
FAROL 

 

in evangelhoquotidiano.org 

2008 

1 

S. João Crisóstomo (cerca 345-407), bispo de Antioquia depois de 

Constantinopla, doutor da Igreja 

Homilias sobre a 1ª Carta aos Coríntios, nº 24 

 

«Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e 

depois vem apresentar a tua oferta» 

 

«Uma vez que há um só pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só 

corpo, porque todos participamos do mesmo pão» (1Cor 10,17). O que é este 

pão? O Corpo de Cristo. E no que se tornam os que o recebem? No corpo de 

Cristo. Não são muitos corpos, mas um só. Quantos grãos de trigo entram na 

composição do pão! Mas quem vê esses grãos? Estão no pão que eles 

formam, mas nada os distingue uns dos outros, de tão unidos que estão. 

Assim estamos nós unidos uns aos outros e com Cristo. Não há mais muitos 

corpos alimentados por diversos alimentos; nós formamos um só corpo, 

alimentado pelo mesmo pão. Por isso Paulo disse: «Todos participamos do 

mesmo pão». Se participamos todos do mesmo pão, se estamos unidos nele 

ao ponto de nos tornarmos um só corpo, porque é que não estamos unidos por 

um mesmo amor, estreitamente ligados pela mesma caridade? 

Voltai a ler a história dos nossos antepassados na fé e encontrareis este 

quadro notável: «A multidão dos que abraçavam a fé tinham um só coração e 

uma só alma» (Ac 4,32). Mas, infelizmente, hoje não é assim. Nos nossos dias 

a Igreja oferece o espectáculo contrário; não vemos senão dolorosos conflitos, 

encarniçadas divisões entre irmãos... Estáveis longe dele, mas Cristo não 

hesitou em vos unir a ele. E agora vós não vos dignais imitá-lo para vos unirdes 

de todo o coração ao vosso irmão?... Por causa do pecado, os nossos corpos 

formados do pó da terra (Gn 2,7) tinham perdido a vida e estavam sob a 

escravatura da morte; o Filho de Deus juntou-lhe o fermento da sua carne, ele, 

livre de todo o pecado, numa plenitude de vida. E deu o seu corpo em alimento 

a todos os homens, para que, renovados pelo sacramento do altar, tenham 

todos parte na sua vida imortal e bem-aventurada. 


