As Finalidades da Santa Missa
Hoje vamos meditar sobre as finalidades e vantagens da Santa Missa, usando trechos de um
pequeno livro escrito por São Leonardo de Porto-Maurício no século XVIII, “As Excelências da
Santa Missa.”
Diz ele no prefácio do livro:
“Os tesouros, por grandes e preciosos que sejam, não podem ser estimados se não forem
conhecidos. Eis porque, muitos não têm pelo santo Sacrifício da Missa o amor que
deveriam ter, porque este tesouro, A MAIOR MARAVILHA e a MAIOR RIQUEZA da
IGREJA DE DEUS é um TESOURO OCULTO um tesouro muito pouco conhecido. Ah! se
todos conhecessem esta preciosidade celeste, tudo sacrificariam para adquiri-lo. A
exemplo do mercador do Evangelho, cada um, de boa vontade, daria tudo que possuísse
para obter tão precioso tesouro (Mt 13, 46).”
Mais adiante ele escreve:
“São Tomás de Aquino, o Doutor angélico, nos ensina quais são as dívidas que temos
com DEUS. Ele diz que há especialmente quatro. Todas as quatro ilimitadas.”
“A primeira é de adorar, louvar e honrar este DEUS de majestade infinita e digno de
infinitos louvores e homenagens. A segunda é dar-lhe satisfação pelos pecados que
cometemos. A terceira, render-Lhe graças pelos benefícios recebidos. A quarta, implorarLhe, como fonte de todas as graças.”
“Ora, como é possível que pobres criaturas como nós, que nada possuímos, nem mesmo
o ar que respiramos, possam jamais satisfazer obrigações tão grandes? Consolemo-nos,
pois aqui está um meio facílimo. Façamos o possível para participar de muitas Missas e
com a máxima devoção; e, se bem que nossas dívidas sejam enormes e inumeráveis, não
há dúvida de que, com o tesouro contido na Santa Missa, poderemos solvê-las
inteiramente.”
São Leonardo explica então a primeira finalidade: PELA SANTA MISSA ADORAMOS
DIGNAMENTE A DEUS.
E diz:
“Nossa primeira obrigação para com DEUS é adorá-Lo e honrá-Lo. É preceito da própria
lei natural que todo inferior deve homenagem a seu superior. E quanto maior a
dignidade deste, tanto maiores devem ser as honras que se lhes prestam. Daí resulta que,
sendo DEUS de majestade infinita, homenagens infinitas Lhe devemos.”
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“Infelizes que somos! Onde encontraremos oferenda digna de nosso Criador? Passei vós
em revista todas as criaturas do Universo: coisa alguma encontrareis digna Dele.”
“Ah! é que uma oferenda digna de DEUS não pode ser senão o próprio DEUS. Necessário
é que Aquele, que está sentado no trono de Sua Majestade, desça para oferecer-se como
vítima sobre os nossos altares, a fim de que a homenagem corresponda perfeitamente à
Excelência de sua grandeza infinita.”
“Isto é o que se realiza na Santa Missa, pela qual DEUS é adorado na medida que merece,
porque é adorado por DEUS mesmo, isto é, por JESUS que, pondo-se sobre o altar em
estado de vítima, adora a SANTISSÍMA TRINDADE por um ato de inefável dependência
e tanto quanto Ela merece.”
“Nós, que concorremos com Ele no oferecimento deste grande Sacrifício, damos também
de nossa parte, a DEUS, honra e homenagem infinitas. Oh! Que coisa sublime! Digamos
uma vez ainda, pois importantíssimo é sabê-lo: Sim, assistindo à Santa Missa, prestamos
a DEUS adoração, honra e homenagem infinitas.”
“Sendo assim, como quitaremos bem a nossa primeira dívida com DEUS, assistindo à
Santa Missa! Ó mundo obcecado, quando abrirás os olhos para compreender verdade tão
importante. E vós cristãos negligentes, tereis ainda a coragem de dizer: ‘Uma missa a
mais, uma missa a menos, pouco importa’? Que triste cegueira!”
São Leonardo explica então a segunda finalidade: PELA SANTA MISSA PODEMOS
SATISFAZER A JUSTIÇA DIVINA PELOS PECADOS COMETIDOS.
Continua ele:
“A segunda obrigação que temos para com DEUS é de satisfazer à sua justiça por tantos
pecados cometidos. Oh! Que dívida imensa esta! Um único pecado mortal pesa tanto na
balança da Justiça Divina que não bastariam, para expiá-lo, todas as boas obras de todos
os mártires e de todos os santos passados, presentes e futuros. No entanto com o Santo
Sacrifício da Missa, se considerarmos o seu valor intrínseco e seu preço, pode-se
satisfazer plenamente por todos os pecados cometidos.”
“E aqui buscai compreender quanto de reconhecimento deveis a JESUS. Pensai-o bem: é
Ele o ofendido; entretanto, não contente de no Calvário ter satisfeito por nós à Justiça
Divina, deu-nos e continua a dar-nos incessantemente o meio de apaziguá-la no
sacrifício da Santa Missa, pois aí renova a oferenda que, na Cruz, fez a DEUS PAI, pelos
pecados do Mundo inteiro.”
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“O mesmo sangue que derramou para resgatar o gênero humano é aplicado e oferecido
especialmente na Santa Missa pelos pecados daquele que a celebra ou manda celebrar, e
de todos os que participam deste augusto Sacrifício.”
“Não que o Sacrifício da Santa Missa apague por si mesmo e imediatamente nossos
pecados, como é o caso do sacramento da Confissão; mas obtém que eles nos sejam
apagados, proporcionando-nos, seja no momento mesmo da Santa Missa, seja em outra
ocasião oportuna, boas inspirações, movimentos salutares e graças atuais que nos são
indispensáveis para nos arrependermos dignamente de nossas faltas.”
“Conquanto às almas em estado de pecado mortal não lhes aproveite o valor no que tem
de propiciatório, todos os pecadores deviam assistir muitas vezes à Santa Missa para
alcançar mais facilmente a graça da conversão.”
“Quanto às almas vivendo em paz com DEUS, o Sacrifício da Santa Missa lhes dá uma
força surpreendente para se manterem nesse estado e, conforme a opinião comum, são
apagados todos os pecados veniais, caso tenham ao mesmo tempo um arrependimento
geral. Ó bem-aventurada Santa Missa, que nos restitui a liberdade de filhos de DEUS, e
satisfaz todas as penas devidas por nossos pecados!”
“Realmente, se bem que o valor do Santo Sacrifício seja infinito, deveis saber entretanto,
que DEUS o aceita numa medida limitada e finita, mais ou menos, conforme a devoção
maior ou menor de quem o celebra, manda celebrar, ou a ele assiste.”
“Note-se aqui o erro daqueles que preferem as missas mais curtas e menos devotas, ou, o
que é pior, que a elas assistem com pouca ou nenhuma devoção. É verdade que todas as
Missas são iguais do ponto de vista do Sacramento, como ensina São Tomás; não o são,
porém, quanto aos efeitos que delas provêm. Quanto maior a piedade atual ou habitual
do celebrante, maior será o fruto de seu sacrifício.”
São Leonardo continua, explicando agora a terceira finalidade: PELA SANTA MISSA
AGRADECEMOS DIGNAMENTE A DEUS TODOS OS BENEFÍCIOS.
Do livro:
“A terceira dívida é a do reconhecimento pelos benefícios de que nos cumulou
carinhosamente nosso DEUS. Computai todos os favores que dele tendes recebido, os
bens da natureza e da graça, o corpo, a alma, os sentidos, as faculdades, a saúde, a vida.
Como poderemos agradecer-Lhe suficientemente?”
“Nossa miséria é tão grande que não temos sequer o meio de satisfazer pelos menores
benefícios recebidos de DEUS. Pois o menor de todos, provindo das mãos de tão grande
Rei e acompanhado dum amor infinito, adquire um preço infinito e nos obriga a um
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reconhecimento também infinito. Infelizes que somos! Se não podemos suportar o peso
de um só benefício, como poderemos arcar com o fardo de graças inumeráveis?”
“Consolai-vos, pois o meio de dar ações de graças suficientes ao boníssimo DEUS nos é
ensinado pelo rei Davi, que, contemplando com espírito profético o divino sacrifício,
confessava que só ele bastava para dar a DEUS ações de graças adequadas. Perguntava:
‘Que retribuirei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito?’”
“E responde: ‘Oferecer-Lhe-ei um sacrifício que será infinitamente agradável, e com o
qual, somente, satisfarei a minha dívida por tantos e tão grandes benefícios.’ Este
Sacrifício foi instituído pelo nosso Redentor, principalmente para este fim, quero dizer,
para reconhecer a divina munificência e agradecer-Lhe, e por isso chama-se Eucaristia
por excelência, o que significa ‘ação de graças’.”
“E vós, que fazeis? Abristes enfim os olhos para reconhecer tão preciosíssimo tesouro?”
São Leonardo comenta em seguida a quarta finalidade: PELA SANTA MISSA PODEMOS
OBTER TODAS AS GRAÇAS QUE NECESSITAMOS.
Explica ele:
“Já sabeis quão grandes são vossas misérias, tanto de corpo como de alma, e por
consequência, a necessidade que tendes de recorrer a DEUS, a fim de que a todo
momento Ele vos assista e vos socorra, pois só Ele é o autor e o princípio de todos os
nossos bens temporais e eternos.”
“Mas, doutra parte, ousaríeis pedir-Lhe novos benefícios, vendo a suprema ingratidão
com que tendes correspondido às suas graças anteriores? Todavia, tende confiança; pois
se não mereceis essas graças, JESUS mereceu-as por vós, e para este fim.”
“Na Santa Missa, nosso adorável JESUS, o primeiro e Sumo Pontífice, recomenda a Seu
PAI a nossa causa, intercede por nós constituindo-se nosso amoroso advogado. Oh! Que
riquezas de graças, bênçãos, virtudes e de socorros nos obtém a Santa Missa! Em
primeiro lugar, ela nos alcança todas as graças espirituais e os bens que se relacionam
com a alma, como a contrição por nossos pecados, a vitória sobre as tentações, sejam
vindas de fora, das más companhias e do demônio, sejam produzidas no interior pelas
revoltas da carne.”
“Além disso, a Santa Missa nos obtém todos os bens temporais, contanto que concorram
à salvação da alma, por exemplo, a saúde, a abundância, a paz, e nos preserva dos males
que se lhe opõem, como seja: epidemias, terremotos, guerras, fomes, perseguições,
processos, inimizades, miséria, calúnias e injustiças.”
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“E vós, por que não despertais, por que não pedis graças importantes? Se quiserdes
confirmação, pedis a DEUS em cada Santa Missa, que faça de vós um grande santo.”
Rezemos a Deus, hoje e em cada Santa Missa, para que nos faça grandes santos no céu. E
peçamos que a Virgem Maria interceda por nós e por nossas necessidades.
Amém.
***
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