
OS MILAGRES EUCARÍSTICOS 

mais fundamentada e razoável parece ser a do
“Doutor Eucarístico” por excelência, Santo Tomás
de Aquino (ver Suma Teológica III, q. 76, a.8).
Ele diz que o corpo e o sangue que aparecem
depois do milagre são na verdade uma segunda
transformação das espécies eucarísticas, dos 
acidentes e não tocam a verdadeira substância 
do corpo e do sangue de Jesus. Em resume, as
espécies do pão e do vinho são milagrosamente
convertidas em espécies de carne e sangue. O 
verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Jesus
não são os que aparecem no milagre, mas os que,
inclusive antes de milagre, estavam escondidos
sob as espécies do pão e do vinho e que continuam
a estar escondidos sob as espécies da carne e do
sangue. Se a carne o o sangue que se vê no milagre
fossem a carne e o sangue reais de Jesus, teríamos
que afirmar que Jesus ressuscitado, que reina

impassível à direita do Pai, perde uma parte da
sua carne e do seu sangue, o que não pode ser
admitido de maneira nenhuma.
Temos que dizer então que a carne e o sangue
que aparecem no milagre pertencem ao gênero
das espécies, aparências ou acidentes. Não são
mais, nem menos espécies que o pão e o vinho.
O Senhor realiza esses milagres para dar um sinal,
fácil e visível a todos, de que na Eucaristia está
realmente presente o seu corpo e o seu sangue.
Mas, repetimos, este corpo e sangue verdadeiros
não são os que vemos no milagre, mas aqueles
que estão sob as espécies ou aparências; espécies
ou aparências que antes do milagre eram as do
pão e do vinho e que depois do milagre são as
da carne e do sangue.
Sob as aparências da carne e do sangue, Jesus é
verdadeira e substancialmente presente como

era antes do milagre. É por isso que nós podemos
adorar Jesus realmente presente sob as espécies da
carne e do sangue.
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LITURGIA EUCARISTICA

1 – Epiclese - invocação do Espírito Santo             

2 – Antes da consagração do pão    

3 – Depois da consagração do Pão

4 – Antes da consagração do vinho                                    

5 – Depois da consagração do Vinho  
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