“Comunhão
espiritual”
em tempos de pandemia

Papa Francisco
"Nesta situação de pandemia, em
que nos encontramos a viver mais
ou
menos
isolados,
somos
convidados
a
redescobrir
e
aprofundar o valor da comunhão
que une todos os membros da Igreja.
Unidos a Cristo não estamos mais
sós, mas formamos um único Corpo,
do qual Ele é a Cabeça. É uma união
que se alimenta com a oração, e
também com a comunhão espiritual
à Eucaristia, uma prática muito
recomendada quando não é possível
receber o Sacramento".

Angelus de 15 de março de
2020

Por “comunhão
espiritual” ou
“comunhão de desejo”
ou ainda “comunhão
virtual”, entende-se
aquela comunhão que
se realiza, segundo reza
sua doutrina, num
contexto de
impossibilidade da
comunhão sacramental
e forte desejo.

definição

A comunhão é iniciativa divina
Eu vi, eu vi a miséria do meu povo
que está no Egito. Ouvi o seu grito
por causa dos seus opressores;
pois eu conheço as suas angústias.
Por isso desci a fim de libertá-lo
da mão dos Egípcios, para fazê-lo
subir desta terra para uma terra
boa e vasta, terra que mana leite e
mel.
Ex 3,7-8a

Chamados à comunhão
Desde o princípio, a natureza
humana perdeu os dons com que
Deus a tinha enriquecido... Em vez da
eternidade preferiu a morte... Mas a
bondade divina, levada pelo seu
infinito amor ao homem, não cessou
jamais de lhe oferecer os seus dons
providenciais. Assumiu integralmente
as propriedades da nossa natureza,
exceto o pecado... Isto permitiu-nos,
como membros da mesma família,
entrar em comunhão com a
divindade e participar da sua própria
formosura”.
Pseudo Dionísio Areopagita

Gênese da questão:
A interpretação de 1Cor 10,1-4
Não quero que ignoreis, irmãos,
que os nossos pais estiveram
todos sob a nuvem, todos
atravessaram o mar e, na nuvem
e no mar, todos foram batizados
em Moisés. Todos comeram o
mesmo alimento espiritual, e
todos beberam a mesma bebida
espiritual, pois bebiam de uma
rocha
espiritual
que
os
acompanhava, e essa rocha era
Cristo.

