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a meta

para a qual se encaminha a acção da Igreja
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(SC 10)
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Sacramento da caridade

Editorial

No dia 22 de Fevereiro, festa litúrgica 
da Cátedra de S. Pedro, o Santo 

Padre Bento XVI apresentou à Igreja 
uma Exortação Apostólica pós-sinodal a 
que chamou «Sacramento da Caridade». 
Como diz a introdução, esta Exortação 
“tem por objectivo recolher a multiforme 
riqueza de reflexões e propostas surgidas 
na recente Assembleia Geral Ordinária 
do Sínodo dos Bispos ... com a intenção 
de explicar algumas linhas fundamentais 
de empenho tendentes a despertar na 
Igreja novo impulso e fervor eucarístico” 
(n. 5). O Santo Padre resume assim a 
sua mensagem: “neste documento desejo 
sobretudo recomendar, acolhendo os votos 
dos padres sinodais, que o povo cristão 
aprofunde a relação entre o mistério 
eucarístico, a acção litúrgica e o novo 
culto espiritual que deriva da Eucaristia 
enquanto sacramento da caridade” (n. 5).

A Exortação tem três partes bem 
definidas: 
I. A Eucaristia, mistério acreditado.
II. A Eucaristia, mistério celebrado. 
III. A Eucaristia, mistério vivido.

Cada uma destas partes diz a totalidade 
do mistério da Eucaristia. A relação entre 
as partes diz a verdade do acolhimento do 
dom de Deus. A primeira aborda a questão 
da fé eucarística da Igreja: “A obra de 
Deus consiste em acreditar n’Aquele que 
Ele enviou” (Jo 6, 29). A fé em Cristo 
é fundamental e garante a verdade da 
celebração que Ele realiza e a vida que Ele 
vive no cristão.
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A fé na Eucaristia tem um âmbito 
muito alargado e estende-se à Santíssima 
Trindade (nn. 7-8), a Jesus verdadeiro 
Cordeiro imolado (nn. 9-11), ao Espírito 
Santo (nn. 12-13), à Igreja (nn. 14-15), aos 
Sacramentos (nn. 16-29), à escatologia 
(nn. 30-32) e à Virgem Maria (n. 33). É 
um verdadeiro resumo da fé eucarística 
da Igreja.  

O mistério celebrado é a visibilidade 
do mistério acreditado. A norma da fé 
cristã é a norma do mistério celebrado na 
oração em ordem à plenitude da vida em 
Cristo, mas a norma do mistério celebrado 
na liturgia também é norma da fé cristã. 
Esta unidade da fé com a celebração 
garantem, por sua vez, a verdade da fé e 
a eficácia da liturgia no contexto da vida 
cristã. A tríade fé – celebração – vida são 
constitutivas do projecto de Deus para 
a salvação do homem. A cultura actual 
é muito zelosa das suas conquistas e 
esquece facilmente os desígnios de Deus, 
trocando os dons de Deus contidos na fé, 
na celebração e na vida pelas elaborações 
racionais das crenças, das celebrações e 
das vidas. 

A segunda parte, dedicada ao mistério 
celebrado, aborda algumas questões 
de particular interesse pastoral: a obra 
de Cristo inteiro (nn. 36-37), a arte da 
celebração (nn. 38-42) que afirma o divino 
artista, a estrutura da celebração eucarística 
(nn. 43-51), a participação activa (nn. 52-
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63), a celebração interiormente participada 
(nn. 64-65) e a adoração e a piedade 
eucarística (nn. 66-69). 

Esta segunda parte refere-se mais ao 
agir litúrgico e evoca a norma da oração 
e a norma da fé (n. 34) como referência 
privilegiada na vida da Igreja. A norma da 
fé é a oração e a norma da oração é a fé. 
Uma pergunta-se pela outra e no encontro 
se situa a verdade. “A fonte da nossa 
fé e da liturgia eucarística é o mesmo 
acontecimento: a doação que Cristo fez 
de Si próprio no mistério pascal” (n. 34). 
Este acontecimento não se inventa em 
cada tempo de reforma, mas acolhe-se 
como dom perpétuo, que cada geração 
vai enriquecendo com o seu contributo. 
Aqui se situa a beleza da liturgia, que 
“não é um factor decorativo da acção 
litúrgica, mas seu elemento constitutivo” 
(n. 35). O mistério eucarístico tem a 
característica da beleza que procede de 
Cristo, o autor e o actor principal de todas 
as celebrações cristãs. Este elemento é 
essencial e tem sido muito esquecido na 
prática litúrgica, a ponto de as celebrações 
serem mais conforme os presidentes e 
menos conforme o Jesus Cristo que a 
tradição da Igreja nos transmitiu. Por este 
motivo a Exortação Apostólica apresenta 
uma reflexão sobre o Cristo inteiro, 
cabeça e corpo. “A beleza intrínseca da 
liturgia tem, como sujeito próprio, Cristo 
ressuscitado e glorificado no Espírito 
Santo, que inclui a Igreja na sua acção” 
(n. 36). E recorda Santo Agostinho: “Não 
se pode crer que Cristo esteja na cabeça 
sem estar também no corpo, pois Ele está 
todo inteiro na cabeça e no corpo” (In 
Iohannis Evangelium Tractatus, 28, 1: PL 
35, 1622). Esta presença de Cristo em todo 
o corpo que celebra faz da liturgia uma 
acção de Deus (cf. n. 37). Ao abaixamento 

de Deus nos sinais sacramentais deve 
corresponder a elevação do homem em 
gestos de adoração e contemplação. A arte 
da celebração brota deste sentido de Igreja 
verdadeiro corpo de Cristo. O Espírito 
Santo, inspirador e promotor deste agir 
divino e humano, está na origem da 
criação e da evolução dos ritos.  

A passagem da liturgia judaica à 
liturgia cristã não foi pacífica, mas 
resolveu-se como se resolvem todas as 
questões da Igreja. As polémicas litúrgicas 
do século III em Roma passaram pelo 
exílio dos protagonistas, decidido pelo 
Imperador, mas coroado pelos cristãos 
com a festa dos dois no mesmo dia 13 de 
Agosto. Os santos Ponciano e Hipólito, 
papa e presbítero, morreram no exílio, 
foram sepultados em Roma em cemitérios 
diferentes, mas celebrados no mesmo 
dia como mártires. Estavam em causa a 
tradição apostólica e a abertura a novas 
culturas com a passagem da língua grega 
à língua latina. E a questão não era só a 
língua, mas os novos modos de proceder 
que não pareciam de acordo com a tradição 
apostólica. E a história continua sem nunca 
se repetir. A comunicação social valorizou 
nesta Exortação Apostólica a questão da 
língua latina por se tratar duma questão 
polémica e jornalística. Na realidade 
a questão é outra e chama-se “sentido 
eclesial” do momento presente em que 
a própria Igreja exorta ao uso da língua 
latina “a fim de exprimir melhor a unidade 
e a universalidade da Igreja” (n. 62).

Recomendamos a leitura atenta desta 
Exortação Apostólica tão importante 
para a reforma litúrgico da Igreja que nós 
somos. Encerra questões muito profundas 
que merecem ser lidas, estudadas e 
aprofundadas na oração.

Pedro Lourenço Ferreira
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Bento XVI, grande admIrador  
de Santo agoStInho

a voz do papa

No passado dia 22 de Abril, ao 
terminar a sua visita à cidade italiana 
de Pavia, onde se veneram os despojos 
mortais de Santo Agostinho, o Papa 
Bento XVI expressou toda a devoção e 
reconhecimento àquele a quem chamou 
“um dos maiores padres da Igreja”, e que 
teve, segundo as suas próprias palavras, 
grande influência na sua vida de homem e 
de sacerdote, de teólogo e de pastor. 

Publicamos parte da homilia por 
ele pronunciada na celebração das II 
Vésperas do Domingo III da Páscoa, na 
Basílica de «San Pietro in Ciel d’Oro».

“A Providência quis que a minha 
viagem assumisse o carácter de uma 
verdadeira visita pastoral, e por isso, 
nestes momentos de oração, gostaria de 
recolher aqui, junto do sepulcro do Doctor 
gratiae, uma mensagem significativa para 
o caminho da Igreja. Esta mensagem vem- 
-nos do encontro entre a Palavra de Deus e 
a experiência pessoal do grande Bispo de 
Hipona. Ouvimos a breve Leitura bíblica 
das II Vésperas do Domingo III da Páscoa 
(Heb 10, 12-14), que colocou diante de nós 
Cristo, sumo e eterno Sacerdote, exaltado 
à glória do Pai depois de se ter oferecido a 
si mesmo como único e perfeito sacrifício 
da nova Aliança, no qual se cumpriu a 
obra da Redenção”. 

Santo Agostinho fixou o olhar neste 
mistério, e nele encontrou a Verdade 
que tanto procurava: Jesus Cristo, 
Verbo encarnado, Cordeiro imolado e 
ressuscitado, revelação do rosto de Deus-
Amor a cada ser humano a caminho pelas 
veredas do tempo rumo à eternidade. 
Escreve o Apóstolo João num trecho 

que se pode considerar paralelo ao que 
agora foi proclamado pela Carta aos 
Hebreus: “Nisto consiste o seu amor: não 
fomos nós que amámos a Deus, mas foi 
Ele que nos amou e enviou o seu Filho 
como propiciação pelos nossos pecados” 
(1 Jo 4, 10). Trata-se aqui do coração 
do Evangelho, do núcleo central do 
Cristianismo. A luz deste amor abriu os 
olhos de Agostinho, fez-lhe encontrar a 
“beleza antiga e sempre nova” (Confissões 
X, 27) a única na qual o coração do homem 
encontra a paz.  

Queridos irmãos e irmãs, aqui, 
diante do túmulo de Santo Agostinho, 
gostaria de entregar à Igreja e ao mundo 
a minha primeira Encíclica, que contém 
precisamente esta mensagem central do 
Evangelho: Deus caritas est, Deus é amor 
(1 Jo 4, 8.16). Esta Encíclica, sobretudo a 
sua primeira parte, é amplamente devedora 
ao pensamento de Santo Agostinho, que 
foi um apaixonado do Amor de Deus, e o 
cantou, meditou, pregou em todos os seus 
escritos, e sobretudo testemunhou no seu 
ministério pastoral. Estou certo, colocando- 
-me no seguimento dos ensinamentos 
do Concílio Vaticano II e dos meus 
venerados Predecessores João XXIII, 
Paulo VI, João Paulo I e João Paulo II, 
de que a humanidade contemporânea tem 
necessidade desta mensagem essencial, 
encarnada em Jesus Cristo: Deus é amor. 
Tudo deve partir daqui e tudo aqui deve 
conduzir: cada acção pastoral, cada 
desenvolvimento teológico. Como diz 
São Paulo: “se não tiver caridade, de nada 
me aproveita” (cf. 1 Cor 13, 3): todos os 
carismas perdem o sentido e o valor sem 
o amor, graças ao qual, ao contrário, todos 



36 boletim de PAstorAl litúrgicA 

concorrem para edificar o Corpo místico 
de Cristo. 

Eis então a mensagem que ainda hoje 
Santo Agostinho repete a toda a Igreja e, em 
particular, a esta Comunidade diocesana 
que com tanta veneração conserva as suas 
relíquias: o Amor é a alma da vida da 
Igreja e da sua acção pastoral. Ouvimo- 
-lo esta manhã no diálogo entre Jesus e 
Simão Pedro: “Tu amas-Me?... Apascenta 
as minhas ovelhas” (cf. Jo 21, 15-17). Só 
quem vive na experiência pessoal do amor 
do Senhor está em condições de exercer 
a tarefa de guiar e acompanhar outros 
no caminho do seguimento de Cristo. 
Na escola de Santo Agostinho repito- 
-vos esta verdade, como Bispo de Roma, 
enquanto, com alegria sempre nova, a 
acolho convosco como cristão. 

Servir Cristo é antes de tudo uma 
questão de amor. Queridos irmãos e 
irmãs, a vossa pertença à Igreja e o vosso 
apostolado resplandeçam sempre pela 
liberdade diante de qualquer interesse 
individual e pela adesão sem reservas ao 
amor de Cristo. Os jovens, em particular, 
precisam de receber o anúncio da liberdade 
e da alegria, cujo segredo está em Cristo. É 
Ele a resposta mais verdadeira à expectativa 
dos seus corações inquietos pelas tantas 
perguntas que levam dentro de si. Só 
n’Ele, Palavra pronunciada pelo Pai por 
nós, se encontra aquela união de verdade e 
amor no qual está o sentido pleno da vida. 
Agostinho viveu em primeira pessoa e 
explorou profundamente as interrogações 
que o homem leva no coração e sondou 
as capacidades que ele tem de se abrir ao 
infinito de Deus. 

Seguindo os passos de Agostinho, 
sede também vós uma Igreja que anuncia 
com franqueza a “feliz notícia” de Cristo, 
a sua proposta de vida, a sua mensagem 
de reconciliação e de perdão. Vi que o 
vosso primeiro objectivo pastoral é guiar 
as pessoas à maturidade cristã. Aprecio 
esta prioridade concedida à formação 
pessoal, porque a Igreja não é uma simples 
organização de manifestações colectivas 

nem, ao contrário, a soma de indivíduos 
que vivem uma religiosidade privada. 
A Igreja é uma comunidade de pessoas 
que crêem no Deus de Jesus Cristo e 
se comprometem a viver no mundo o 
mandamento da caridade que Ele deixou. 
Portanto, é uma comunidade na qual se 
é educado para o amor, e esta educação 
verifica-se não apesar, mas através dos 
acontecimentos da vida. Assim foi para 
Pedro, para Agostinho e para todos os 
santos. Assim é para nós. 

A maturação pessoal, animada pela 
caridade eclesial, permite também crescer 
no discernimento comunitário, isto é, 
na capacidade de ler e interpretar o 
tempo presente à luz do Evangelho, para 
responder ao chamamento do Senhor. 
Encorajo-vos a progredir no testemunho 
pessoal e comunitário do amor laborioso. 
O serviço da caridade, que justamente 
concebeis sempre relacionado com o 
anúncio da Palavra e com a celebração 
dos sacramentos, chama-vos e ao mesmo 
tempo estimula-vos a estar atentos às 
necessidades materiais e espirituais dos 
irmãos. Encorajo-vos a prosseguir a 
“medida alta” da vida cristã, que encontra 
na caridade o vínculo da perfeição e 
que se deve traduzir também num estilo 
de vida moral inspirado no Evangelho, 
inevitavelmente contra a corrente em 
relação aos critérios do mundo, mas que 
deve ser sempre testemunhado com um 
estilo humilde, respeitoso e cordial. 

Queridos irmãos e irmãs, foi para mim 
um dom, realmente um dom, partilhar 
convosco estes momentos junto do túmulo 
de Santo Agostinho: a vossa presença deu 
à minha peregrinação um sentido eclesial 
mais concreto. Regressamos daqui levando 
no coração a alegria de ser discípulos do 
Amor. Acompanhe-nos sempre a Virgem 
Maria, a cuja protecção materna confio 
cada um de vós e os vossos entes queridos, 
enquanto vos concedo com grande afecto 
a Bênção Apostólica.

Bento XVi
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PaPa João Paulo II

Santo Agostinho viu a luz deste mundo 
no dia 13 de Novembro do ano 354. Na 
passagem do 1650º aniversário dessa 
data, o Papa João Paulo II recitou a 
seguinte oração por ele mesmo composta, 
dirigindo-se com palavras cheias de fé ao 
Santo Bispo de Hipona.

Ó Grande Agostinho, 
nosso pai e mestre, 
conhecedor dos luminosos caminhos de Deus 
e também das estradas sinuosas dos homens; 
admiramos as maravilhas 
que a Graça divina operou em ti, 
tornando-te apaixonada testemunha 
da verdade e do bem, 
ao serviço dos irmãos.

No início de um novo milénio 
marcado pela Cruz de Cristo, 
ensina-nos a ler a história 
à luz da Providência divina, 
que guia os acontecimentos 
rumo ao encontro definitivo com o Pai. 

Orienta-nos para metas de paz, 
alimentando em nosso coração 
o teu próprio anseio por aqueles valores 
sobre os quais é possível construir, 
com a força que provém de Deus, 
a “cidade” à medida do homem.

A profunda doutrina, 
que com amoroso e paciente estudo 
tiraste das fontes sempre vivas da Escritura, 
ilumine todos os que hoje são tentados 
por enganadoras ilusões.

Obtém-nos a coragem 
de empreender o caminho 
para aquele “homem interior” 
onde está à espera o ÚNICO 
que pode dar paz ao nosso coração inquieto.

Muitos contemporâneos nossos 
parecem ter perdido a esperança 
de poder alcançar, 
entre as numerosas ideologias contrastantes, 
a verdade, da qual o íntimo dos seus corações 
conserva ainda a ardente nostalgia.

Ensina-os a não desistir jamais da busca, 
na certeza de que, no final, 
o seu esforço será premiado 
pelo encontro consolador 
com a Verdade suprema 
que é a fonte de toda a verdade criada.

Finalmente, Santo Agostinho, 
transmite-nos também uma chama 
desse ardente amor pela Igreja, 
a Catholica mãe dos santos, 
que sustentou e animou as fadigas 
de tão longo ministério.

Faz que, 
caminhando sob a orientação 
dos legítimos Pastores, 
alcancemos a glória da Pátria celeste, 
onde, com todos os santos, 
poderemos unir-nos ao cântico novo 
do aleluia sem fim. 
Amen.

João PauLo ii

oração a Santo agoStInho
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João paulo ii E a  liturgia

o Sacramento do mistério
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Introdução

Ousamos tratar a temática da Eucaristia, 
o sacramento pascal por excelência, 
ou seja, o sacramento do mistério, a 
partir dos últimos três documentos do 
pontificado de João Paulo II (Ecclesia de 
Eucharistia, Redemptionis sacramentum 
e Mane nobiscum Domine). A ideia inicial 
era a de reflectir o documento sobre os 
abusos acerca da Eucaristia. Mas este, 
em boa verdade, só pode ser interpretado 
no enquadramento dos outros dois, em 
especial do primeiro. 

À primeira vista parece um travão 
da reforma litúrgica, segundo o tema 
recorrente daqueles que afirmam existir 
uma “perda do sentido do mistério”. Esta 
crítica é provocada por uma maneira 
desconsiderada de pensar e realizar a 
celebração da Eucaristia, fora do mistério 
de Cristo. A tão apregoada “perda do 
sentido do mistério” é, na maioria dos 
casos, mais refém da “sedução do arcano” 
que, propriamente, da “mistagogia 
cristã”. 

Verifica-se, hoje, a necessidade de uma 
pastoral litúrgica que parta da mistagogia, 
acompanhando a comunidade cristã 
«por acções e palavras»1, até ao centro 
do mistério pascal de Cristo, para que 

1 Cf. SC 48.

a celebração da Eucaristia, de modo 
especial ao Domingo, seja nobre na sua 
simplicidade, séria e bela. A celebração 
dos mistérios é em si mesma iniciação 
aos mistérios, isto é, a liturgia inicia ao 
mistério, celebrando o próprio mistério 
porque ao celebrá-lo, o mistério revela- 
-se e dá-se a conhecer, como recordam os 
Padres da Igreja. Acerca do sacramento 
da Eucaristia, S. João Crisóstomo afirma: 
«Este mistério faz da terra céu»2.

Por isso, a acção litúrgica deve ser 
celebrada de modo a permitir a cada 
um entrar no coração do mistério, para 
acolher a beleza do louvor da Igreja a 
Deus Trino, mediante a escuta da Palavra, 
a experiência do mistério (vida própria de 
Deus, o seu projecto salvífico) e a visão da 
glória (manifestação da Palavra à vista).

A centralidade do mistério de Cristo, 
encarnado, morto, ressuscitado, traduz- 
-se por “ritus et preces” cuidadosamente 
predispostos e usados de modo respeitoso 
e comprometido. Trata-se, na realidade, 
da comemoração do mandato de Cristo 
e, ao mesmo tempo, da actualização 
perene do mistério pascal, a partir do 
modelo da última ceia: «Fazei isto em 
memória de Mim»3. As quatro tradições 

2 JOÃO CRISÓSTOMO, «In epistula I ad Corin-
thios,24,5», PG 61, col. 205.

3 Lc 22,19; 1Cor 11,25b-26.

a eucarIStIa à luz doS últImoS documentoS 
do PontIFIcado de João Paulo II
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neotestamentárias4 salientam em dois 
verbos abençoar – eulogheîn e dar 
graças – eucharisteîn, esta mesma 
traditio mysteriorum, como constitutivas 
do rito da Igreja que se desenvolveu desde 
os textos da Igreja Antiga até à última 
reforma litúrgica. Da última Ceia, a Igreja 
passa à Eucaristia.

1. 
Ecclesia de Eucharistia 

(17.04.2003)
 
Na Quinta-feira Santa (17.04.2003), 

durante a Missa In Coena Domini, no 
contexto do início do Tríduo Pascal, o 
Papa João Paulo II assinou solenemente 
a sua décima quarta encíclica «Ecclesia 
de Eucharistia», assinalando o vigésimo 
quinto ano do seu pontificado. Trata-se de 
um documento relativamente breve, mas 
denso nos seus dinamismos teológicos, 
disciplinares e pastorais.

A presente encíclica, que inicia com 
a afirmação a Igreja vive da Eucaristia, 
articula-se em seis capítulos: [mistério 
da fé, a Eucaristia edifica a Igreja, a 
apostolicidade da Eucaristia e da Igreja, 
a Eucaristia e a comunhão eclesial, a 
dignidade da celebração eucarística e na 
escola de Maria, mulher «eucarística»].

O primeiro capítulo explica o valor 
sacrificial da Eucaristia que, através do 
ministério sacerdotal, torna sacramental-
mente presente em cada Missa, o corpo 
«dado» e o sangue «derramado» por Cris-
to pela salvação do mundo. A Igreja rece-
beu a Eucaristia do Senhor Jesus Cristo 
como o dom por excelência, porque dom 
d’Ele mesmo, pelo que é verdadeiramente 
o mistério da fé. 
4 Mc 14,22-24; Mt 26,26-28; Lc 22,17-20; 1Cor 

11,23-25.

Quando o sacerdote proclama estas 
palavras, «Mistério da fé», a assembleia 
responde: «Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte, proclamamos a vossa ressurreição. 
Vinde, Senhor Jesus!». Com estas pala-
vras, a Igreja apresenta Cristo no mistério 
da sua paixão e, simultaneamente, revela 
o seu próprio mistério: Ecclesia de Eu-
charistia. O seu fundamento é o mistério 
pascal. Nisto mesmo insistiu o Papa nas 
celebrações do Tríduo Pascal, ao convidar 
a contemplar a proclamação da Igreja 
em Sexta-feira Santa: «Eis o madeiro da 
Cruz, no qual esteve suspenso o Salvador 
do mundo. Vinde adoremos!» e com reno-
vado vigor no Domingo da Páscoa: «Res-
suscitou do sepulcro o Senhor que por nós 
esteve suspenso no madeiro. Aleluia».

No segundo capítulo, reafirma-se que 
a Igreja não existe sem a Eucaristia, dado 
que é a Eucaristia que edifica a Igreja e 
o mundo sem a Eucaristia não recebe as 
energias da transfiguração e de salvação que 
emanam deste mistério. Esta une-se ao seu 
Senhor que a habita e a edifica, adorando-
O não só durante a celebração litúrgica, 
mas em todo o instante, conservando-O 
como o “tesouro” mais precioso. Deste 
modo, a Eucaristia apresenta-se como a 
fonte, o centro e o cume de toda a vida 
cristã e de toda a evangelização, porque 
o seu fim é a comunhão dos homens com 
Cristo e, n’Ele, com o Pai e com o Espírito 
Santo5.

Se a Eucaristia edifica a Igreja e a 
Igreja faz a Eucaristia, consequentemente 
existe entre elas uma estreitíssima relação. 
É esta conexão que o Papa desenvolve 
no terceiro capítulo. Considera, portanto, 
que não há Igreja íntegra sem a sucessão 
apostólica e não há verdadeira Eucaristia 
sem o ministério sacerdotal. Recorda que 

5 Cf. LG11; PO 5.



Abril – Junho 2007 41

muitas são as actividades do presbítero, 
existindo, por isso, o perigo da dispersão. 
No entanto, a caridade pastoral, centrada 
na Eucaristia, deve dar unidade à sua 
vida e às suas actividades, da qual deriva, 
também, a sua centralidade na pastoral a 
favor das vocações sacerdotais.

A reflexão do quarto capítulo centra-se 
na Eucaristia como criadora da comunhão 
e educadora da mesma, quando celebrada 
na verdade. A Igreja fiel à doutrina dos 
Apóstolos, unida na disciplina sacramental, 
deve manifestar visivelmente a invisível 
unidade que a caracteriza. Por isso, no 
caminho ecuménico, a Eucaristia, sendo 
um dom demasiado grande, não pode 
suportar ambiguidades e reduções. Nesta 
linha, evidencia a íntima relação da 
Eucaristia com a Reconciliação.

À dignidade da celebração eucarística é 
dedicado o quinto capítulo. A comunidade, 
verdadeiramente eucarística, porque 
constituída pelos discípulos do Senhor, 
requer que seja edificada através de 
tempos e espaços dedicados ao encontro 
com o Senhor. A arquitectura, a escultura, 
a pintura, a música, a literatura e, de modo 
geral, a arte litúrgica em todas as suas 
expressões, testemunham como a Igreja, 
ao longo dos séculos, não hesitou pelo 
melhor para manifestar o amor que a une 
ao seu Esposo divino. Para tal, João Paulo 
II sente o dever de fazer um veemente 
apelo, para que as normas litúrgicas sejam 
observadas com grande fidelidade (cf. n. 
52), a fim de recuperar o gosto pela beleza, 
sobretudo na celebração de tão grande 
sacramento, a Eucaristia, porque «A 
liturgia nunca é propriedade de alguém, 
nem do celebrante, nem da comunidade 
onde são celebrados os santos mistérios...» 
(n. 52).

No sexto e último capítulo, a encíclica 
analisa, com uma actualidade original, 

a surpreendente analogia entre a Mãe 
de Deus e a Igreja. Maria é a Mulher 
«eucarística» na totalidade da sua vida, 
que nos ensina a cantar um constante 
Magnificat à Santíssima Trindade.

Por fim, o Papa propõe, com renovado 
impulso, a quem quiser percorrer o 
caminho da santidade, que «não se trata de 
inventar “um programa novo”, porque o 
programa já existe: é o mesmo de sempre, 
expresso no Evangelho e na Tradição 
viva» (n. 60). A concretização deste 
programa passa, necessariamente, pela 
Eucaristia, o sublime sacramento pascal.

2. 
Redemptionis Sacramentum 

(25.03.2004)
O nº 52 da Encíclica Ecclesia de 

Eucharistia suscita, quase um ano depois, 
a Instrução Redemptionis Sacramentum, 
para tratar algumas questões concernentes 
à disciplina do sacramento da Eucaristia. 
E, para que a Igreja continue a tutelar um 
tão grande mistério, o Papa dispôs que 
a Congregação para o Culto divino e a 
disciplina dos sacramentos, em estreita 
colaboração com a Congregação para a 
Doutrina da Fé, redigisse tal Instrução.

De facto, João Paulo II aprovou-a a 19 
de Março de 2004 e foi publicada a seguir, 
em 25 de Março, sob o título “Instrução 
Redemptionis Sacramentum sobre algu-
mas coisas que se devem observar e evitar 
acerca da Santíssima Eucaristia”.

No referido nº 52, o Papa João Paulo II 
escreve: «De quanto fica dito, compreende- 
-se a grande responsabilidade que têm 
sobretudo os sacerdotes na celebração 
eucarística, à qual presidem in persona 
Christi, assegurando um testemunho e um 
serviço de comunhão não só à comunidade 
que participa directamente na celebração, 



mas também à Igreja universal, sempre 
mencionada na Eucaristia». 

E, acrescenta: «Temos a lamentar, 
infelizmente, que sobretudo a partir dos 
anos da reforma litúrgica pós-conciliar, 
por um ambíguo sentido de criatividade 
e adaptação, não faltaram abusos, que 
foram motivo de sofrimento para muitos. 
Uma certa reacção contra o “formalismo” 
que levou alguns, especialmente em 
determinadas regiões, a considerarem não 
obrigatórias as “formas” escolhidas pela 
grande tradição litúrgica da Igreja e do seu 
magistério e a introduzirem inovações não 
autorizadas e muitas vezes completamente 
impróprias». 

Depois, antecipa o documento: «... 
Precisamente para reforçar este sentido 
profundo das normas litúrgicas, pedi aos 
dicastérios competentes da Cúria Romana 
que preparem, sobre este tema de grande 
importância, um documento específico, 
incluindo também referências de carácter 
jurídico. A ninguém é permitido aviltar 
este mistério que está confiado às nossas 
mãos: é demasiado grande para que 
alguém possa permitir-se tratá-lo a seu 
livre arbítrio, não respeitando o seu 
carácter sagrado nem a sua dimensão 
universal». 

Por conseguinte, a chave de leitura 
desta Instrução depende da Encíclica 
Ecclesia de Eucharistia, como se refere 
no nº 2: «Quanto aparece nesta Instrução 
deve, portanto, ser lido na continuidade 
com a citada carta encíclica “Ecclesia 
de Eucharistia”. Todavia, não intende a 
oferecer o conjunto das normas relativas à 
Santíssima Eucaristia, mas a retomar alguns 
elementos, que permanecem válidos na 
normativa já exposta e estabelecida, para 
reforçar o sentido profundo das normas 
litúrgicas». Este número faz gerar um 
documento articulado em oito capítulos 
com um total de 186 números.

Na verdade, os oito capítulos – A 
regulamentação da sagrada liturgia; A 
participação dos fiéis leigos na celebração 
da Eucaristia; A recta celebração da Santa 
Missa; A santa comunhão; Alguns aspectos 
referentes à Eucaristia; A conservação da 
Santíssima Eucaristia e o seu culto fora 
da Missa; As funções extraordinárias 
dos fiéis leigos e Os remédios – são uma 
síntese da doutrina assumida acerca da 
Eucaristia. De facto, a Instrução não faz 
mais que sublinhar a normativa litúrgica 
em vigor. Todavia, alguns números e em 
especial o último capítulo, em parte o 
sétimo capítulo, são normativa pura, de 
carácter puramente jurídico-disciplinar.

O objectivo é, claramente, traduzir em 
normas rituais a centralidade da Eucaristia 
na vida da Igreja, como se verifica das 
citações usadas:

Instrução Geral 
  do Missal Romano (IGMR)    61x;
Código de Direito Canónico (CIC) 58x;
Ecclesia de Eucharistia (EE) 41x;
Sacrosanctum Concilium (SC) 27x;
Lumen Gentium (LG) 12x;
Missal Romano (MR) 10x;
Sagrada Escritura (...NT) 22x.

Para fundamentar a normativa, evoca- 
-se a teologia litúrgica conciliar: A liturgia, 
como acção de Cristo e da Igreja; o respeito 
pela função de cada ministro6, evitando a 
clericalização dos leigos e a laicização 
dos clérigos; a participação activa e não o 
activismo. Começa por motivações de tipo 
jurídico e teológico-pastoral para concluir 
com os remédios de tipo repressivo. 
Estas posições relevam uma eclesialidade 
centrada na autoridade da Igreja, cujas 

6 Cf. SC 28.
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normas exigem a conformidade de ideias 
e acções, ao contrário do que se esperava, 
id est, uma eclesialidade baseada na 
celebração mesma, como expressão de 
fé, da lex orandi – lex credendi, do povo 
de Deus reunido sob a guia dos bispos e 
do próprio sacerdote, que age in persona 
Christi e em nome da assembleia7.

A problemática de fundo prende-se 
com duas grandes preocupações. «o decoro 
e a sacralidade da Eucaristia, de maneira 
que “a Eucaristia continue a resplandecer 
em todo fulgor do seu mistério” (n. 8); a 
relação entre o sacerdócio dos ministros 
ordenados e o sacerdócio comum dos fiéis 
ou, como diz o documento “o risco de 
obscurecer a complementaridade entre a 
acção dos clérigos e a dos leigos” (n. 45)...
Notemos, porém, que a história nos ensina 
(vedi Concílio de Trento) que quando as 
intervenções magisteriais se fazem em 
chave “polémica” contra os abusos e os 
erros, não raramente se vai para além 
negando aquilo que é perfeitamente 
legítimo ou abuso e erro não é»8.

Este “travão – Stop” é consequência 
das aplicações erradas da reforma litúrgica. 
É necessário reconhecer a existência de 
alguns desvios, mais ou menos graves: 
omissões e aditamentos ilícitos, ritos 
inventados fora das normas estabelecidas, 
atitudes ou cânticos que em nada favorecem 
a fé e o sentido do mistério, sacerdotes 
(Bispos e Presbíteros) que se arrogam o 
direito de compor Orações eucarísticas 
ou de substituir os textos da Sagrada 
Escritura por outros textos não bíblicos. 
Recorde-se, porém, que estes e outros 
abusos tinham já sido apontados por João 
Paulo II9, na Carta Apostólica Vicesimus 

7 Cf. SC 26; 33.
8 M. AUGÉ, «L’Istruzione Redemptionis Sacramentum», 

Rivista Liturgica 91 (2004) 897.
9 JOÃO PAULO II, Vicesimus Quintus Annus 13.

Quintus Annus pelo XXV aniversário da 
Sacrosanctum Concilium, (04.12.1988). 

A Instrução elenca, então, um conjunto 
de abusos, tais como: a participação dos 
fiéis leigos na Eucaristia e sobre a matéria 
da Eucaristia – o entendimento da missa 
como uma ceia, um convívio e não a 
sua natureza sacrificial (n. 38); o uso 
das palavras “comunidade/assembleia 
celebrante” (n. 42); a introdução na 
confecção do pão da Eucaristia de outras 
substâncias que não o trigo, como fruta, 
açúcar ou mel (n. 48); o uso de vinho 
sobre cuja genuinidade e proveniência 
haja dúvidas (n. 50); oração Eucarística 
– uso de Orações fora do Missal romano 
(n. 51); a fracção da hóstia no momento 
da consagração na celebração da Missa 
(n. 55); outras partes da Missa – leitura 
do Evangelho que não seja o ministro 
ordenado (n. 63); de igual modo, a homilia 
(64); o Credo, que não o aprovado (n. 
69); o rito da paz com conotação de 
reconciliação e remissão dos pecados (nn. 
71-72); a fracção do pão eucarístico por 
um leigo (n. 73); introduzir elementos 
extraídos dos ritos de outras religiões (n. 
79); dizer que algum fiel leigo “preside” à 
celebração (n. 165).

No que respeita ao uso das palavras 
“comunidade/assembleia celebrante” 
(n. 42), é justo fazê-lo, no sentido 
de uma comunidade/assembleia que 
celebra a Eucaristia, a qual compreende, 
necessariamente, a presidência do 
sacerdote ordenado. Tais palavras são 
usadas na Sacrosanctum Concilium 
– ‘reunir em assembleia’ (nn. 6; 10); na 
Eucharisticum Mysterium – ‘assembleia 
litúrgica’ (n. 11) e até na conferência de 
imprensa para a apresentação da Instrução 
(23.04.2004). o secretário da Congregação 
para a Doutrina da Fé, Mons. Angelo 
Amato, usou tal terminologia ao citar 
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um documento da mesma Congregação: 
«Do centro eucarístico surge a necessária 
abertura de cada comunidade celebrante, 
de cada Igreja particular: ao deixar-se 
atrair pelos braços abertos do Senhor 
consegue-se a inserção no Seu Corpo, 
único e indiviso.»10. 

Quanto à última preocupação acerca 
da presidência da celebração por um 
leigo, basta recordar quanto diz o Código 
de Direito Canónico: «...por falta de 
ministros, os leigos, mesmo que não 
sejam leitores ou acólitos, podem suprir 
alguns ofícios, ...presidir às orações 
litúrgicas...» 11; A Instrução da Liturgia 
das Horas lembra: «Na falta de presbítero 
ou diácono, quem presidir ao Ofício é em 
tudo igual aos outros...»12; O Catecismo 
da Igreja Católica (CEC) relembra: «...há 
certas bênçãos que podem ser presididas 
por leigos»13.

Conforme o último capítulo da 
referida Intrução, poder-se-ia aplicar o 
nosso provérbio «para grandes males, 
grandes remédios», e que são: a formação 
litúrgica e a denúncia dos abusos. 

Como primeiro remédio, dispõe-se «a 
máxima urgência da formação bíblica e 
litúrgica do povo de Deus, pastores e fiéis» 
(n. 170)14. Para os graviora delicta contra 
a santidade do sacrifício e sacramento 
da Eucaristia, apela-se à Congregação 
para a Doutrina da Fé (n. 172); acerca de 
outros actos graves que põem em risco 
a validade e a dignidade da Eucaristia, 
remete-se para o CIC (n.173); finalmente, 

10 CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ, «Car-
ta aos Bispos da Igreja Católica sobre alguns aspectos 
da Igreja entendida como Comunhão’Communionis 
notio’ (28.05.1992), 11», Lumen 52 (1992) 316.

11 CIC, can. 230, 3.
12 GLH 258.
13 CEC 1669.
14 Cf. JOÃO PAULO II, Vicesimus Quintus Annus 15; SC 

15-19.

apela-se ao Bispo diocesano para que urja 
a observância de todas as leis eclesiásticas 
e, ainda, no referente à reclamação sobre 
abusos em matéria litúrgica, proceda-se na 
verdade e na caridade, com o apoio da Sé 
Apostólica.

Talvez o caminho a seguir fosse 
uma leitura orgânica e acompanhada 
pela IGMR (como, de resto, aparece nas 
sugestões e propostas da Congregação 
para o Culto Divino e a Disciplina dos 
Sacramentos, 35 – 15.10.2004), se não, 
poderemos estar num caminho sem saída. 
O mais importante é, realmente, saber o 
porquê dos ditos abusos. Mais do que isso, 
a celebração eucarística é mais sublime 
que um rito executado fielmente segundo 
as normas rubricais, porque é sobretudo 
«expressão de fé, experiência do mistério 
e vivência de comunhão», como anotou, 
na referida conferência de imprensa, o 
então secretário da Congregação para o 
Culto Divino, Domenico Sorrentino.

Os abusos têm, normalmente, a sua 
raiz num falso conceito de liberdade e 
na ignorância, que leva a rejeitar aquilo 
cujo sentido mais profundo não se 
compreende ou porque se desconhece a 
sua antiguidade. Observe-se, ainda, que 
outros são provocados por uma genérica 
boa vontade da aproximação em campo 
ecuménico.

É bom lembrar que a Constituição 
conciliar sobre a sagrada Liturgia havia 
encarregado aos Bispos a abolição de 
tais abusos, dado que a regulamentação 
da Liturgia depende do bispo diocesano, 
dentro dos limites traçados pelo direito15 e 
dele «deriva e depende, de algum modo, a 
vida de seus fiéis em Cristo»16.

No entanto, certamente por pressões 
de muitas Conferências Episcopais, de 

15 Cf. SC 22,1.
16 SC 41.
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alguns organismos da Cúria Romana, 
surge esta Instrução, segundo o princípio 
da regulamentação da sagrada liturgia, 
da competência da autoridade da Igreja, 
em especial da Sé Apostólica. É verdade 
que, tal Instrução não pode ser por nós 
ignorada, mas, ao mesmo tempo, exige- 
-nos uma interpretação equilibrada acerca 
das situações actuais. 

A seu modo, Redemptionis sacra-
mentum pretende, também, responder à 
urgência de uma espiritualidade litúrgica, 
proposta por João Paulo II na Carta apos-
tólica Spiritus et Sponsa, que repropõe 
com força a actualidade da Sacrosanctum 
Concilium: «Que neste início de milénio 
se desenvolva uma “espiritualidade 
litúrgica”, que leve as pessoas a tomarem 
consciência de Cristo como o primeiro 
“liturgo”, que não cessa de agir na Igreja e 
no mundo, em virtude do mistério pascal 
continuamente celebrado e associa a Si 
mesmo a Igreja para louvor do Pai, na 
unidade do Espírito Santo»17.

No proémio e na conclusão, podemos 
encontrar algumas motivações que dão 
sentido às normas litúrgicas. Estas, para 
além do seu carácter funcional, têm uma 
alma, um sentido profundo, espiritual – a 
relação com Cristo, que na liturgia exerce 
o seu sacerdócio, associando a si mesmo 
a Igreja18. As normas, enquanto expressão 
da consciência eclesial, sob a acção do 
Espírito e a guia dos pastores, garantem a 
validade e a dignidade da acção litúrgica. 

O nº 6 da Instrução, que evoca também 
o nº 6 da Encíclica Ecclesia de Eucharis-
tia, ajuda a compreender a verdadeira 
dimensão da liturgia, como experiência do 
mistério: «A Eucaristia é mistério de fé e, 
ao mesmo tempo, “mistério de luz”. Sem-
pre que a Igreja a celebra, os fiéis, podem de 

17 JOÃO PAULO II, Spiritus et Sponsa 16.
18 Cf. SC 7.

certo modo, reviver a experiência dos dois 
discípulos de Emaús: “Abriram-se-lhes os 
olhos e reconheceram-No” (Lc 24,31)». 
A liturgia é, pois, a experiência do misté-
rio, juntamente com a escuta da Palavra e 
a visão da glória. 

No caminho do mistério, a normativa 
apresenta-se como a sinalética que permite 
um percurso seguro, isto é, «o acto externo 
deve, portanto, ser iluminado pela fé e 
pela caridade que nos une a Cristo e uns 
aos outros e geram o amor pelos pobres 
e os aflitos. As palavras e os ritos da 
liturgia são, além disso, expressão fiel 
dos sentimentos de Cristo, amadurecida 
nos séculos e, ensinam-nos a sentir como 
Ele (cf. Fil 2,5), conformando àquelas 
palavras a nossa mente, elevamos ao 
Senhor os nossos corações» (n. 5).

Na conclusão, lembra-se aos ministros 
a sua condição de «servidores da sagrada 
liturgia»19 e sublinha-se a autenticidade e 
a fidelidade das acções realizadas pelos 
bispos, presbíteros e diáconos em nome de 
Cristo e da Igreja na celebração litúrgica.

O princípio da unidade havia já sido 
invocado por Paulo VI, o grande liturgo, 
na Constituição Apostólica “Missale 
Romanum”, pela qual promulgou o 
Missal Romano reformado por decreto 
no Concílio Vaticano II. Augurava que 
o Missal Romano fosse um instrumento 
da unidade litúrgica: «...confiamos que 
ele (o novo Missal, 400 anos depois do 
‘MR de Pio V’-1570) irá ser recebido 
pelos fiéis como instrumento valioso para 
testemunhar e confirmar entre todos a 
mútua unidade. Por variadas que sejam 
as línguas, uma só e mesma oração, mais 
fragante que o incenso, subirá ao Pai dos 
Céus, pelo nosso Sumo Pontífice Jesus 
Cristo, no Espírito Santo»20.

19 Cf. IGMR 24.
20 PAULO VI, Constituição Apostólica Missale Roma-

num (03.04.196).
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Redemptionis Sacramentum intervém, 
sobretudo, para combater os exageros em 
campo eucarístico, referindo-se pouco 
aos abusos por defeito, típicos de muitas 
celebrações frias, formais, nas quais 
não se sente a presença do Espírito que 
inspirou a reforma litúrgica conciliar.

Podemos dizer que, nesta matéria 
sacramental-ritual acerca da Eucaristia- 
-celebração,  se torna dif íci l  usar 
sabiamente o travão e o acelerador!!!, 
como recorda a exortação apostólica pós- 
-sinodal Ecclesia in Europa, ao referir- 
-se à formação litúrgica: «A verdadeira 
renovação, longe de servir-se de actos 
arbitrários, consiste em desenvolver cada 
vez melhor a consciência do sentido do 
mistério, para fazer das liturgias momentos 
de comunhão com o mistério grande e 
sagrado da Santíssima Trindade»21.

3. 
Mane Nobiscum Domine  

07.10.2004
Sob o ícone dos discípulos de Emaús, 

o papa João Paulo II inaugurou o Ano da 
Eucaristia (Outubro 2004-Outubro 2005), 
no sulco do Concílio e do Jubileu (I cap.), 
com a publicação da Carta Apostólica 
Mane Nobiscum Domine, datada de 7 
de Outubro de 2004. O encerramento 
acontecerá com a XI Assembleia Ordinária 
do Sínodo dos Bispos, a realizar-se no 
Vaticano de 2 a 29 de Outubro sobre o 
tema: «A Eucaristia fonte e ápice da 
vida e da missão da Igreja». O ícone de 
Emaús apresenta uma verdadeira e própria 
celebração eucarística (Salmos/Profetas, 
homilia, procissão de entrada até ao 
lugar da celebração, abertura dos olhos 
e da mente) – paradigma de toda a liturgia 

21 JOÃO PAULO II, Ecclesia in Europa 72.

cristã – proclamar/escutar; revelar/ver; 
gostar/experimentar.

O ícone evangélico, segundo a narração 
lucana, atinge o seu vértice quando o 
desconhecido peregrino, sentando-se à 
mesa com os dois discípulos desiludidos 
com o fim trágico de Jesus de Nazaré, 
«tomou o pão, abençoou-o, depois partiu- 
-o e distribuiu-o a eles. Então seus olhos 
se abriram e o reconheceram»22. Jesus (o 
Ressuscitado) manifesta-se vivo com o 
mesmo gesto (fractio panis) que realizou 
na noite da instituição da Eucaristia.

Esta carta apostólica salienta a 
Eucaristia como mistério de luz (II cap.), 
fonte e epifania de comunhão (III cap.) 
e princípio e projecto de “missão” (IV 
cap.), no desejo de descobrir Cristo, como 
os discípulos de Emaús, à mesa da Palavra 
e do Pão.

No Ano da Eucaristia «uma espécie de 
apogeu de todo o caminho percorrido» (n. 
10). A Eucaristia não pode ser considerada 
um tema ou uma coisa entre tantas, 
mas o centro mesmo da vida cristã: A 
importância e a dignidade da celebração 
da Eucaristia pode sintetizar-se nos 
seguintes termos «A celebração da Missa, 
como acção de Cristo e do povo de Deus 
hierarquicamente ordenado, é o centro 
de toda a vida cristã, tanto para a Igreja, 
quer universal quer local, como para cada 
um dos fiéis. Nela culmina toda a acção 
pela qual Deus, em Cristo, santifica o 
mundo, bem como todo o culto pelo qual 
os homens, por meio de Cristo, Filho de 
Deus, no Espírito Santo, prestam adoração 
ao Pai. Nela se comemoram, também, ao 
longo do ano, os mistérios da Redenção, 
de tal forma que eles se tornam, de algum 
modo, presentes. Todas as outras acções 
sagradas e de todas as obras da vida cristã 

22 Lc 24,30-31.
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com ela estão relacionadas, dela derivam 
e a ela se ordenam»23.

Da renovação ao aprofundamento 
é o fio condutor deste documento do 
magistério, que intenta impulsionar uma 
espiritualidade eucarística, como se 
apresenta nas propostas da Congregação 
para o Culto divino e a Disciplina dos 
Sacramentos, a pedido expresso do Papa (cf. 
n. 29). Estas sugestões e propostas foram 
prontamente apresentadas, uma semana 
depois (15.10.2004), sem pretenderem 
ser exaustivas e sem retirar a criatividade 
das Igrejas locais. Não muito usual em 
documento do género, é a exortação a 
promover o conhecimento do imenso 
património cultural e artístico (percursos 
culturais) que o cristianismo produziu com 
temáticas eucarísticas (cf. n. 5).

A Eucaristia é, então, repetidamente 
apresentada como o culmen et fons da vida 
espiritual, enquanto tal. A presente carta 
apostólica é, por isso, olhada como ‘o fiel 
da balança’ em relação aos dois anteriores 
documentos sobre a Eucaristia.

Conclusão
Efectivamente, a Igreja recebeu a 

Eucaristia do Senhor Jesus Cristo como o 
dom por excelência, porque é dom d’Ele 
mesmo, por isso, é verdadeiramente o 
mistério da fé (Mysterium fidei) e o 
sacramento do mistério (Sacramentum 
mysterii), do único e fontal mistério de 
Cristo, a partir dos modelos: sacrificial, 
anamnético e convivial24.

Eucaristia-sacrifício
A Eucaristia é sacramento do sacrifício 

de Cristo. A Igreja celebra o sacrifício de 
louvor através de Cristo e oferece ao Pai 
o que Ele próprio lhe deu, isto é, os dons 
da criação, o pão e o vinho, tornados, pelo 

23 IGMR 16; cf., SC 41; LG 11; PO 2,5,6; CD 30; UR 15; 
EM 3 e 6; SC 10,102).

24 Cf. SAGRADA CONGREGAÇÃO DOS RITOS E 
CONSILIUM, Instrução Eucharisticum Mysterium 
(EM)3a, AAS 59 (1967) 539-573.

poder do Espírito Santo e pelas palavras 
de Cristo, Corpo e Sangue do mesmo 
Jesus Cristo.

À Eucaristia atribui-se o conceito 
de sacrifício, porque torna presente o 
sacrifício da cruz, conforme as palavras 
da narração da ceia «Isto é o meu Corpo 
que será entregue por vós” e «Este é o 
cálice do meu Sangue, o Sangue da nova 
e eterna aliança, que será derramado 
por vós e por todos, para remissão dos 
pecados». No sacrifício da Missa, Cristo 
torna-se presente sacramentalmente e 
«esta presença chama-se “real”, não por 
exclusão como se as outras não fossem 
“reais”, mas por antonomásia, porque 
é substancial, quer dizer, por ela está 
presente Cristo completo, Deus e homem» 
(Carta Encíclica Mysterium Fidei).

A comunidade reunida oferece ao Pai 
o sacrifício de Cristo e associa-se a Cristo 
(ao mesmo tempo, o cordeiro, o altar e 
o sacerdote), com a oferta da sua vida 
e do seu compromisso cristão, porque o 
mistério de Cristo, alfa e ómega, torna- 
-se contemporâneo a todo o homem25 em 
todos os tempos.

Eucaristia-memorial
O modelo da Eucaristia recorre à 

categoria de memorial «Fazei isto em 
memória de mim»26, surgindo como 
o elemento estrutural da narração da 
instituição realizada por Jesus na última 
ceia. Ao agregar estas palavras à narração 
da ceia, a Oração eucarística torna-se uma 
declaração de querer fazer o que Jesus 
disse para fazer, uma menção explícita à 
sua memória, qual presença sacramental 
permanente de Cristo. 

A Eucaristia é, pois, a obediência ao 
mandamento de Cristo de fazer o que Ele 
mesmo fez, conforme as quatro tradições 
neotestamentárias referidas, tornando-se 

25 NICOLA CABASILAS, «De vita in Christo 1,1», SCh 
355, 74.

26 LC 22,19; 1Cor 11,25b-26.
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o memorial ou anamenese do mistério da 
Páscoa de Cristo. Trata-se, portanto, da 
comemoração do mandato de Cristo, não 
apenas como recordação do passado, mas 
como proclamação das maravilhas que 
Deus operou na história da salvação.

Eucaristia-banquete
O sacramento da Eucaristia é banquete, 

por se tratar da refeição que o Senhor 
tomou com os seus discípulos antes da sua 
paixão e morte e por podermos participar 
no corpo e sangue do Senhor, para entrar 
numa comunhão plena com Ele.

A acção da última ceia desenvolve-se 
em nove momentos: tomou o pão; deu 
graças; partiu-o; deu-o; dizendo...; tomou 
o cálice; deu graças; deu-o; dizendo..., 
partes essenciais e constitutivas do rito 
da Igreja. Este articula-se no ordinário da 
Missa em: preparação dos dons, Oração 
Eucarística, fracção do pão e comunhão.

Sacrifício, memorial e banquete 
são, por conseguinte, três dimensões 
inseparáveis do mesmo e único sacramento 
da Eucaristia27, o sacramento do mistério 
pascal de Cristo. 

Para superar a dicotomia Eucaristia = 
hóstia, sacrário, procissão, comunhão e 
adoração; Missa = altar, cruz, sacerdote 
celebrante e recuperar a visão trinitária da 
doutrina católica sobre a Eucaristia, deve 
considerar-se a teologia da celebração 
da Eucaristia mesma. O Catecismo da 
Igreja Católica, logo desde o título da 
II parte «A celebração do Mistério 
cristão»28 e depois, ao tratar o sacramento 
da Eucaristia, arrumou bem as coisas, 
apresentando os diversos nomes29 que 
ao longo dos séculos caracterizaram a 
Eucaristia:

1) Eucaristia = acção de graças que 
lembra as grandes obras de Deus: a criação 
(Pai), a redenção (Filho); a santificação 
(Espírito Santo); 

2) Banquete do Senhor = última ceia; 
3) Fracção do pão = rito próprio da 

refeição judaica, utilizado por Jesus; 

27 Cf. EM 3.
28 CEC 1066-1690.
29 CEC 1328-1332.

4) Assembleia eucarística = synaxis 
– assembleia de fiéis, expressão visível da 
Igreja; 

5) Memorial da Paixão e Ressur-
reição do Senhor; 

6) Santo Sacrifício = actualização 
do único sacrifício de Cristo: “sacrifício 
de louvor, sacrifício espiritual, sacrifício 
puro e santo”, que ultrapassa todos os sa-
crifícios da Antiga Aliança; 

7) Santa e Divina Liturgia = cele-
bração dos santos mistérios, o sacramento 
dos sacramentos;

8)  Comunhão = união a Cristo, que 
nos torna participantes do seu Corpo e do 
seu Sangue, para formarmos um só Corpo;

9)  Santa Missa = missio na vida 
quotidiana, ita missa est.

Toda a liturgia é, principalmente, 
celebração sacramental, que realiza, 
sobremaneira, na Eucaristia, a união entre o 
visível e o invisível, isto é, o único mistério 
de Deus, que outro não é senão o próprio 
Jesus Cristo (como escreve Agostinho: 
“Non est enim aliud Dei mysterium, nisi 
Christus” [Não há outro sacramento 
‘mistério’ de  Deus senão Jesus 
Cristo])30. Ao dizermos que a Eucaristia, 
é o sacramento do mistério, queremos 
salientar a realização sacramental dos 
mistérios de Cristo na celebração litúrgica, 
ou melhor, como explica S. Leão Magno 
no célebre sermão da Ascensão do Senhor, 
ao falar do mysterium em perspectiva 
litúrgica, afirmando que no acto de partir 
Cristo permanece, porque: «quod itaque 
Redemptoris nostri conspicuum fuit, in 
sacramenta transivit»31 [o que no nosso 
Redentor era visível, passou para os 
seus sacramentos].

Conscientes de que a Igreja vive da 
Eucaristia, floresça uma renovada pastoral 
litúrgico-sacramental e nunca faltem 
os verdadeiros servidores do excelente 
sacramento do Mistério pascal.

  P. José Cordeiro

30 AUGUSTINUS, «Epistula  187, 34», CSEL 57, 112.
31 LEO MAGNUS, «Tractatus 74,2», CCL 138 A, 457.
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5

Jesus cristo  
é o salvador dos homens

Confirmação

PreParação Para
a conFIrmação e a eucarIStIa

1. Oração inicial 
Senhor nosso Deus, 
fostes Vós que ensinastes Maria 
a acolher as palavras da Bíblia 
e a guardá-las no coração. 
Ensinai-nos a ser como Ela. 
Não deixeis que nos contentemos 
com uma vida medíocre. 
Mostrai-nos os vossos caminhos 
e estimulai-nos a percorrê-los 
com entusiasmo e entrega total, 
como o fizeram 
tantos cristãos antes de nós 
e outros 
continuam a fazê-lo nos nossos dias.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era no princípio, agora e sempre. 
Amen.

2. A Bíblia  
faz uma proposta  
de felicidade
A catequese anterior foi sobre a vida 

de Jesus, homem no meio dos homens. 
Mas também nos fez descobrir que Ele, 

apesar de ter estado sempre ao lado 
dos mais desprezados, nunca se deixou 
prender por qualquer grupo ou ideologia. 
Para completar a nossa reflexão, foi-nos 
proposto um trabalho. Vamos falar dele 
(TP: que traços da personalidade de 
Jesus descobriu cada um de vós ao ler a 
passagem de Lc 19, 1-10? O catequista 
deve ser o primeiro a falar).

Convido-vos hoje a dar mais um passo 
e a descobrir, ajudados pelas palavras da 
Bíblia, que Jesus Cristo veio trazer ao 
mundo uma forma de salvação e que esta 
se realiza naqueles que acreditam n’Ele. 

Não é para admirar que no fundo de 
todos nós haja o desejo de um paraíso, de 
um lugar de todas as maravilhas, no qual 
encontremos a realização dos nossos mais 
profundos desejos de felicidade. É de um 
lugar assim que nos fala a Bíblia nos seus 
primeiros capítulos, dizendo que esse foi 
o projecto de Deus para Adão e Eva e para 
os que haviam de vir depois deles. Foi 
nesse lugar, chamado jardim, e plantado 
por Deus, no Oriente, que o homem 
passou a viver (TP: ler Gen 2, 4-8). Era 
um lugar de delícias com muitas árvores, 
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agradáveis à vista e de saborosos frutos 
para comer. Uma delas era a árvore da 
Vida; outra era a árvore do conhecimento 
do bem e do mal. O jardim era regado por 
um rio que se dividia em quatro braços, 
e o homem devia cultivá-lo e guardá-lo 
(TP: ler Gen 2, 9-10.15. Ensinar ao grupo 
que, quando se coloca um ponto entre dois 
versículos e se faz seguir esse ponto de 
um outro versículo, isso significa que se 
devem omitir os versículos que não são 
citados). 

Esta descrição do Paraíso, que à 
primeira vista pode parecer um conto para 
crianças, tem muito que se lhe diga, pois 
corresponde exactamente àquilo que de 
mais profundo nós sentimos como desejo 
secreto, embora tenha sido escrito de 
forma poética e em linguagem simbólica.

3. A resposta do homem  
à proposta de Deus
Como respondeu o homem à proposta 

que lhe foi feita? A Bíblia diz que Adão e 
Eva a recusaram, não só por culpa própria, 
mas também pelo engano em que os fez 
cair o Demónio (TP: ler Gen 3, 1-7). 

É esta a outra face do projecto de Deus: 
a recusa do homem. Tal recusa prossegue 
na vida de cada ser humano, depois de ter 
sido experimentada pelo filho mais velho 
de Adão e Eva, que se chamava Caim e 
que matou, por inveja e por ciúme, o seu 
irmão Abel (TP: ler Gen 4, 1-8).

A Bíblia, ao contar desta forma a 
história da humanidade nos seus começos, 
está afinal a relatar a nossa própria história 
e experiência. Somos nós esse Adão, essa 
Eva, esse Caim, símbolos imortais da 
recusa do projecto de Deus, e ao mesmo 
tempo símbolos também da nostalgia que 
mora em cada coração que se afasta do 
Senhor.

É essa nostalgia que leva os homens 
e as mulheres a criar mitos de felicidade. 
Já não lhes chamam “Paraíso” ou 
“Céu”. Chamam-lhes sociedade sem 
classes, mundo do qual irão desaparecer 
as desigualdades e todas as formas de 
pobreza, opressão e discriminação, cultura 
aberta às conquistas da ciência e a um 
progresso contínuo que nos fará, um dia, 
encontrar o céu sobre a terra. Não será esta 
outra forma de falar das mesmas coisas em 
que a Bíblia fala?

4. Jesus Cristo é a resposta  
a esta ânsia de salvação
Não é só a nossa época que mostra 

a sua insatisfação quanto à vida que se 
vive. Já na história do primeiro povo 
escolhido por Deus foi engrossando esta 
insatisfação. Não admira, por isso, a 
promessa do Messias que um dia haveria 
de reinar, estabelecendo a paz, a justiça e 
o amor entre todos (TP: ler Jer 33, 14-16). 
No tempo a que se refere este texto de 
Jeremias, que é o século V antes de Cristo, 
o desânimo entre o povo era enorme. Paz 
e justiça não apareciam em lado nenhum; 
só se via destruição e violência por causa 
dos bens, do pão, do dinheiro.

Surge então a Palavra de Deus, através 
do profeta, a anunciar um “rebento de 
David” para dar início ao reino de justiça 
e de paz. Reparai que o Senhor fala apenas 
num rebento e não já numa árvore, como 
fala a Bíblia a propósito do Paraíso, onde 
havia muitas árvores, mas das quais 
salienta apenas duas. 

O aparecimento de tal rebento só veio 
a acontecer com Jesus Cristo. Ele é o 
Salvador. Mas reparai. O próprio Cristo 
veio dar início, lançar os alicerces do 
Reino que todos nós esperamos, mas que 
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não dispensa a nossa abertura à lógica que 
anima a proposta de Jesus.

Ele fez-se homem, como vimos já, 
viveu uma condição humilde, seguiu um 
rumo de vida totalmente contrário à lógica 
do mundo. Não percorreu os caminhos do 
poder, da arrogância e da prepotência. Por 
isso, a Bíblia lhe chama Salvador, logo na 
hora do nascimento (TP: ler Lc 2, 8-11). 

É muito curioso que esse anúncio 
seja feito, em primeiro lugar, a pastores, 
isto é, a homens pobres e simples, que 
viram, nas palavras dos Anjos, o anúncio 
das expectativas alimentadas no povo ao 
qual pertenciam, mas que consideravam 
impossíveis para eles. Começa, deste modo, 
a despontar para os que se consideravam 
os últimos da escala social, uma vida 
nova, uma vida de alegria, porque Jesus 
foi, para eles, luz e vida. Fez-se pobre para 
nos enriquecer (TP: ler 2 Cor 8, 9) e para 
dignificar a nossa humanidade, fazendo de 
nós todos irmãos (TP: ler Rom 15, 1-7).

5. Jesus inicia no mundo  
um modelo que conduz  
à salvação
Com a sua vida, com o seu modo de 

viver, Jesus mostrou-nos o plano do Pai. E 
o plano do Pai é que todos sejamos salvos. 
Ser salvo é percorrer o caminho de Cristo, 
porque ele é o "caminho, a verdade e a 
vida". Fora d’Ele não há outro nome, nem 
outro caminho que possa satisfazer todas 
as nossas expectativas. 

Acontece, porém, que Deus não 
impõe nada a ninguém. Abriu o caminho 
mas deixa-nos livres de o seguir ou 
rejeitar. São João escreveu: “Ele (Cristo) 
veio para os seus, mas os seus não O 
acolheram” (TP: ler Jo 1, 11-13). Também 

nós podemos aceitá-lo ou não. Quem O 
aceita entra numa relação de filiação com 
Deus, isto é, entra numa vida nova em 
que não há lugar para invejas, ciúmes, 
injustiças. O mal do nosso mundo é que 
nos falta esta referência a um Pai que ama 
a todos os seus filhos. Por isso, sentimo- 
-nos perdidos, desprotegidos, explorados. 
Olhamos para os outros como potenciais 
inimigos. Cristo é a presença no meio de 
nós do amor do Pai e é o Filho que tem 
uma única atitude: amar, obedecendo 
totalmente ao Pai (TP: ler Heb 10, 5-10). 

Reparai que Jesus Cristo não se pôs 
a dizer: olha, Pai, eu vou fazer-te umas 
rezas, dizer-te umas orações, oferecer-te 
umas moedas, fazer uma peregrinação, 
ir a pé a tal santuário, acender-te umas 
velas. Nada disso. Jesus foi radical: aqui 
tens, Pai, a minha vida toda – este é o meu 
sacrifício, esta é a forma de te dar glória. 
Este foi o caminho de salvação e é hoje o 
caminho proposto a cada um de nós. Fora 
deste caminho, desta lógica de viver, só 
há divisão, guerra, insatisfação. Porque 
quando não se dá a vida, não pode haver 
comunhão, paz e alegria. A vida não são 
palavras. A vida é o que temos de mais 
radical.

6. Jesus,  
personagem paradoxal
Jesus é alguém singular e fascinante. 

Generoso e humilde. Forte e manso. Livre 
e disponível. Próximo de Deus e próximo 
do homem. Sensível e inteligente. Elevado 
no pensamento e simples na forma de 
se exprimir. Contemplativo na oração e 
comprometido na acção. Indignado em 
relação aos prepotentes e atencioso com 
os oprimidos. Capaz de conviver com 
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este curso de preparação 
para a confirmação e a eucaristia
continua nos próximos números

todos mas preferindo a companhia dos 
mais rejeitados. Realista na avaliação da 
fragilidade humana mas confiante nas 
possibilidades de conversão. Aberto à 
amizade e aos valores da vida e pronto a 
aceitar a solidão e a morte.

Um dia teve a ousadia de dizer palavras 
consideradas arrogantes e intolerantes 
(TP: ler Mt 12,30); outra vez afirmou ser 
mais sábio que Salomão (TP: ler Mt 12, 
42); e ao aproximar-se o fim da sua vida 
terrena não hesitou em dizer: «Eu e o Pai 
somos Um» (Jo 10, 30).

Jesus praticou actos como o perdão 
dos pecados que O manifestaram como 
sendo o próprio Deus salvador (TP: ler 
Jo 5, 18). Mas os detentores da cultura e 
do poder condenaram-no à morte como 
blasfemo (TP: ler Jo 10, 33).

7.	 Oração	final
Todos abrem a Bíblia, procuram Jo 3, 

17-21 e lêem o texto, em voz alta.
A seguir, procurem fazer um momento 

de oração comum, salientando o valor 
da fé como fonte de salvação pessoal. 
Acreditar em Jesus, viver à sua maneira 
é ter encontrado a salvação, o sentido da 
vida.

8. Trabalho de casa
Em casa, ler Mt 5, 38-47.

1. Achas que a lógica de Jesus joga 
com a lógica do mundo? 

2. Que precisas de fazer para começar 
a aparecer em ti a salvação, ou seja, o 
caminho da vida?

José de Leão Cordeiro
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CorrEio dos lEitorEs

QueStõeS lItúrgIcaS

Gestos e atitudes corporais durante a celebração da Missa

Pergunta:

Muito agradecia que me facultassem 
informação sobre a maneira de participar 
na Missa, nomeadamente no que se refere 
às posições mais aconselhadas.

Resposta:

O melhor documento sobre as posições 
corporais dos fiéis ao participarem na 
Missa é a Instrução Geral do Missal 
Romano, na sua edição mais recente. 

Em resumo pode dizer-se que os 
gestos e as atitudes corporais durante a 
Missa, quer dos ministros quer dos fiéis, 
têm como objectivo: 1) conseguir que toda 
a celebração seja bela e simples; 2) ajudar 
à compreensão das suas diversas partes; 3) 
facilitar a participação de todos.

Como alcançá-los? Atendendo ao 
que está definido pela Instrução geral e 
pela tradição do Rito romano, e ao que 
concorre para o bem comum espiritual do 
povo de Deus, mais do que à inclinação ou 
arbítrio de cada um, tendo em conta que a 
atitude comum do corpo de todos os par-
ticipantes, é não só sinal de unidade, mas 
também exprime e favorece os sentimen-
tos e a atitude interior (cf. IGMR, n. 42).

O n. 43 da IGMR concretiza as diversas 
posições corporais, dizendo que os fiéis 
estão de pé desde o início da Missa até ao 
fim da oração colecta, durante o cântico 
do Aleluia, a proclamação do Evangelho, 

a profissão de fé e a oração universal, e 
desde o convite "Orai, irmãos", até ao 
fim da Missa, excepto nos momentos 
adiante indicados; estão sentados durante 
as leituras que precedem o Evangelho, e 
durante o salmo responsorial, a homilia, a 
preparação dos dons e o silêncio sagrado 
depois da Comunhão; estão de joelhos 
durante a consagração.

Aqueles que não puderem ajoelhar 
durante a consagração (por razões de 
saúde, pela estreiteza do lugar, pelo 
grande número dos presentes ou por outros 
motivos razoáveis), fazem inclinação 
profunda enquanto o sacerdote genuflecte 
após a consagração do pão e do vinho.

As Conferências Episcopais podem 
adaptar estes gestos e atitudes à mentali-
dade e às tradições razoáveis dos respec-
tivos povos.

Pode manter-se, onde o haja, o costume 
de o povo permanecer de joelhos desde o 
fim da aclamação do Sanctus até ao fim da 
Oração eucarística, e antes da Comunhão, 
quando o sacerdote diz: Eis o Cordeiro de 
Deus.

Para se conseguir a uniformidade 
nos gestos e atitudes do corpo na mesma 
celebração, os fiéis devem obedecer às 
indicações que, no decurso da mesma, 
lhes forem dadas por quem de direito, de 
acordo com o que está estabelecido no 
Missal.

um CoLaBorador do snL.
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Pergunta:

Pode o cálice ser preparado por 
um acólito e ser o mesmo a colocá-lo 
sobre o altar? Pode igualmente, ou não, 
ser a píxide ou patena com as hóstias a 
consagrar colocada sobre o altar por um 
acólito? A verdade é que nada está ainda 
consagrado mas há quem defenda que só 
o presbítero ou diácono o podem fazer. 

Resposta:

As lições 46, 47, 48 de “O Livro 
do Acólito”, editado pelo Secretariado 
Nacional de Liturgia, tratam do serviço do 
acólito em três momentos da celebração 
da Eucaristia: primeiro na preparação do 
altar; segundo na apresentação solene dos 
dons; terceiro na apresentação simples dos 
dons. Aconselho o estimado consulente 
a ler essas três lições com cuidado, e a 
dar-se conta das possibilidades que nelas 
se apresentam. Peço-lhe também que leia 
os nn. 139-143 da IGMR (Missa sem 
diácono), o n.178 (Missa com diácono), 
para se dar conta de que a preparação do 
cálice só pode ser feita pelo sacerdote 
ou pelo diácono, e porquê, e nunca pelo 
acólito, e o n. 190, para ver, resumidamente, 
as funções do acólito nesse momento da 
celebração.

Embora seja verdade que na apre-
sentação dos dons nada está consagrado, 

O acólito, o cálice, a patena e o altar

recordo-lhe que a consagração não é tudo 
na celebração. Há outras muitas coisas 
importantes a nível do simbolismo. Os 
acólitos devem estar muito conscientes de 
que pertence exclusivamente ao presidente 
colocar sobre o altar o pão e o vinho. O 
acólito não deve colocar directamente no 
altar a patena ou a píxide com o pão, nem 
o cálice com o vinho. O gesto de depor 
os dons (o pão e o vinho nos respectivos 
vasos sagrados) no altar é exclusivamente 
sacerdotal. Em circunstâncias excepcionais 
poder-se-ia admitir que o acólito poisasse 
no altar a patena sem pão e o cálice sem 
vinho nem água. Mas não convém pro-
ceder assim, mesmo excepcionalmente. 
O altar não é para “depositar” coisas que 
alguém traz da credência. O altar é o sím-
bolo da mesa da última Ceia, ou, como diz 
o Pontifical da Dedicação da Igreja e do 
Altar, o altar é Cristo. Coloquemos sobre 
ele apenas aquilo que seja estritamente 
necessário para a celebração: a toalha, o 
corporal, o sanguinho e o missal (even-
tualmente o microfone); entregue-se tudo 
o mais (patena com o pão, e cálice sem 
vinho ou eventualmente já com o vinho e 
com a água preparados pelo diácono) nas 
mãos daquele que preside à celebração, 
em nome e na pessoa de Cristo.

um CoLaBorador do snL.

Formas de incensar 

Pergunta:

Gostaria de saber, em relação à uti-
lização do turíbulo nas missas, quantos 
ductos devemos aplicar em cada momento.

Resposta:
A melhor indicação que posso dar 

ao consulente é a leitura atenta dos nn. 
276 e 277 da Instrução Geral do Missal 
Romano.
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do altar, o Evangeliário, o círio pascal, o 
sacerdote e o povo. Incensam-se com dois 
ductos as relíquias e imagens dos Santos 
expostas à veneração pública, e só no 
início da celebração, depois da incensação 
do altar". 

Por fim, este mesmo n. 277 fala do 
simples "icto" (um "icto" é cada um dos 
impulsos dados ao turíbulo para a frente): 
"A incensação do altar faz-se com simples 
ictos do seguinte modo: a) se o altar está 
separado da parede, o sacerdote incensa-
o em toda a volta; b) se o altar não está 
separado da parede, o sacerdote incensa- 
-o primeiro do lado direito e depois do 
lado esquerdo. Se a cruz está sobre o 
altar ou junto dele, é incensada antes da 
incensação do altar; aliás, é incensada 
quando o sacerdote passa diante dela. 
O sacerdote incensa as oblatas com três 
ductos do turíbulo, antes de incensar a 
cruz e o altar, ou fazendo, com o turíbulo, 
o sinal da cruz sobre as oblatas".

um CoLaBorador do snL.

O n. 276 esclarece que a incensação 
exprime reverência e oração e diz também 
quando pode usar-se o incenso em qualquer 
forma de celebração da missa:  a) durante 
a procissão de entrada; b) no princípio da 
Missa, para incensar a cruz e o altar; c) na 
procissão e proclamação do Evangelho; 
d) depois de colocados o pão e o cálice 
sobre o altar, para incensar as oblatas, a 
cruz, o altar, o sacerdote e o povo; e) à 
ostensão da hóstia e do cálice, depois da 
consagração.

O n. 277 diz como o incensação se deve 
fazer:  "Antes e depois da incensação, faz-
se uma inclinação profunda para a pessoa 
ou coisa incensada, excepto ao altar e às 
oblatas para o sacrifício da Missa". 

Este mesmo n. 277 diz também qual 
o número de “ductos” em cada caso (o 
"ducto"  é cada uma das oscilações que 
se imprimem ao turíbulo, para diante e 
para trás): "Incensam-se com três ductos 
do turíbulo: o Santíssimo Sacramento, as 
relíquias da santa Cruz e as imagens do 
Senhor expostas à veneração pública, as 
oblatas para o sacrifício da Missa, a cruz 

Exposição do Santíssimo Sacramento

Pergunta:

A exposição do Santíssimo Sacramento 
tem que ser feita por um sacerdote ou pode 
ser feita por um ministro extraordinário 
da comunhão?

Resposta:

A exposição do Santíssimo Sacramento 
pode ser feita por qualquer dos três 
ministros ordenados (bispo, presbítero 

e diácono), que darão a bênção com o 
Santíssimo ao terminar a exposição; pode 
também ser feita pelos acólitos instituídos 
e pelos ministros extraordinários da 
comunhão, mas nenhum destes pode dar 
a bênção, nem com o Santíssimo nem de 
outra forma, porque a bênção é reservada 
exclusivamente aos ministros ordenados.

um CoLaBorador do snL.
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Pergunta:

Sei que um ou outro sacerdote já 
começou a substituir [na consagração] a 
tradução “por todos” pela nova tradução 
“por muitos”, como deseja a Congregação 
do Culto Divino. Estará bem assim ou 
é melhor esperar ainda (sabe-se lá até 
quando...) pela nova edição do Missal 
Romano?

Resposta:

O facto de alguns sacerdotes já terem 
começado a substituir a tradução “por 
todos” pela nova tradução “por muitos”, 
como deseja a Congregação do Culto 
Divino, significa apenas que eles estão a 
fazer o que decidiram por sua iniciativa. 

Com todo o respeito, e sem querer 
contestar as decisões de cada um, parece- 
-me pressa a mais num assunto que está 
talvez a pedir velocidade moderada. Para 

Palavras da consagração do cálice

que havemos de querer cortar a meta em 
primeiro lugar? 

Digo isto porque o n. 4 da Carta da 
Congregação exprime-se assim: "Pede-se 
às Conferências Episcopais dos países 
onde a fórmula 'por todos' ou equivalente 
está em uso que promovam, no espaço de 
um ou dois anos, a necessária catequese 
dos fiéis em matéria (tão delicada), para 
prepará-los à introdução de uma tradução 
vernácula precisa da fórmula pro multis 
(por exemplo, 'por muitos') na próxima 
tradução do Missal Romano que os Bispos 
e a Santa Sé aprovarão para o uso nos seus 
países».

Eu vou esperar pela tradução a aprovar 
pela nossa Conferência ou, quem sabe, 
por algum desenvolvimento ulterior do 
problema.

         

um CoLaBorador do snL.

Os ministros extraordinários da Comunhão 
durante a celebração da Eucaristia

Dúvidas:

Tendo dúvidas sobre a posição 
corporal dos ministros extraordinários da 
Comunhão, no altar, durante a celebração 
da Eucaristia, nomeadamente no momento 
da Consagração. Solicito que me informem 
se os referidos ministros devem estar de pé 
ou de joelhos.

Resposta:

A posição corporal dos ministros 
extraordinários da Comunhão (=MECs), 
quando estão na assembleia, é em tudo 
igual à dos outros fiéis (cf. Instrução Geral 
do Missal Romano, 3ª edição, n. 43).

Os MECs, enquanto tais, não estão 
junto do altar, durante a celebração da 
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Eucaristia. Quem aí está são os acólitos, 
cuja  posição corporal ,  durante  a 
consagração, é de joelhos.

À consagração eucarística todos os 
que estão presentes na celebração devem 
ajoelhar, mesmo os diáconos... Com 
maioria de razão os acólitos e todos os 
outros ministros.

Apenas ficam de pé o presidente (bispo 
ou presbítero) e os concelebrantes (outros 
bispos ou presbíteros). Mais ninguém... 

As pessoas impossibilitadas de ajoelhar 
devem fazer duas inclinações profundas de 
adoração quando o presidente genuflecte, 
após a consagração do pão e do vinho.

um CoLaBorador do snL.

Impor e retirar a mitra ao bispo

Pergunta:

Quando autorizado pelo mestre de 
cerimónias, há algum inconveniente que 
um acólito retire e ponha a mitra ao 
bispo, dado que ele poderá ficar também 
encarregado da mitra no resto da missa? 

Resposta: 

Pouco encontro, nas normas actuais, 
relativamente à mitra. Diz o Cerimonial: 
Quando o bispo toma as suas vestes 
litúrgicas, depois de vestir a casula "um 
dos diáconos impõe-lhe a mitra". Deduzo 
daqui que, quando está presente um 
diácono, é ele que impõe a mitra e a retira 
nos momentos próprios. E quando não 
houver diácono? Bom, nesse caso fá-lo- 
-á o ministro que disso for encarregado 
pelo "mestre de cerimónias" ou pelo 
“responsável da celebração”.

Ao longo do Cerimonial dos Bispos, 
usam-se três expressões para falar da 
mitra: o bispo "recebe", "põe", "toma". 
Que significam elas? Devem querer dizer 
que umas vezes há quem entregue a mitra 
ao bispo, outras que ele próprio a coloca 
na cabeça e outras ainda que é ele que a 

toma directamente, sem que ninguém lha 
entregue.  

Na celebração presidida pelo bispo 
deve haver um mestre de cerimónias ou 
responsável da celebração. Este, antes 
da celebração começar, deve combinar, 
com os acólitos, tudo o que cada um tem 
a fazer. Quando, no decurso da própria 
celebração, ele pedir a um deles que faça 
alguma coisa não previamente combinada, 
este só a deve fazer se souber. Caso 
contrário deve dizer que nunca fez isso. 
A liturgia não é lugar para “experiências” 
nem “invenções” de última hora.

O facto de um acólito ter como serviço 
segurar a mitra durante a celebração, não é 
razão suficiente para que seja ele próprio 
a entregá-la directamente ao bispo, e 
menos ainda para que lha ponha ou 
retire da cabeça, a não ser que tenha sido 
previamente incumbido de o fazer e tenha 
aprendido a fazê-lo. Na Liturgia, cada 
qual, ministro ou simples fiel, deve fazer 
tudo, mas só, o que lhe compete... e nada 
mais. Diz o ditado: “Mas quem te mandou 
a ti, sapateiro, tocar rabecão”!?

um CoLaBorador do snL.
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1. Mais uma vez nos juntamos aqui, junto 
de Maria, em Fátima, Altar do Mundo, em 
Peregrinação Nacional dos Acólitos de 
Portugal. 

Celebramos a Festa de S. José 
Operário, o carpinteiro e Nazaré a quem 
Deus confia a guarda e protecção da 
Virgem Santíssima e de seu divino Filho.

É o Dia Internacional do Trabalhador. 
Também não o esquecemos. 

2.  “Instituído para servir o altar e para 
ajudar o sacerdote e o diácono, compete ao 
acólito, como função principal, preparar  
o altar e os vasos sagrados e, se for 
necessário, distribuir aos fiéis a Eucaristia, 
de que é ministro extraordinário” (IGMN 
n.º 98).

3.  Quer dizer, o Acólito entende-se por 
referência à Eucaristia. E porque esta é 
a luz, o sentido da vida e do trabalho do 

homem, o servidor do altar deve exercer 
a sua missão também no amor e em 
comunhão com os homens, com todos os 
homens, por quem se deu e se dá o Jesus 
celebrado.

4.  É o Sacramento do Amor, a Eucaristia 
- Sacramentum Caritatis - como no-la 
apresentou o Santo Padre Bento XVI na 
última Exortação Pós-Sinodal.

5.  Celebrar a Eucaristia é, de facto, 
tornar  Jesus sacramentalmente presente 
na hora suprema da sua vida. A hora do 
Amor. A Hora da cruz. Hora em que o 
Discípulo amado vê todo o mistério Pascal 
do Senhor: a sua Morte e Ressurreição, a 
sua Ascensão do Céu e o dom do Espírito 
Santo.

No abismo de amor que ali se revela 
e faz patente aos homens, acontece a 
redenção da humanidade e do universo. 
Do tempo e da história. É uma era nova 
que começa. A nossa. A da Salvação. 

6.  Ali se concentra toda a vida de Jesus. 
Vindo para servir, foi servindo, ao longo 
dos dias que passou entre nós, foi servindo 
com a sua palavra e os seus gestos, com a 
sua atenção e dedicação, até ao dom total 
de si. Até à morte. Não  há maior prova de 
amizade do que morrer pelos amigos (cf 
Jo 15,13)

aCólitos

PeregrInação nacIonal 
doS acólItoS a FátIma

homilia da celebração
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7.  Mas também ali se concentra a história 
do homem e do universo. Aquele  Jesus 
dado é o Alfa e o Ómega. O princípio e o 
fim. 

É a palavra, o verbo, a razão criadora 
que confere às coisas, à vida e à história o 
seu verdadeiro sentido. Foi por Ele, n’Ele 
e para Ele que tudo foi criado e vive (cf 
Cl 1,16).

8.  É também o ómega, a convergência 
final para que caminha a humanidade 
e o universo, como canta o vidente do 
nosso Apocalipse: “Ouvi também todas as 
criaturas do céu, da terra e de debaixo da 
terra, do mar e de tudo quanto neles existe, 
que proclamavam: ao que está sentado no 
trono e ao Cordeiro sejam dados o louvor, 
a honra, a glória e a fortaleza pelos séculos 
dos séculos” (Ap 5,13).

9.  Mistério de Amor a Eucaristia é este 
trazer do Céu à Terra, ou este elevar da 
Terra ao Céu. A luz do mundo e para o 
mundo!

10. Vede, caros acólitos, a dimensão 
do vosso serviço. Contemplai o seu 
alcance. Abri-vos a essa universalidade. 
Em comunhão com Jesus ali presente na 
força do seu Mistério Pascal, viveis n’Ele 
– sois chamados a viver –  a comunhão 
com a humanidade, com o cosmos,  que 
caminham para Ele.

Olhai, e vede, naquele altar, a Igreja, a 
humanidade inteira que, à volta de Jesus e 
com Ele canta o amor, canta a loucura de 
um Deus que ali se nos revela como um 
Pai apaixonado pelos homens que quer 
junto de si, no banquete final.

Ouvi a palavra que ali Jesus vos diz. 
Ali Deus fala e espera a nossa resposta. É 
o diálogo da salvação.

11. É verdade, ali está Jesus, tão real e 
perfeitamente como está no céu. Vivo. 
Naquele pão e vinho consagrados, para se 
nos dar como alimento. Para nos conferir 
a vida em pleno, a vida eterna. Para nos 
fazer participar desde aqui na vida eterna 
de Deus.

Nesta comunhão se transforma toda a 
nossa existência. Agora, n’Ele e com Ele, 
tem dimensão eterna.

12. Vede a beleza de tal dom. Contemplai 
a beleza de tanto amor. Vede, adorai o 
amor infinito de um Pai que no Filho todo 
se nos entregou.

Deixai-vos tocar por esse amor, por 
esse amor imenso. Deixai-vos atrair. 
Deixai-vos levar. É vida para a vida.

13. Presença viva e actuante deste amor 
de Deus, ela é também, a Eucaristia,  
presença viva e actuante do amor do 
homem. Jesus é Deus e é Homem. Com a 
mesma verdade.

Ali acontece de forma definitiva 
e absolutamente insuspeitada a Nova 
Aliança anunciada e prometida no Velho 
Testamento. Em Jesus de Nazaré, Deus 
feito homem, Deus entrega-se todo ao 
homem e o homem dá-se todo a Deus. 
A Aliança eterna. A Salvação. A Paz 
definitiva e em definitivo.

14. Mistério a contemplar e a adorar, 
mistério a celebrar, a Eucaristia é também 
um mistério a viver. A viver naquela “vida 
nova” para que cada um renasce em Cristo 
quando, no Baptismo, com Ele morre e é 
sepultado (cf Rm 6,4).

A Eucaristia afecta “a vida cristã 
em todas as suas dimensões: trabalho e 
compromisso, pensamentos e afectos, 
actividade e repouso” (SC n.º 64).
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15.  Trata-se de trazer para a vida a lógica 
da Eucaristia. A lógica do dom. Do amor. 
Do serviço. Da morte pelo outro.

Trata-se de fazer da vida, todos os 
dias, um gesto de solidariedade e de amor. 
Um gesto de fraternidade e comunhão. 
Sem rivalidades nem concorrências 
desleais, sem competições demolidoras, 
sem invejas...

 
16. Na medida em que é e vive, o homem 
há-de sentir-se como uma resposta 
obediencial ao Deus criador e salvador. 
Sendo e vivendo naquela comunhão com 
Jesus o homem prolonga, na sua vida, nas 
suas lutas, no seu trabalho aquela entrega  
e comunhão com Jesus Eucarístico.

É assim que faz da sua vida uma 
oblação espiritual. Que lhe dá a dimensão 
sacerdotal que lhe confere a configuração 
com Cristo, no Baptismo. Vive em acção 
de graças (cf Cl 3,15).

17. Se dá sentido à vida, a Eucaristia 
conduz à vida, conduz ao empenhamento 
temporal e histórico.

“A Eucaristia impele todo o que 
acredita a fazer-se “pão partido” para os 
outros e, consequentemente a empenhar- 
-se por uma vida mais justa e fraterna” 
(SC n.º 88)

Aprendei a ouvir a palavra do Senhor, 
que acabamos de escutar: “Crescei e 
multiplicai-vos. Enchei e dominai a terra”, 
aprendei a ouvi-la à luz da Eucaristia que 
servis.  Entendei a vida assim, como um 
sacrifício espiritual ao Pai, em Jesus, pela 
humanidade. O pai quer “complementar” 
em nós o sacrifício de seu Filho pela 
Igreja, pelos homens. (Cf  Cl 1,24).

É viver como quem serve ao Senhor e 
não aos homens (cf Cl 3,23)

18.  Assim dareis dimensão existencial 
à Eucaristia. Assim dareis dimensão 
eucarística à vida de todos os dias.

19.  Em Fátima onde Maria quis abençoar- 
-nos com sua presença maternal, vamos 
agradecê-la ao Pai que no-la deu como 
Mãe, vamos pedir-lhe que nos ensine, a 
todos, a entender em chave eucarística a 
nossa vida, as nossas lutas e trabalhos, as 
nossas canseiras e preocupações. Vamos 
suplicar-lhe que leve ao amor de seu Filho 
Divino a prece do nossa   Santo Padre 
Bento XVI: 

– “Que, de novo, no Povo Cristão 
desperte a fé, o entusiasmo e o amor a este 
grande sacramento” (Bento XVI Angelus 
de 4 de Setembro de 2007), “que ele seja 
devotamente celebrado e intensamente 
vivido” (SC n.º  94). 

@ António mAriA bessA tAiPA

Presidente da Comissão Episc. Liturgia

Fátima, 1 de Maio de 2007



oração de CoNSagração a NoSSa SeNhora

Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Mãe do Senhor e nossa Mãe,
nós, os acólitos portugueses, peregrinos neste vosso Santuário,
consagramo-nos totalmente a Vós.

Nós Vos consagramos os nossos olhos,
com os quais queremos contemplar a presença de Jesus Cristo, Vosso Filho,
em cada celebração, mas de modo muito especial na Eucaristia.

Nós Vos consagramos os nossos ouvidos,
com os quais queremos escutar atentamente a Palavra do Vosso Filho,
para a acolher como Vós.

Nós Vos consagramos a nossa boca,
com a qual queremos louvar o Senhor
pelas maravilhas que realiza em nosso favor.

Nós Vos consagramos todos os nossos sentidos e também o nosso coração,
no qual queremos acolher a doação do Vosso Filho em cada celebração litúrgica
e de modo excelente na Eucaristia.

Vós que sois a «mulher eucarística» na totalidade da Vossa vida,
acompanhai-nos no exercício do nosso ministério
e intercedei por nós, para que também a nossa vida assuma forma eucarística.
Ámen.



Começamos hoje esta secção, à qual 
demos o título de NOVIDADE PERENE. 
O nome foi-nos sugerido pela célebre 
frase de Santo Agostinho: “Tarde Vos 
amei, beleza tão antiga e sempre nova” 
(Confissões, Livro X, 27).

A ideia de lhe dar início surgiu há 
cerca de três anos, numa reunião do 
Secretariado Nacional de Liturgia, logo 
após a publicação da Antologia Litúrgica, 
a partir de um desafio lançado por D. 
António Maria Bessa Taipa ao autor 
daquele trabalho: «Agora é preciso que a 
riqueza da compilação seja oferecida, em 
pedaços pequenos, aos leitores do Boletim. 
Penso que isso seria um bom contributo à 
Pastoral Litúrgica em Portugal».

Passou o tempo e chegou a hora de 
dizer: “Vamos a isso”. Os leitores e o 
Editor dirão se vale a pena.

Não há programa pré estabelecido. 
A ideia é a de ir publicando textos que 
pareçam vir a propósito disto ou daquilo. 
Como estamos ainda no Tempo Pascal e o 
Boletim publica dois textos papais sobre 
Santo Agostinho, publica-se um terceiro, 
do próprio Santo, que não desdiz dos 
outros dois, e que é uma novidade perene, 
algo de ontem e de hoje, verdade de fé 
muito antiga e sempre nova.

A vida eterna
1. «O dia de hoje (Domingo da Oitava 
da Páscoa) é para nós um símbolo da 
felicidade eterna. Este dia passará, mas 
não há-de passar da mesma maneira a vida 
simbolizada por ele... Essa vida só podem 
conhecê-la os que a experimentam, mas 
só podem experimentá-la os que crêem. 
Se me exigis que vos mostre o que Deus 
vos prometeu, não posso fazê-lo. Felizes 
os que acreditam sem terem visto. Quereis 

novidadE pErEnE

a VIda eterna

ver? Também eu. Acreditemos juntos, 
e vê-lo-emos ao mesmo tempo. Não 
sejamos duros diante da palavra de Deus.
2. Este oitavo dia simboliza a vida nova 
que se seguirá ao fim do mundo, e o sétimo 
dia o repouso futuro dos santos nesta terra. 
Como diz a Escritura, Deus reinará com os 
seus santos na terra, e terá aqui uma Igreja, 
simbolizada naqueles cento e cinquenta e 
três grandes peixes... Quando se tiverem 
cumprido estes sete dias, o dia oitavo será 
também o primeiro.
3. Mas entretanto, até chegarmos 
àquele descanso, neste tempo de fadigas, 
enquanto estamos na noite, enquanto não 
vemos o que esperamos e caminhamos 
pelo deserto, até chegarmos à Jerusalém 
celeste, qual terra da promessa, onde 
corre o leite e o mel, façamos o bem. Se 
queres obter a misericórdia de Deus, sê tu 
misericordioso.
4.  Todos vós, meus irmãos, que ides 
regressar a vossas casas, sem que, a partir 
deste momento, nos tornemos a ver, a 
não ser talvez nalguma outra solenidade, 
praticai a misericórdia, uma vez que os 
pecados são abundantes. Não há outro 
repouso nem outro caminho para chegar a 
Deus. Havemos de chegar à sua presença; 
sejam as nossas obras que ali falem em 
nosso favor, e falem de tal modo que 
vençam as nossas ofensas.
6.  Passaram já os dias de festa; virão agora 
os dias dos contratos, dos pagamentos e dos 
litígios. Estai atentos quanto à maneira de 
os viver, meus irmãos. As férias destes dias 
devem levar-vos a meditar na mansidão, e 
não a planear guerrilhas».

(ANTOLOGIA LITÚRGICA, S. 
Agostinho, Sermão 259 [n. 3968-3973])
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A Liturgia é simultaneamente
a meta

para a qual se encaminha a acção da Igreja
e a fonte

de onde promana toda a sua força.
(SC 10)
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