
Sobre a Liturgia Eucarística (Missa) – Curiosidades  

O que é Missa? A Missa é simultaneamente sacrifício de louvor, de ação de graças. Nela se encontra tanto o 

ápice da ação pela qual Deus santificou o mundo em Cristo, como o do culto que os homens oferecem ao Pai, 

adorando-o pelo Cristo, Filho de Deus. A celebração da Eucaristia é uma ação de toda a Igreja. É a maior e a mais 

importante oração da Igreja Católica.  

Na Missa os participantes são alimentados nas duas mesas (da PALAVRA) e (da EUCARISTIA). As duas formam 

uma unidade.  

A Missa é rica em SENTIDO e SIGNIFICADO que quando descobrimos seu valor passa a ter sabor e mais efeito 

em nossa vida.   

A Missa é um DIALOGO entre Deus-Pai, o presidente da celebração e os participantes. Todo o diálogo dirigido 

ao Pai se dá por meio do Filho, na unidade do Espírito Santo. Toda celebração é um louvor a Deus por através do Filho.  

A Missa acontece entre PALAVRAS e GESTOS. Ou seja, toda palavra proferida é seguida de um gesto (mãos, 

olhar ou inclinação).   

Pão, Vinho e água, por que? Alimentos comuns na época de Jesus. A gota de água no vinho é a participação da 

humanidade na divindade de Cristo.  

O ESPIRITO SANTO é aquele que atualiza do MISTÉRIO PASCAL de Cristo (Encarnação, Missão, Paixão, Morte, 

Ressurreição, Ascensão e Pentecostes).  

Quem celebrou a PRIMEIRA Missa?  Jesus Cristo com seus amigos e amigas! 

De quantas Missas já participamos? ÚNICA! 

Somos obrigados a participar da Missa? Todo o batizado tem o DIREITO de alimentar a sua fé numa 

comunidade, bem como participar de modo ativo e conscientemente das orações, cantos, gestos.  

Quando termina a Missa? Ela não termina apenas se recebe a benção de envio para continuar a missão nos 

lugares por onde estivermos, como, por exemplo, família, trabalho, lazer etc.  

O que é a Eucaristia (Ação de Graças? É o próprio sacrifício do Corpo e do Sangue do Senhor Jesus, que Ele 

instituiu para perpetuar pelos séculos, até seu retorno, o sacrifício da cruz, confiando assim à sua Igreja o memorial de 

sua Morte e Ressurreição. É o sinal da unidade, o vínculo da caridade, o banquete pascal, no qual se recebe Cristo, a 

alma é coberta de graça e é dado o penhor da vida eterna. 

Quando Cristo instituiu a Eucaristia? Instituiu-a na Quinta-feira Santa, “na noite em que ia ser entregue” (1Cor 

11,23), celebrando com os seus Apóstolos a Última Ceia. 

O que representa a Eucaristia na vida da Igreja? É fonte e ápice de toda a vida cristã. Na Eucaristia, atingem o 

seu clímax a ação santificante de Deus para conosco e o nosso culto para com Ele. Ele encerra todo o bem espiritual da 

Igreja: o mesmo Cristo, nossa Páscoa. A comunhão da vida divina e a unidade do Povo de Deus são expressas e 

realizadas pela Eucaristia. Mediante a celebração eucarística, já nos unimos à liturgia do Céu e antecipamos a vida 

eterna. 

Como Jesus está presente na Eucaristia? Jesus Cristo está presente na Eucaristia de modo único e 

incomparável. Está presente, com efeito, de modo verdadeiro, real, substancial: com o seu Corpo e o seu Sangue, com 

a sua Alma e a sua Divindade. Nela está, portanto, presente de modo sacramental, ou seja, sob as espécies eucarísticas 

do pão e do vinho, Cristo todo inteiro: Deus e homem. 

O que significa transubstanciação? Transubstanciação significa a conversão de toda a substância do pão na 

substância do Corpo de Cristo e de toda a substância do vinho na substância do seu Sangue. Essa conversão se realiza 

na oração eucarística, mediante a eficácia da Palavra de Cristo e da ação do Espírito Santo. Todavia, as características 

sensíveis do pão e do vinho, ou seja, as espécies eucarísticas, permanecem inalteradas. 

Estrutura da Liturgia Eucarística (Missa)  

Ritos Iniciais (Canto de Entrada, Saudação, Ato Penitencial, Glória e Oração “Coleta”).  

PARTE I: Liturgia da Palavra (1ª Leitura, Salmo, 2ª Leitura, Proclamação do Evangelho, Homilia, Preces e Profissão de Fé 

- Creio).  

PARTE II: Liturgia Eucarística (Preparação das Oferendas, Lavabo, Oração sobre as Oferendas,  Oração Eucarística, 

Prefácio, Epiclese, Narrativa da Ceia, Anamnese, Oblação, Intercessões, Doxologia Final, Pai Nosso, Rito da Paz, 

Procissão para a Comunhão, Oração depois da Comunhão).  

 Ritos Finais (Avisos, Benção de envio e Despedida).                                                                                                     Organizado 

Por Judinei Vanzeto - Professor  


