A IGREJA E ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
A Igreja nos ensina que “A reserva do Corpo de Cristo para a Comunhão dos enfermos criou entre
os fiéis o louvável costume de se recolherem em oração para adorar Cristo realmente presente no
Sacramento conservado no sacrário. Recomendada pela Igreja aos Pastores e fiéis, a adoração do
Santíssimo é uma alta expressão da relação existente entre a celebração do sacrifício do Senhor e a
sua presença permanente na Hóstia Consagrada”(cf. De sacra Communione, 79-100; Ecclesia de
Eucharistia, 25; Mysterium fidei; Redemptionis Sacramentum, 129-141). Sobre este ponto assim se
expressa o Romano Pontífice em sua Exortação Apostólica Pós-sinodal, Sacramentum Caritatis, nº
66: “De fato, na Eucaristia, o Filho de Deus vem ao nosso encontro e deseja unir-Se conosco; a
adoração eucarística é apenas o prolongamento visível da celebração eucarística, a qual,
em si mesma, é o maior ato de adoração da Igreja: receber a Eucaristia significa colocar-se
em atitude de adoração d'Aquele que comungamos. Precisamente assim, e somente assim, é que
nos tornamos um só com Ele e, de algum modo, saboreamos antecipadamente a beleza da liturgia
celeste. O ato de adoração fora da Santa Missa prolonga e intensifica aquilo que se fez na própria
celebração litúrgica. Com efeito, “somente na adoração pode maturar um acolhimento profundo e
verdadeiro. Precisamente neste ato pessoal de encontro com o Senhor amadurece depois também a
missão social, que está encerrada na Eucaristia e deseja romper as barreiras, não apenas entre o
Senhor e nós mesmos, mas também, e sobretudo, as barreiras que nos separam uns dos outros”.
Portanto, “O permanecer em oração diante do Senhor vivo e verdadeiro no santo Sacramento
amadurece nossa união com ele: dispõe-nos para a frutuosa celebração da Eucaristia e prolonga as
atitudes de culto por ela suscitadas” (Ano da Eucaristia. Nº 13 - 15 de Outubro de 2004). (fonte:
Projeto Amigos de Deus – RCC Brasil)

A BÍBLIA E A ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Na Bíblia não vamos encontrar literalmente a expressão: “adoração ao Santíssimo Sacramento”.
Mas, na verdade, o que é o Santíssimo Sacramento? É Deus presente no meio do seu povo. É Jesus
atuando na história. Portanto, vamos encontrar na Bíblia diversos textos que nos sugerem adoração
a Deus. De fato, somente a Deus devemos adorar. Adorar a Deus é o máximo que podemos fazer
enquanto passamos pelos caminhos da existência terrestre. Nossa primeira atitude como criaturas
diante do Criador é, sem dúvida, a adoração. Pela adoração exaltamos a grandeza do Senhor que
nos fez e a onipotência do Salvador que nos liberta do mal. A adoração do Deus três vezes santo e
sumamente amável nos enche de humildade e dá garantia a nossas súplicas. No Antigo Testamento
podemos ler freqüentes vezes expressões como estas: “Todo o povo se prostrou com o rosto em
terra para adorar e bendizer no céu aquele que os havia conduzido ao triunfo”(1Mac 4, 55). “Assim
vos bendirei em toda a minha vida, com minhas mãos erguidas vosso nome adorarei”(Sl 62, 5). “É
somente a vós, Senhor, que devemos adorar”(Br 6, 5). “Prostrando-se diante dele, o adoraram”(Mt
2, 11). “...os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, e são esses
adoradores que o Pai deseja”( Jo 4, 23). Quando nos prostramos em adoração a Jesus no
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Santíssimo Sacramento, somos muito mais felizes que Abraão, Moisés, Davi, os Profetas... Sem
dúvida, eles adoraram a Deus Santíssimo, ou como é comum na Bíblia, ao Deus três vezes Santo,
ou ao Santo, Santo, Santo, o Senhor Deus do universo. Mas como nos diz a Palavra em Hb 11, 13,
eles “morreram firmes na fé. Não chegaram a desfrutar a realização da promessa, mas puderam
vê-la e saudá-la de longe e se declararam estrangeiros e peregrinos na terra que habitavam”. Nós,
porém, somos privilegiados. Diante do Santíssimo Sacramento, nossa experiência se identifica com
a experiência dos Apóstolos, pois estamos diante de Jesus vivo e operante. No silêncio, ele nos
ensina como Mestre. Encerrado no Sacrário ele nos dá a liberdade, escondido na Hóstia Consagrada
ele nos revela a glória de Deus Pai e o poder do Espírito Santo. Assim como no deserto o Senhor
Deus libertou seu povo da escravidão do Egito, no Santíssimo Sacramento o Senhor Jesus nos
liberta de nossa aridez espiritual, de nosso egocentrismo, de nossos vãos desejos. Ele nos liberta da
escravidão do pecado e nos conduz à vida da graça. Ele nos aproxima do Pai celestial e de todos os
irmãos e irmãs, faz-nos crescer em comunhão, torna-nos solidários com os mais carentes e nos
abre o coração para acolhermos a vontade de Deus. No Santíssimo Sacramento, Jesus é nosso
refúgio e nossa segurança, nossa paz, nosso caminho, nossa vida e nossa verdade. Ali no
tabernáculo Jesus nos aponta para o Tabernáculo eterno. (fonte: Projeto Amigos de Deus – RCC
Brasil)
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