 2). «E logo se me representou ali Cristo. Parecia-me que me partia o pão, que mo ia meter 

na boca, e disse-me: “Come, filha, e passa como puderes, pesa-Me o que agora padeces, mas isto te convém 

agora”» (CC 12, 3). Lembra o que Deus disse a Elias. «Levanta-te e come, porque ainda tens um longo 

caminho a percorrer» (1 Rs 19, 7).  



não estava na sua mão apartar-se de nós um só momento»8. «É muito contínuo o não se 

apartar de andar com Cristo Nosso Senhor, por um modo admirável em que divino e 

humano juntamente é sempre sua companhia»9. 

                                                           
8 V 22, 6. 
9 6M 7, 9. Não só o «humano», mas também o «divino»: «Por vezes poderá haver quem pense tornar-Vos 

mais atraente aos meus olhos exaltando de modo quase exclusivo os encantos, as bondades, do Vosso rosto 

humano de outrora. Mas, Senhor, se eu quisesse dedicar-me a um homem, não me viraria para aqueles que 

me dais na sedução do seu desabrochar presente? Mães, irmãos, amigos, irmãs, não os teremos já, 

irresistivelmente amoráveis, à nossa volta? Porque iríamos procurá-los na Judeia de há dois mil anos?... 

Não, aquilo que chamo, com todo o meu ser, com o grito da minha vida toda, e até de toda a minha paixão 

terrestre, é coisa muito diferente de um semelhante para amar: é um Deus para adorar» (P. Teilhard de 

Chardin, Hino do Universo, LXVII, Editorial Notícias, 1985, p. 129). «Já vo-lo gritei há pouco ainda: não 

sejais para mim apenas um irmão, Jesus, mas sede-me um Deus!» (Ibid., LXVII, pp. 129-130). 


