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A celebração da Eucaristia serve pa-
ra fazer o que Cristo ordenou na 

Última Ceia: «Fazei isto em memória de 
Mim»1. O conteúdo do isto é o «tomou o 
pão e disse: “Isto é o meu Corpo”...2». O 
Deus que no princípio da criação disse e 
tudo foi feito, é o mesmo que na nova cria-
ção diz e tudo é feito. O que é dito e feito 
na criação chama-se revelação do Verbo. 
O que é dito e feito na obra da redenção 
chama-se encarnação do Verbo.
 A Eucaristia é a grande manifestação 
de Deus na pessoa de Jesus Cristo, Filho 
de Deus e filho do homem. Esta manifes-
tação não se limita às acções litúrgica:  «A 
sagrada Liturgia não esgota toda a acção 
da Igreja, porque os homens, antes de po-
derem participar na Liturgia, precisam de 
ouvir o apelo à fé e à conversão. É por 
este motivo que a Igreja anuncia a men-
sagem de salvação aos que ainda não têm 
fé, para que todos os homens venham a 
conhecer o único Deus verdadeiro e o seu 
enviado, Jesus Cristo, e se convertam dos 
seus caminhos pela penitência. Aos que 
crêem, tem o dever de pregar constan-
temente a fé e a penitência, de dispô-los 
aos Sacramentos, de ensiná-los a guardar 
tudo o que Cristo mandou, de estimulá-
-los a tudo o que seja obra de caridade, 
de piedade e apostolado, onde os cristãos 
possam mostrar que são a luz do mundo, 
embora não sejam deste mundo, e que 
glorificam o Pai diante dos homens»3. 
1 1 Cor 11, 24
2 Ibidem
3  SC 9

O específico desta manifestação de Deus 
na Eucaristia define a Liturgia da Igreja: 
«A Liturgia é simultaneamente a meta pa-
ra a qual se encaminha a acção da Igre-
ja e a fonte de onde promana toda a sua 
força. Na verdade, o trabalho apostólico 
ordena-se a conseguir que todos os que 
se tornaram filhos de Deus pela fé e pelo 
Baptismo se reúnam em assembleia para 
louvar a Deus no meio da Igreja, parti-
cipem no Sacrifício e comam a Ceia do 
Senhor. Da Liturgia, pois, em especial da 
Eucaristia, corre sobre nós, como de sua 
fonte, a graça, e por meio dela conseguem 
os homens com total eficácia a santifica-
ção em Cristo e a glorificação de Deus, a 
que se ordenam, como a seu fim, todas as 
outras obras da Igreja»4.
 A celebração da Eucaristia não pode 
ser tratada como uma representação sa-
grada, por santíssima que seja. A doutrina 
da Igreja é determinante: «A celebração 
da Missa, como acção de Cristo e do po-
vo 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. Todas as outras 
acções sagradas e todas as obras da vi-
da cristã com ela estão relacionadas, dela 
derivam e a ela se ordenam»5. Esta acção 
de Cristo e do povo é a obra da redenção, 
que não consiste na realização dum ceri-
monial, mas duma obra que envolve Deus 
e o homem numa entrega de vida por vida. 

4 SC 10
5 IGMR 16

A EUCARISTIA
ENCARNAÇÃO DO VERBO
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As palavras e os gestos realizam o que di-
zem por meio dos ritos e das preces:  «A 
celebração eucarística tem sempre asse-
gurada a sua eficácia e dignidade, por 
ser acção de Cristo e da Igreja, em que o 
sacerdote realiza a sua principal função e 
actua sempre para a salvação do povo»6. 
Deus garante com a sua palavra a salva-
ção que as preces invocam. Ao gesto de 
dar deve corresponder o gesto de receber. 
Ao acto de falar deve corresponder o ac-
to da escuta. À confissão das culpas deve 
corresponder o arrependimento do cora-
ção. As celebrações litúrgicas realizam-se 
por meio de sinais sensíveis que alimen-
tam, fortalecem e exprimem a fé7. Aqui 
se encontra a dificuldade da participação 
litúrgica: o alimento, o fortalecimento e 
a expressão da fé. A participação passiva, 
ou mera assistência, não alimenta, nem 
fortalece, nem exprime a fé. 
 Os ritos litúrgicos tornam presentes 
os mistérios que celebram, assim a En-
carnação, a Paixão, a Morte e a Ressur-
reição. E isto [o memorial] é a vida de 
Jesus entregue na sua totalidade para vida 
do homem. Diz-se com palavras e gestos, 
mas reclama a vida toda para ser vida em 
comunhão total: «Cristo está realmente 
presente na própria assembleia congre-
gada em seu nome, na pessoa do ministro, 
na sua palavra e, ainda, de uma forma 
substancial e permanente, sob as espé-
cies eucarísticas»8. As celebrações litúr-
gicas são transfigurações: os elementos 
assumidos da humanidade, como o corpo 
de Cristo, são vistos no mistério da luz 
de Deus que ilumina o coração dos fiéis. 
Esta experiência de fé está na origem da 
organização litúrgica da Igreja, que tem a 
forma do corpo de Cristo total. 
6 IGMR 19
7 cf. SC 59
8 IGMR 27

 A Encarnação do Verbo na liturgia 
acontece tanto na liturgia da palavra como 
na liturgia eucarística: «A Missa consta, 
por assim dizer, de duas partes: a litur-
gia da palavra e a liturgia eucarística. De 
facto, na Missa é posta a mesa, tanto da 
palavra de Deus como do Corpo de Cris-
to, mesa em que os fiéis recebem instru-
ção e alimento»9. As duas partes são um 
único acto de culto, realizado por Cristo, 
mediante a cabeça e os membros do seu 
corpo. Os ritos iniciais da Missa servem 
para fazer esta união sacramental: sinal 
da cruz, saudação e confissão. Constituí-
do o corpo de Cristo, ele manifesta-se co-
mo é: orante do Pai, Palavra do Senhor, 
divino cantor, consagrante e consagrado. 
A obra do Espírito Santo na Encarnação 
é a mesma na consagração dos dons e na 
comunhão eucarística. Os ritos finais da 
Missa ajudam a fazer a transição da ce-
lebração à vida cristã, cujo modelo é a 
Encarnação do Verbo: Cristo enviado pelo 
Pai a chamar os pecadores à conversão. A 
verdadeira celebração é a celeste no seio 
da Trindade. As celebrações da Igreja são 
nos sacramentos da fé. O «Ide em paz e 
o Senhor vos acompanhe» corresponde ao 
mandato do Senhor: «Assim como o Pai 
Me enviou, também Eu vos envio a vós»10. 
O Filho de Deus no seio da Trindade San-
tíssima é o mesmo filho do homem no seio 
da Igreja santa e pecadora. A palavra cria-
dora é a mesma palavra redentora. O cor-
po que a Virgem Maria gerou para Deus é 
o mesmo corpo que a Igreja gera para os 
homens: «Faça-se em mim, segundo a tua 
palavra»11. 

Pedro Lourenço Ferreira
9 IGMR 28
10 Jo 20, 21
11 Lc 1, 38



JULHO – DEZEMBRO 2012 67

Queridos irmãos e irmãs,

Dirigir-se ao Senhor na oração exi-
ge um gesto de confiança radical, com a 
consciência de nos confiarmos a Deus que 
é bom, «misericordioso e clemente, vaga-
roso em encolerizar-se, cheio de bondade 
e de fidelidade» (Êx 34, 6-7; Sl 86, 15; cf. 
Gl 2, 13; Gn 4, 2; Sl 103, 8; 145, 8; Ne 
9, 17). Por isso, hoje gostaria de meditar 
convosco sobre um Salmo inteiramente 
imbuído de confiança, em que o Salmista 
exprime a sua certeza tranquila de que é 
guiado e protegido, salvaguardado de todo 
o perigo, porque o Senhor é o seu pastor. 
Trata-se do Salmo 23 — segundo os dados 
greco-latinos, 22 — um texto familiar pa-
ra todos e amado por todos.

«O Senhor é o meu pastor: nada me 
falta»: assim começa esta linda oração, 
evocando o ambiente nómade da pastorí-
cia e a experiência de conhecimento recí-
proco que se estabelece entre o pastor e 
as ovelhas que compõem o seu pequeno 
rebanho. A imagem evoca uma atmosfera 
de confiança, intimidade e ternura: o pas-
tor conhece as suas ovelhas uma por uma, 
chama-as pelo nome e elas seguem-no 
porque o reconhecem e confiam nele (cf. 
Jo 10, 2-4). Ele cuida delas, conserva-as 
como bens preciosos, pronto a defendê-
-las, a garantir o seu bem-estar e a fazer 
com que vivam em tranquilidade. Nada 

“O SENHOR É O MEU PASTOR:
NADA ME FALTA” 

Catequese sobre o Salmo 23, (22)

lhes pode faltar, se o pastor estiver com 
elas. A esta experiência faz referência o 
Salmista, chamando Deus seu pastor e 
deixando-se orientar por Ele para pasta-
gens seguras:

«Em verdes prados me faz descansar,
e conduz-me a águas refrescantes.
Reconforta a minha alma 
e guia-me pelos caminhos rectos,
por amor do seu nome» (vv. 2-3).
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A visão que se abre aos nossos olhos é 
de verdes prados e águas refrescantes, oá-
sis de paz rumo aos quais o pastor acom-
panha o rebanho, símbolos dos lugares 
de vida para os quais o Senhor conduz o 
Salmista, que se sente como as ovelhas 
deitadas na relva ao lado de uma nascente, 
numa situação de descanso, não em tensão 
nem em estado de alarme, mas confiantes 
e tranquilas, porque o lugar é seguro, a 
água é fresca e o pastor vela sobre elas. E 
não esqueçamos aqui que a cena evocada 
do Salmo é ambientada numa terra em boa 
parte desértica, atingida pelo sol ardente, 
onde o pastor seminómade médio-oriental 
vive com o seu rebanho nas estepes que 
se estendem ao redor dos povoados. Mas 
o pastor sabe onde encontrar erva e água 
fresca, essenciais para a vida, sabe con-
duzir ao oásis em que a alma «se resta-
belece» e é possível retomar as forças e 
novas energias para se pôr novamente a 
caminho.

Como diz o Salmista, Deus guia-o ru-
mo a «verdes prados» e «águas refrescan-
tes», onde tudo é superabundante, tudo é 
concedido abundantemente. Se o Senhor 
é o pastor, também no deserto, lugar de 
ausência e de morte, não esmorece a cer-
teza de uma presença de vida radical, a 
ponto de poder dizer: «Nada me falta». 
Com efeito, o pastor tem a peito o bem do 
seu rebanho, adapta os próprios ritmos e 
as suas exigências aos das suas ovelhas, 
caminha e vive com elas, guiando-as por 
caminhos «rectos», ou seja adequados, 
com atenção às necessidades delas, e não 
às suas. A segurança do seu rebanho é a 
sua prioridade, e a ela obedece ao guiá-lo.

Prezados irmãos e irmãs, também nós, 
como o Salmista, se caminharmos atrás do 
«Bom Pastor», por mais difíceis, sinuosos 
ou longos que possam parecer os percur-
sos da nossa vida, com frequência inclusi-

ve em regiões espiritualmente desérticas, 
sem água e com um sol de racionalismo 
ardente, sob a guia do Bom Pastor, Cristo, 
temos a certeza de caminhar pelas estra-
das «rectas», e que o Senhor nos orienta 
e está sempre próximo de nós, e nada nos 
faltará.

Por isso, o Salmista pode declarar 
uma tranquilidade e uma segurança, sem 
incertezas nem temores:

«Mesmo que atravesse os vales sombrios,
nenhum mal temerei, 
 porque estais comigo.
O vosso bastão e o vosso cajado 
 dão-me conforto» (v. 4).

Quem atravessa com o Senhor mesmo 
os vales sombrios do sofrimento, da in-
certeza e de todos os problemas humanos, 
sente-se seguro. Tu estás comigo: esta é 
a nossa certeza, aquela que nos sustém. 
A escuridão da noite causa medo, com as 
suas sombras mutáveis, a dificuldade de 
distinguir os perigos, o seu silêncio cheio 
de ruídos indecifráveis. Se o rebanho se 
move depois do pôr-do-sol, quando a vi-
sibilidade se faz incerta, é normal que 
as ovelhas se sintam inquietas, pois há o 
risco de tropeçar, ou então de se afastar e 
de se perder, e há ainda o temor de possí-
veis agressores que se escondam na obs-
curidade. Para falar do vale «sombrio», 
o Salmista usa uma expressão hebraica 
que evoca as trevas da morte, pelo que o 
vale a atravessar é um lugar de angústia, 
de ameaças terríveis, de perigo de morte. 
E no entanto, o orante procede seguro, 
sem medo, porque sabe que o Senhor está 
com ele. Aquele «Tu estás comigo» é uma 
proclamação de confiança inabalável e re-
sume a experiência de fé radical; a pro-
ximidade de Deus transforma a realidade, 
o vale sombrio deixa de ser perigoso, es-
vaziando-se de qualquer ameaça. Agora, o 
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rebanho pode caminhar tranquilo, acom-
panhado pelo barulho familiar do bastão 
que bate no terreno e denota a presença 
tranquilizadora do pastor. 

Esta imagem confortadora encerra 
a primeira parte do Salmo, e deixa o lu-
gar a um cenário diverso. Ainda estamos 
no deserto, onde o pastor vive com o seu 
rebanho, mas agora somos transportados 
para a sua tenda, que se abre para oferecer 
hospitalidade:

«Preparais-me um banquete
diante dos meus adversários.
Ungis com óleo a minha cabeça;
e a minha taça transborda» (v. 5).

Agora o Senhor é apresentado como 
Aquele que recebe o orante, com os sinais 
de uma hospitalidade generosa e cheia de 
atenções. O anfitrião divino prepara o ali-
mento na «mesa», um termo que em he-
braico indica, no seu sentido primitivo, a 
pele de animal que era estendida no chão, 
e sobre a qual eram postos os alimentos 
para a refeição em comum. Trata-se de 
um gesto de partilha não só da comida, 
mas também da vida, numa oferenda de 
comunhão e de amizade que cria vínculos 
e exprime solidariedade. E depois há ain-
da o dom magnânimo do óleo perfumado 
sobre a cabeça, que dá alívio ao calor do 
sol do deserto, refresca e cura a pele, e 
alegra o espírito com a sua fragrância. En-
fim, a taça transbordante acrescenta uma 
nota de festa, com o seu vinho delicioso, 
compartilhado com generosidade supera-
bundante. Alimento, óleo e vinho: são os 
dons que fazem viver e dão alegria porque 
vão além do que é estritamente necessário 
e expressam a gratuidade e a abundância 
do amor. Celebrando a bondade providen-
te do Senhor, o Salmo 104 proclama: «Fa-
zeis brotar a relva para o gado, e plantas 
úteis para o homem, a fim de que da terra 

possa extrair o pão e o vinho que alegra 
o coração do homem, o óleo que lhe faz 
brilhar o rosto e o pão que lhe sustenta as 
forças» (vv. 14-15). O Salmista torna-se 
objecto de muitas atenções, pelo que se vê 
como um viandante que encontra salva-
guarda numa tenda hospitaleira, enquan-
to os seus adversários devem parar para 
olhar, sem poder intervir, porque aquele 
que consideravam sua presa encontrou 
refúgio, tornou-se hóspede sagrado, in-
tocável. E o Salmista somos nós, se for-
mos realmente crentes em comunhão com 
Cristo. Quando Deus abre a sua tenda para 
nos receber, nada nos pode ferir.

Depois, quando o viandante volta a 
partir, a salvaguarda divina prolonga-se e 
acompanha-o durante a sua viagem:

«A graça e a bondade 
 hão-de acompanhar-me
todos os dias da minha vida.
A minha morada será a casa do Senhor
ao longo dos dias» (v. 6).

A bondade e a fidelidade de Deus são 
a escolta que acompanha o Salmista que 
sai da tenda e se põe novamente a cami-
nho. Mas é um caminho que adquire um 
novo sentido e se torna peregrinação rumo 
ao Templo do Senhor, o lugar santo em 
que o orante quer «habitar» para sempre 
e para o qual também deseja «voltar». O 
verbo hebraico aqui utilizado tem o sen-
tido de «voltar», mas com uma pequena 
modificação vocálica, pode ser entendi-
do como «habitar», e é assim citado pe-
las antigas versões e pela maior parte das 
traduções modernas. Ambos os sentidos 
podem ser conservados: voltar ao Templo 
e ali habitar é o desejo de cada israelita, e 
habitar perto de Deus na sua proximidade 
e bondade é o anseio e a saudade de cada 
crente: poder habitar realmente onde es-
tá Deus, perto de Deus. O seguimento do 
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Pastor conduz à sua casa; esta é a meta de 
cada caminho, oásis almejado no deserto, 
tenda de refúgio na fuga dos inimigos, lu-
gar de paz onde experimentar a bondade e 
o amor fiel de Deus, dia após dia, na ale-
gria serena de um tempo sem fim.

As imagens deste Salmo, com a sua 
riqueza e profundidade, acompanharam 
toda a história e a experiência religiosa do 
povo de Israel e acompanham os cristãos. 
A figura do pastor, em particular, evoca o 
tempo originário do Êxodo, o longo ca-
minho no deserto, como um rebanho sob 
a guia do Pastor divino (cf. Is 63, 11-14; 
Sl 77, 20-21; 78, 52-54). E na Terra pro-
metida o rei tinha a tarefa de apascentar 
a grei do Senhor, como David, pastor es-
colhido por Deus e figura do Messias (cf. 
2 Sm 5, 1-2; 7, 8; Sl 78, 70-72). Depois, 
após o exílio da Babilónia, como que num 
novo Êxodo (cf. Is 40, 3-5.9-11; 43, 16-
21), Israel é reconduzido à sua pátria co-
mo uma ovelha tresmalhada que volotu 
a ser encontrada, reconduzida por Deus 
para verdes prados e lugares de descanso 
(cf. Ez 34, 11-16.23-31). Mas é no Senhor 
Jesus que toda a força evocativa do nosso 
Salmo alcança a sua totalidade, encontra 
a sua plenitude de significado: Jesus é o 
«Bom Pastor» que vai à procura da ovelha 
tresmalhada, que conhece as suas ovelhas 
e que dá a própria vida por elas (cf. Mt 18, 

12-14; Lc 15, 4-7; Jo 10, 2-4.11-18); Ele é 
a vereda, o caminho recto que nos leva à 
vida (cf. Jo 14, 6), a luz que ilumina o vale 
sombrio e vence todo o nosso medo (cf. Jo 
1, 9; 8, 12; 9, 5; 12, 46). Ele é o anfitrião 
generoso que nos recebe e nos protege dos 
inimigos, preparando-nos a mesa do seu 
Corpo e do seu Sangue (cf. Mt 26, 26-29; 
Mc 14, 22-25; Lc 22, 19-20), e a mesa de-
finitiva do banquete messiânico no Céu 
(cf. Lc 14, 15 ss.; Ap 3, 20; 19, 9). Ele é o 
Pastor real, rei na mansidão e no perdão, 
entronizado no madeiro glorioso da Cruz 
(cf. Jo 3, 13-15; 12, 32; 17, 4-5).

Caros irmãos e irmãs, o Salmo 23 
convida-nos a renovar a nossa confiança 
em Deus, abandonando-nos totalmente 
nas suas mãos. Portanto, peçamos com fé 
ao Senhor que nos conceda, também atra-
vés das estradas difíceis do nosso tempo, 
caminhar sempre pelas suas sendas como 
um rebanho dócil e obediente, nos rece-
ba na sua casa, à sua mesa e nos conduza 
a «águas refrescantes» para que, no aco-
lhimento do dom do seu Espírito, possa-
mos saciar-nos nas suas nascentes, fontes 
daquela água viva «que jorra para a vida 
eterna» (Jo 4, 14; cf. 7, 37-39). Obrigado!

5 de Outubro de 2011
Bento XVI
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Prezados irmãos e irmãs

Nas catequeses precedentes meditá-
mos sobre alguns Salmos de lamentação 
e confiança. Hoje gostaria de reflectir con-
vosco sobre um Salmo com características 
alegres, uma prece que, no júbilo, canta as 
maravilhas de Deus. É o Salmo 126 – 125 
segundo a numeração greco-latina – que 
celebra as grandes obras que o Senhor rea-
lizou com o seu povo e que, continuamen-
te, faz com cada crente. 

O Salmista, em nome de Israel inteiro, 
começa a sua oração, recordando a expe-
riência exaltante da salvação:

«Quando o Senhor fez regressar os cati-
vos de Sião, 

 parecia-nos viver um sonho.

Da nossa boca brotavam expressões de 
alegria 

 e de nossos lábios cânticos de júbilo.» 
(vv. 1-2a).

O Salmo fala de um «destino restau-
rado», ou seja, restituído ao estado origi-
nário, em toda a sua positividade prece-
dente. Isto é, começa-se a partir de uma 
situação de sofrimento e necessidade, à 
qual Deus responde realizando a salvação 
e levando o orante à condição precedente, 
aliás, enriquecida e melhorada. É quanto 
acontece com Job, quando o Senhor lhe 
restitui tudo aquilo que ele tinha perdido, 
duplicando-o e concedendo-lhe uma bên-
ção ainda maior (cf. Jb 42, 10-13), e é isto 
que experimenta o povo de Israel, quando 
volta para a pátria do exílio babilónico. 
É precisamente em relação ao fim da de-
portação para a terra estrangeira que este 
Salmo é interpretato: a expressão «restau-
rar o destino de Sião» é lida a entendida 
pela tradição como «fazer voltar os cati-
vos de Sião». Com efeito, o regresso do 
exílio é o paradigma de cada intervenção 
divina de salvação, porque a queda de Je-
rusalém e a deportação para a Babilónia 
foram uma experiência devastadora para 
o povo eleito, não só nos planos político 
e social, mas inclusive e sobretudo nos 
planos religioso e espiritual. A perda da 
terra, o fim da monarquia davídica e a 
destruição do Templo parecem como uma 
negação das promessas divinas, e o povo 
da aliança, disperso entre os pagãos, in-
terroga-se dolorosamente sobre um Deus 

ALEGRIA E ESPERANÇA EM DEUS
Catequese sobre o Salmo 125 (126)



72 BOLETIM DE PASTORAL LITÚRGICA 

que parece tê-lo abandonado. Por isso, o 
fim da deportação e o regresso à pátria 
são experimentados como uma volta ma-
ravilhosa à fé, à confiança e à comunhão 
com o Senhor; é um «restabelecimento do 
destino», que implica também conversão 
do coração, perdão, amizade reencontrada 
com Deus, consciência da sua misericór-
dia e possibilidade renovada de O louvar 
(cf. Jr 29, 12-14; 30, 18-20; 33, 6-11; Ez 
39, 25-29). Trata-se de uma experiência 
de alegria transbordante, de sorrisos e gri-
tos de júbilo, tão exaltante que «parece 
um sonho». As intervenções divinas têm 
com frequência formas inesperadas, que 
vão além do que o homem possa imagi-
nar; eis, então, a maravilha e a alegria que 
expressam no louvor: «O Senhor fez ma-
ravilhas». É quanto dizem as nações, e é 
aquilo que proclama Israel:

«Diziam então os pagãos: *
 «O Senhor fez por eles grandes coisas».
 Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor, 
 estamos exultantes de alegria.» 
 (vv. 2b-3).
Deus faz grandes obras na história dos 

homens. Realizando a salvação, revela-se 
a todos como Senhor poderoso e miseri-
cordioso, refúgio do oprimido, que não 
se esquece do clamor dos pobres (cf. Sl 
9, 10.13), que ama a justiça e o direito, e 
de cujo amor a terra está cheia (cf. Sl 33, 
5). Por isso, diante da libertação do povo 
de Israel, todos os povos reconhecem as 
grandes obras e as maravilhas que Deus 
faz pelo seu povo e celebram o Senhor 
na sua realidade de Salvador. E Israel faz 
eco à proclamação das nações, e retoma-a 
repetindo-a, mas como protagonista, co-
mo destinatário directo da obra divina: «O 
Senhor faz maravilhas connosco»; «por 
nós», ou ainda mais precisamente, «con-
nosco», em hebraico ‘immanû, confirman-
do assim aquela relação privilegiada que 

o Senhor mantém com os seus eleitos e 
que encontrará no nome Emanuel, «Deus 
connosco», com que é chamado Jesus, o 
seu ápice e a sua plena manifestação (cf. 
Mt 1, 23).

Caros irmãos e irmãs, na nossa oração 
deveríamos considerar mais frequentemen-
te o modo como, nas vicissitudes da nossa 
vida, o Senhor nos protegeu, guiou e aju-
dou, e louvá-lo por aquilo que fez e faz 
por nós. Temos que prestar mais atenção 
às coisas boas que o Senhor nos concede. 
Estamos sempre atentos aos problemas e 
dificuldades, e quase não queremos ver que 
existem maravilhas que derivam do Senhor. 
Esta atenção, que se torna gratidão, é muito 
importante para nós e cria em nós uma me-
mória do bem que nos ajuda também nas 
horas obscuras. Deus realiza maravilhas, e 
quem as experimenta – atento à bondade do 
Senhor com a atenção do coração – sente-
-se cheio de alegria. Com esta caracterís-
tica de alegria conclui-se a primeira parte 
do Salmo. Ser salvo e regressar à pátria do 
exílio é como voltar à vida: a libertação 
abre ao sorriso, mas juntamente com a ex-
pectativa, a um cumprimento que se deve 
desejar e pedir. Esta é a segunda parte do 
nosso Salmo que reza assim:

«Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos,
  como as torrentes do deserto.
Os que semeiam em lágrimas
  recolhem com alegria.
À ida, vão a chorar,
 levando as sementes;
à volta, vêm a cantar,
 trazendo os molhos de espigas. » 
 (vv. 4-6)
Se no início da sua oração, o Salmista 

celebrava a alegria de um destino já res-
taurado pelo Senhor, agora pede-a como 
algo ainda a realizar-se. Se aplicarmos es-
te Salmo ao regresso do exílio, esta apa-
rente contradição explicar-se-ia com a ex-
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periência histórica, feita por Israel, de um 
regresso difícil à pátria, só parcial, que in-
duz o orante a pedir uma nova intervenção 
divina para completar o restabelecimento 
do povo.

Mas o Salmo vai além do dado pura-
mente histórico, abrindo-se a dimensões 
mais amplas, de tipo teológico. Contudo, 
a experiência consoladora da libertação 
da Babilónia ainda está incompleta, «já» 
ocorrida, mas «ainda não» distinta pe-
la plenitude definitiva. Assim, enquanto 
na alegria celebra a salvação recebida, a 
prece abre-se à expectativa da realização 
plena. Por isso, o Salmo utiliza imagens 
especiais que, com a sua complexidade, 
remetem para a realidade misteriosa da 
redenção, em que se entrelaçam dom re-
cebido e esperado, vida e morte, júbilo de 
sonho e lágrimas de dor. A primeira ima-
gem refere-se aos rios secos do deserto de 
Negueb que, com as chuvas, se enchem de 
água impetuosa que dá nova vida ao terre-
no árido, fazendo-o reflorescer. Portanto, 
o pedido do Salmista é que o restabeleci-
mento do destino do povo e o regresso do 
exílio sejam como aquela água, impetuosa 
e incessante, e capaz de transformar o de-
serto num imenso campo de relva verde e 
de flores.

A segunda imagem passa das coli-
nas áridas e rochosas de Negueb para os 
campos que os camponeses cultivam para 
dali tirar o alimento. Para falar da salva-
ção, evoca-se aqui a experiência que cada 
ano se renova no mundo agrícola: o mo-
mento difícil e cansativo da sementeira e 
depois a alegria transbordante da colheita. 
Uma sementeira que é acompanhada pe-
las lágrimas, porque se lança o que ainda 
poderia tornar-se pão, expondo-se a uma 
expectativa cheia de incertezas: o campo-
nês trabalha, prepara o terreno, lança a se-
mente mas, como explica bem a parábola 

do semeador, não sabe onde esta semente 
cai, se os pássaros a comerão, se brotará, 
se lançará raízes, se chegará a tornar-se 
espiga (cf. Mt 13, 3-9; Mc 4, 2-9; Lc 8, 
4-8). Semear é um gesto de confiança e 
esperança; é necessária a diligência do 
homem, mas depois deve-se entrar numa 
expectativa impotente, consciente de que 
muitos factores serão determinantes pa-
ra o bom êxito da colheita e que o risco 
de uma falência está sempre à espreita. 
E no entanto, ano após ano, o camponês 
repete o seu gesto e lança a sua semente. 
E quando ela se torna espiga, e os cam-
pos se enchem de searas, eis a alegria de 
quem se encontra diante de um prodígio 
extraordinário. Jesus conhecia bem esta 
experiência, e falava dela com os seus: 
«Dizia: “O Reino de Deus é como um 
homem que lança a semente à terra. Quer 
esteja a dormir, quer se levante, de noi-
te e de dia, a semente germina e cresce, 
sem ele saber como”» (Mc 4, 26-27). É o 
mistério escondido da vida, são as grandes 
«maravilhas» da salvação que o Senhor 
realiza na história dos homens, e cujo se-
gredo os homens ignoram. A intervenção 
divina, quando se manifesta plenamente, 
demonstra uma dimensão impetuosa, co-
mo os rios do Negueb e como o trigo nos 
campos, este último evocador também de 
uma desproporção típica das realidades 
de Deus: desproporção entre o cansaço da 
sementeira e a imensa alegria da colhei-
ta, entre a ansiedade da espera e a visão 
tranquilizadora dos celeiros cheios, entre 
as pequenas sementes lançadas à terra e 
as grandes quantidades de feixes dourados 
pelo sol. Com a ceifa, tudo se transforma, 
o pranto termina, deixando lugar aos gri-
tos de alegria exultante.

A tudo isto faz referência o Salmista 
para falar da salvação, da libertação, do 
restabelecimento do destino, da volta do 
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exílio. A deportação para a Babilónia, co-
mo todas as outras situações de sofrimen-
to e de crise, com a sua escuridão doloro-
sa, feita de dúvidas e de aparente distância 
de Deus, na realidade – diz o nosso Salmo 
– é como uma sementeira. No Mistério de 
Cristo, à luz do Novo Testamento, a men-
sagem faz-se ainda mais explícita e clara: 
o crente que atravessa a escuridão é como 
o grão de trigo que cai à terra e morre, mas 
para dar muito fruto (cf. Jo 12, 24); ou en-
tão, retomando outra imagem querida a 
Jesus, é como a mulher que sofre as dores 
de parto para poder chegar à alegria de dar 
à luz uma nova vida (cf. Jo 16, 21).

Amados irmãos e irmãs, este Salmo 
ensina-nos que, na nossa oração, devemos 
permanecer sempre abertos à esperança 
e firmes na fé em Deus. A nossa história, 
mesmo marcada muitas vezes pela dor, 
por incertezas e por momentos de crise, é 
uma história de salvação e de «restabele-
cimento do destino». Em Jesus, todos os 
nossos exílios terminam, e toda a lágrima 
é enxugada, no mistério da sua Cruz, da 
morte transformada em vida, como grão 
de trigo que se abre na terra, tornando-se 
espiga. Também para nós esta descoberta 
de Jesus Cristo é o grande júbilo do «sim» 
de Deus, do restabelecimento do nosso 
destino. Mas como aqueles que – tendo 
voltado da Babilónia cheios de alegria 

– encontraram uma terra depauperada e 
devastada, assim como a dificuldade da 
sementeira, e sofreram chorando pois não 
sabiam se realmente no fim haveria a co-
lheita, do mesmo modo nós, após a grande 
descoberta de Jesus Cristo – a nossa vida, 
a verdade e o caminho – entrando no ter-
reno da fé, na «terra da fé», encontramos 
com frequência uma vida obscura, dura, 
difícil, uma sementeira com lágrimas, mas 
temos a certeza de que a luz de Cristo nos 
concede no final, realmente, a grande co-
lheita. E devemos aprender isto também 
nas noites escuras, sem esquecer que a há 
a luz, que Deus já está no meio da nossa 
vida e que podemos semear com grande 
confiança, porque o «sim» de Deus é mais 
forte que todos nós. É importante não per-
der esta recordação da presença de Deus 
na nossa vida, esta alegria profunda que 
Deus entrou na nossa vida, libertando-
-nos: é a gratidão pela descoberta de Jesus 
Cristo, que veio entre nós. E esta gratidão 
transforma-se em esperança, é estrela da 
esperança que nos dá a confiança, é a luz, 
porque precisamente as dores da semen-
teira são o início da vida nova, da grande 
e definitiva alegria de Deus.

12 de Outubro de 2011
Bento XVI
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A EUCARISTIA,
ÁPICE E FONTE DA MISSÃO 

E DA CARIDADE

Jesus deu-nos três mandamentos in-
separáveis: «fazei isto em memória de 
Mim»1, «ide, fazer discípulos entre todas 
as nações e baptizai-os em nome do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo»2 e «amai-
-vos uns aos outros. Assim como Eu vos 
amei, também vós deveis amar-vos uns 
aos outros»3. Estes três mandamentos são 
como que três liturgias inseparáveis4. O 
tema da Eucaristia fonte e ápice da missão 
e da caridade encontra aqui a sua íntima 
interligação, ou seja, o mandato litúrgi-
co, o mandato missionário e o mandato 
do amor completam-se harmonicamente. 
Palavra e Eucaristia impelem à missão e 
à caridade. A relação celebração-evangeli-
zação-vida é dinâmica e conciliatória.

O dinamismo pascal, «depois da glo-
riosa ascensão de Cristo ao Céu, a obra da 
salvação continua a realizar-se sobretudo 
na celebração da liturgia, a qual não sem 
motivo é considerada o momento último 
da história da salvação»5.

É verdade que a Igreja faz a Eucaristia 
e a Eucaristia faz a Igreja.

A Eucaristia ocupa o primeiro lugar 
na liturgia dos sacramentos, porque ela «é 
imitação da última ceia e esta é figura e 
1 Lc 22,19.
2 Mt 28, 19.
3 Jo 13, 34.
4 Cf. F-X. DURRWELL, Eucaristia ed evangelizza-

zione, Edizioni Qiqajon, Comunità di Bose 2000, 
12-14.

5 CMVSM 11.

anúncio da paixão: trata-se de dois dados 
constantes nas orações eucarísticas da 
Igreja das origens. Os mesmos dados con-
duziram a reflexão dos padres da Igreja 
dos primeiros quatro séculos»6. Celebrar a 
Eucaristia é reconhecer a centralidade do 
Senhor quando parte e reparte o pão.

1. Fração do pão

Sob o ícone dos discípulos de Emaús7 
podemos refletir melhor o sacramento dos 

6 E. MAZZA, La celebrazione eucaristica. Genesi del 
rito e sviluppo dell’interpretazione, EDB, Bologna 
2003, 5.

7 Lc 24,13-35.
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sacramentos. Segundo Lucas, na própria 
tarde do dia de Páscoa, Jesus em pessoa 
aparece aos discípulos de Emaús e aos 
onze reunidos em Jerusalém. Para vencer 
a sua incredulidade faz experimentar a 
sua identidade de Ressuscitado, comendo 
com eles e ilumina o evento pascal partin-
do das escrituras. A narração evangélica 
atinge o seu ápice quando o desconheci-
do peregrino, sentando-se à mesa com os 
dois discípulos desiludidos com o fim trá-
gico 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»8. Jesus (o Ressuscitado) 
manifesta-se vivo com o mesmo gesto 
(fractio panis) que realizou na noite da 
instituição da Eucaristia.

Na verdade, o relato pascal de Emaús 
apresenta uma verdadeira e própria cele-
bração eucarística (Salmos/Profetas, ho-
milia, procissão de entrada até ao lugar da 
celebração, abertura dos olhos e da men-
te), paradigma de toda a liturgia cristã. Na 
narração evangélica, tal como na celebra-
ção da Eucaristia existe a proclamação das 
Escrituras e consequente escuta; realiza-se 
a revelação do mistério, que os olhos da fé 
podem ver; pode-se saborear o pão dado e 
o sangue derramado e experimentar a co-
munhão com Cristo e com os irmãos. 

A celebração eucarística da ceia do 
Senhor deve ser um «studium Christi», o 
grande momento do reconhecimento «os 
seus olhos abriram-se e reconheceram-
-no» e da visão «vimos o Senhor» (Jo 
20,25). 

De facto, como se exprime a Ora-
ção Eucarística V «sois verdadeiramente 
Santo e digno de glória, Deus, amigo dos 
homens, que sempre os acompanhais no 
seu caminho. Verdadeiramente bendito é 

8 Lc 24,30-31.

o vosso Filho, que está presente no meio 
de nós quando nos reunimos no seu amor 
e, como outrora aos discípulos de Emaús, 
Ele nos explica o sentido da escritura e 
nos reparte o pão da vida»9.

«Não nos ardia o coração, quando Ele 
nos falava pelo caminho e nos explicava 
as Escrituras?». Na celebração litúrgica, a 
palavra torna-se presente e opera em nós, 
graças à abertura da fé. A realidade man-
tem-se igual, não muda, o que mudam são 
os olhos que a veêm.

2. Fazei isto em memória de Mim

A origem da Eucaristia situa-se na úl-
tima ceia de Jesus com os seus discípulos. 
Jesus tomou o pão, deu graças a Deus, 
partiu o pão e deu-o aos seus discípulos, 
dizendo que o tomassem e comessem, 
porque aquilo era o seu corpo. Do mesmo 
modo, depois da ceia, tomou o cálice, deu 
graças, deu-o aos seus discípulos, dizen-
do que o tomassem e bebessem, porque 
aquele era o cálice da aliança no seu san-
gue. Por fim, disse: «fazei isto em memó-
ria de Mim»10. Deste modo, a Eucaristia 
é a obediência ao mandato de Cristo e a 
realização daquilo que Ele mesmo fez no 
cenáculo.

As narrações do Novo Testamento11 
descrevem as acções de Jesus que a Igreja 
deve seguir: 

1) tomou o pão 6) tomou o cálice; 
2) deu graças 7) deu graças; 
3) partiu-o
4) deu-o 8) deu-o;
5) dizendo... 9) dizendo....

9 Missal Romano, Oração Eucarística V 1159. 1164. 
1170. 1176.

10 Lc 22,19; 1Cor 11,25b-26.
11 Lc 22,17-20; 1Cor 11,23-25; Mc 14,22-24; Mt 26,26-

28.
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Este modelo tornou-se o programa ce-
lebrativo da Eucaristia. A acção da última 
ceia desenvolveu-se nestes nove momen-
tos que são as partes essenciais e consti-
tutivas do rito da Igreja. A mesma acção 
articula-se no ordinário da Missa: na pre-
paração dos dons, na Oração Eucarística, 
na fracção do pão e na comunhão.

O pão e o vinho, elementos constituti-
vos desta ceia ritual, são especificados pe-
las duas orações que os acompanham, isto 
é, a benção para o pão e a acção de graças 
para o cálice. Estas orações recitadas por 
Jesus são o modelo da oração eucarística 
ou anáfora da Igreja. Com efeito, «a par-
tir destes dois textos de acção de graças 
nasceu um desenvolvimento textual, muito 
complexo, que nos conduz até aos actuais 
textos anafóricos em uso nos missais das 
várias Igrejas»12.

Desde os primeiros testemunhos, esta 
liturgia foi chamada “Eucharistía”, ter-
mo grego que significa “acção de graças” 
e que designa tanto a oração de acção de 
graças que é recitada, à imitação de Jesus, 
como os elementos do pão e do vinho.

Em Paulo encontramos duas descri-
ções da Eucaristia13 para apresentar o ri-
to eucarístico da Igreja e o rito da ceia de 
Jesus no cenáculo. As diferenças entre os 
dois textos mostram o desenvolvimento 
rápido entre a última ceia e o rito da Igreja 
de Corinto. A tradição de Corinto com-
põem-se de dois momentos: o rito do cá-
lice com a sua bênção e o rito do pão par-
tido, ao qual se liga o tema da unidade14. 
A Eucaristia de Corinto corresponde à Eu-

12 MAZZA, La celebrazione eucaristica, 25.
13 1Cor 10,16-17; 11,23-25.
14 Também a Didaché realça a relação entre o rito do pão 

com a unidade. «Assim como este pão partido estava 
disperso pelos montes, e, depois de colhido se tornou 
um só, assim se reúna a tua Igreja dos confins da terra 
no teu reino. Pois tua é a glória e o poder por Jesus 
Cristo, pelos séculos». Didaché 9,4, in AL 97.

caristia da Didaché: «quanto à Eucaristia, 
dai graças deste modo: primeiro sobre o 
cálice: “Nós Te damos graças, nosso Pai, 
pala santa vinha de David, teu servo, que 
nos deste a conhecer pelo teu servo Jesus. 
Glória a Ti pelos séculos”. Depois sobre o 
pão partido: “Nós Te damos graças, nos-
so Pai, pela vida e pela ciência que nos 
revelaste por Jesus, teu servo. Glória a Ti 
pelos séculos»15.

Na carta aos Coríntios temos uma re-
ferência à Birkat ha-mazôn, ao chamar ao 
cálice eucarístico, «o cálice da bênção»16, 
referindo-se ao cálice final depois da ceia.

Segundo Mazza, na tradição sobre a 
última ceia do Novo Testamento existem 
dois pontos que merecem atenção: a su-
cessão dos ritos que constituem a última 
ceia e o uso de “abençoar” (eulogein) e de 
“agradecer, dar graças” (eucharistein). 

A anamnese (memorial) é uma estru-
tura celebrativa de fundamento bíblico 
que passou à celebração cristã. O modelo 
da Eucaristia recorre a esta categoria de 
memorial – «fazei isto em memória de 
mim»17 – surgindo como o elemento estru-
tural da narração da instituição realizada 
por Jesus na noite da última ceia e dadas 
como um mandamento aos seus discípu-
los. Ao agregar estas palavras à narração 
da ceia, a Oração eucarística torna-se uma 
declaração de querer realizar 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 tradi-
ções neotestamentárias (Mc 14,22-24; Mt 
26,26-28; Lc 22,17-20; 1Cor 11,23-25), 
tornando-se a anamnese do mistério da 
15 Didaché 9,2-3, in AL 96.
16 1Cor 10,16.
17 Lc 22,19; 1Cor 11,25b-26.
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fé, isto é, o mistério da morte e Ressur-
reição de Cristo, como se aclama na litur-
gia: «Anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
proclamamos a vossa ressurreição. Vinde 
Senhor Jesus». A Eucaristia é memória do 
sacrifício e do banquete pascal, tal como 
realça o Catecismo da Igreja Católica: «a 
Missa é, ao mesmo tempo e inseparavel-
mente, o memorial sacrificial em que se 
perpetua o sacrifício da Cruz e o banquete 
sagrado da comunhão no Corpo e Sangue 
do Senhor»18.

A celebração da Eucaristia é, por con-
seguinte, a celebração do mistério da fé, 
como adverte o Papa Paulo VI: «primeiro 
que tudo queremos recordar uma verda-
de, que muito bem conheceis e é neces-
saríssima no combate a qualquer veneno 
de racionalismo. Verdade que muitos 
Mártires selaram com o próprio sangue, e 
célebres Padres e Doutores da Igreja pro-
fessaram e ensinaram constantemente. 
É a seguinte: a Eucaristia é um Mistério 
altíssimo, é, propriamente, o Mistério da 
Fé, como se exprime a sagrada Liturgia: 
“Nele só, estão concentradas, com singu-
lar riqueza e variedade de milagres, todas 
as realidades sobrenaturais”»19. Igual-
mente, João Paulo II reafirmou: «ver-
dadeiramente a Eucaristia é mysterium 
fidei, mistério que supera os nossos pen-
samentos e só pode ser aceite pela fé»20.

Trata-se da comemoração do manda-
to de Cristo, não apenas como recordação 
do passado, mas como proclamação das 
maravilhas que Deus operou na história 
da salvação por amor dos homens, im-
primindo ao caminho cristão o passo da 
esperança. 

18 Catecismo da Igreja Católica 1382.
19 PAULO VI, «Mysterium fidei», in EDREL, 456.
20 J. PAULO II, Ecclesia de Eucharistia 15.

3. Ide, pois, fazer discípulos 
 entre todas as nações

Um dos conteúdos fundamentais para 
a Nova Evangelização21 é a Liturgia, co-
mo o lugar do encontro da pessoa humana 
com Deus, sendo a vida da própria Igreja. 
O anúncio deve ser precedido, acompa-
nhado e seguido pela oração. Cada mis-
sionário do Evangelho deve ter sempre 
presente esta verdade: é o Senhor que sen-
sibiliza os corações com a sua Palavra e 
com o seu Espírito, chamando as pessoas 
à fé e à comunhão na Igreja.

A liturgia vive dos sacramentos. É 
verdade que toda a vida litúrgica da Igreja 
gravita em torno dos sacramentos, espe-
cialmente da Eucaristia22. Estes celebram 
a ação salvífica de Cristo na Igreja nascida 
da Páscoa. Por isso, o centro da celebra-
ção dos sacramentos é o Mistério da Pás-
coa de Cristo, como afirma a Constituição 
Sacrosanctum Concilium, sobre a Sagrada 
Liturgia, «a liturgia dos sacramentos e 
sacramentais faz com que a graça divina, 
que deriva do Mistério pascal da Paixão, 
Morte e Ressurreição de Cristo, onde vão 
buscar a sua eficácia todos os sacramen-
tos e sacramentais, santifique todos os 
passos da vida dos fiéis que os recebem 
com a devida disposição»23. 

Bento XVI tem lembrado incessan-
temente «a necessidade de redescobrir o 
caminho da fé para fazer brilhar, com evi-
dência sempre maior, a alegria e o renova-
do entusiasmo do encontro com Cristo»24.

Para que seja assim e para que o Evan-
gelho se torne visível, é necessário que a 
liturgia se exprima tanto nas categorias da 

21 R. FISICHELLA, La nuova evangelizzazione. Una 
sfida per uscire dall’indifferenza, Mondadori 2011, 13.

22 Cf. SC 6.
23 SC 61.
24 BENTO XVI, Porta Fidei 2.
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beleza como nas da verdade. De facto, «a 
liturgia – como a poesia – é esplendor gra-
tuito, delicado desperdício, mais necessá-
rio do que útil»25.

Infelizmente, em muitos lugares a 
liturgia reduz-se a uma proclamação de 
textos e execução técnica de gestos, sem 
cantos, sem uma linguagem verbal e não 
verbal que manifeste o mistério e a arte 
de bem celebrar. É urgente, uma liturgia 
séria, simples, bela, que seja experiência 
do mistério, permanecendo, ao mesmo 
tempo, inteligível, capaz de narrar a pe-
rene aliança de Deus com os homens. Um 
equilíbrio entre a Palavra e o Sacramento 
– equilíbrio entre a palavra, o canto, o si-
lêncio e o rito.

O sacramento da Eucaristia é igual-
mente banquete pascal: por um lado, por 
se tratar da refeição que o Senhor tomou 
com os seus discípulos antes da sua pai-
xão e morte; e por outro lado, por poder-
mos participar no corpo e sangue do Se-
nhor, para entrar numa comunhão plena 
com Ele.

Ao dizermos que a Eucaristia é o sa-
cramento da Páscoa, salientamos a reali-
zação sacramental dos mistérios de Cristo 
no centro da liturgia, e mesmo de toda a 
vida cristã, como testemunham os Pa-
dres da Igreja: «o que na vida do nosso 
Redentor era visível, passou para os seus 
sacramentais»26. 

Sacrifício, memorial e banquete são, 
por conseguinte, três dimensões insepará-
veis do mesmo e único sacramento da Eu-
caristia27, o sacramento do mistério pascal 
de Cristo. A liturgia sublinha esta tripla di-

25 C. CAMPO, Sob um nome falso, Assírio & Alvim, 
Lisboa 2008, 111.

26 LEÃO MAGNO, «Tratactus 74,2», CCL 138A, 457; 
Cf. Papa LEÃO MAGNO, «Sermões para a Ascensão 
1,3», in AL, 1031.

27 Cf. SAGRADA CONGREGAÇÃO DOS RITOS-
-CONSILIUM, «EM 3», in EDREL, 504.

mensão eucarística na antífona do cântico 
do Magnificat na solenidade do Santíssi-
mo Corpo e Sangue de Cristo: «ó sagra-
do banquete, em que se recebe Cristo e se 
comemora a sua paixão, em que a alma se 
enche de graça e nos é dado o penhor da 
futura glória»28.  

Disto sereis testemunhas. A Páscoa 
não se esgota na ressurreição de Jesus. O 
mistério foi revelado aos apóstolos, como 
também a nós hoje, mediante palavras e 
acções.

Testemunhas da Páscoa, no nome de 
Jesus temos de anunciar a conversão e o 
perdão. A Eucaristia é o sacramento dos 
três ‘p’: perdão, palavra e pão.

Num famoso quadro de Caravaggio, 
que se encontra em Milão, apresenta-se o 
rosto de Jesus metade iluminado e meta-
de não, investindo a luz sobre o essencial, 
deixando o resto no mistério. Vê-se tam-
bém a mão direita de Jesus que chama e 
abençoa. É o próprio Jesus, a Palavra que 
se faz gesto da memória. Aquela mão do 
lava-pés, mão do crucificado, mão do Pan-
tocrator, torna-se gesto de vida no Cristo 
total, como recorda Agostinho, ou seja, 
Cristo e a sua Igreja. 

28 Esta antífona é atribuída a S. Tomás de Aquino: 
«Recolitur memoria passionis eius, mens impletur 
gratia et futurae gloriae nobis pignus datur». Em S. 
Tomás, a Eucaristia é, como os outros sacramentos, 
uma actualização do signum rememorativum da acção 
salvífica realizada uma vez por todas, um signum 
demonstrativum do hoje da salvação e um signum 
prognosticum, uma antecipação do banquete escato-
lógico do reino de Deus. Ao definir sacramentum, o 
doutor angélico afirma que é um sinal admirável em 
três dimensões temporais: «unde sacramentum est 
et signum remorativum eius quod praecessit, scilicet 
passiones Christi; et demostrativum eius quod in nobis 
efficitur per Christum passionem, scilicet gratiae; et 
prognosticum, id est praenuntiavum, futurae gloriae» 
(«o sacramento é sinal comemorativo do passado, 
ou seja, da paixão do Senhor; é sinal demonstrativo 
do fruto produzido em nós pela sua paixão, isto é, 
pela graça, que preanuncia a glória futura«). (T. De 
AQUINO, «Summa Theologica III, q.60, art.3» vol 4 
(BAC Teología y Canones 83), Madrid 1958, 477.
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S. Paulo ousa dizer: «se eu anun-
cio o Evangelho, não é para mim moti-
vo de glória, é antes uma obrigação que 
me foi imposta: ai de mim, se eu não 
evangelizar!»29. A Bíblia é um livro de es-
perança e lê-lo, anunciá-lo e testemunhá-
-lo «dá como resultado a esperança»30.

4. Como Eu vos amei, também vós 
 deveis amar-vos uns aos outros

A narração da última ceia ligada ao 
lava-pés encontra-se apenas no evangelho 
de João. Todavia, o contexto da última ceia 
e o sublinhar do exemplo de humildade e 
de amor serviçal dado por Jesus reenvia-
-nos ao evangelho de Lucas e à exortação 
do próprio Jesus acerca do poder e do ser-
viço: «24Levantou-se entre eles uma discus-
são sobre qual deles devia ser considerado 
o maior. 25Jesus disse-lhes: «Os reis das 
nações imperam sobre elas e os que ne-
las exercem a autoridade são chamados 
benfeitores. 26Convosco, não deve ser as-
sim; o que fôr maior entre vós seja como o 
menor, e aquele que mandar, como aquele 
que serve. 27Pois, quem é maior: o que está 
sentado à mesa, ou o que serve? Não é o 
que está sentado à mesa? Ora, Eu estou no 
meio de vós como aquele que serve»31.

João atribui expressamente ao lava-
-pés realizado por Jesus o significado da 
humildade a imitar pelos discípulos32 (cf. 
vv 12 e 13). Mas o fundamento de tudo é 
o amor: «Ele, que amara os seus que estavam 
no mundo, levou o seu amor por eles até ao 

29 1 Cor 9, 16.
30 CHRISTIAN DE CHERGÉ E ALTRI MONACI DI 

TIBHIRINE, Più forti dell’odio, Edizioni Qiqajon, 
Comunità di Bose, 2010, 173.

31 Lc 22, 24-27.
32 Cf. P.F. BEATRICE, La lavanda dei piedi. Contributo 

alla storia dele antiche liturgie cristiane, Edizioni 
Liturgiche, Roma 1983, 11.

extremo» e ainda mais claramente a seguir Je-
sus deixa o mandamento novo: «é este o meu 
mandamento: que vos ameis uns aos ou-
tros como Eu vos amei»33. 

O lava-pés não é, com efeito, «um sa-
cramento particular, mas significa a tota-
lidade do serviço salvífico de Jesus: o sa-
cramentum do seu amor, no qual Ele nos 
imerge na fé e que é o verdadeiro lavacro 
de purificação do homem»34.

Jesus é mestre no servir e interpela-
-nos a fazer o mesmo.

A Igreja recebeu a Eucaristia do Se-
nhor Jesus Cristo como o dom por exce-
lência, porque é dom d’Ele mesmo e, por 
isso, é verdadeiramente o mistério da fé e 
o sacramento do mistério da Páscoa. Em 
S. Paulo35, o mistério de Cristo indica o 
plano divino da salvação, cujo ponto cen-
tral é o mistério da Páscoa. Deste único 
e fontal mistério de Cristo nasce a Euca-
ristia, a partir dos modelos: anamnético, 
sacrificial e convivial.

O sacrifício é um dos elementos cen-
trais do culto do Antigo Testamento que 
se tornou paradigma para a compreensão 
do mistério pascal de Cristo, centro de 
qualquer acção litúrgica, especialmente 
da celebração eucarística. A Eucaristia é 
sacramento do sacrifício de Cristo. A Igre-
ja 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 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 sacrifí-
cio da cruz, conforme as palavras da nar-
ração da ceia: «Isto é o meu Corpo que 

33 Jo 15, 12.
34 J. RATZINGER-BENTO XVI, Jesus de Nazaré, vol. 

2, Principia, Lisboa 2011, 68.
35 Cf. Ef 1,4-12; 3,1-13.
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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». A últi-
ma ceia de Jesus é uma antecipação profé-
tica do cumprimento das Escrituras reali-
zado na sua Paixão, Morte e Ressurreição. 
No sacrifício da Missa, Cristo torna-se 
presente sacramentalmente. 

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

Conclusão

Toda a liturgia é, principalmente, ce-
lebração sacramental, que realiza, sobre-
maneira, na Eucaristia, a união entre o vi-
sível e o invisível, isto é, o único mistério 
de Deus, que outro não é senão o próprio 
Jesus Cristo, como escreve Santo Agosti-
nho: “Não há outro sacramento ‘mistério’ 
de Deus senão Jesus Cristo»36. 

Verifica-se, hoje, a necessidade de uma 
pastoral litúrgica que parta da mistago-
gia, acompanhando a comunidade cristã 
«por acções e palavras»37, até ao centro do 
mistério pascal de Cristo, para que a cele-
bração 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. Ao celebrá-lo, o mistério 
revela-se e dá-se a conhecer, como recor-
dam os Padres da Igreja. Acerca do sacra-

36 AGOSTINHO, «Epistula 187, 34», CSEL 57, 112.
37 Cf. SC 48. 

mento da Eucaristia, S. João Crisóstomo 
afirma: «Este mistério faz da terra céu»38.

Por isso, a acção litúrgica deve ser ce-
lebrada de modo a permitir a cada um en-
trar no coração do mistério, para acolher a 
beleza do louvor da Igreja a Deus Trino, 
mediante a escuta da Palavra, a experiên-
cia do mistério (vida própria de Deus, o 
seu projecto salvífico) e a visão da glória 
(manifestação da Palavra ao olhar).

A centralidade do mistério de Cristo, 
encarnado, morto, ressuscitado, traduz-se 
por “ritus et preces” cuidadosamente pre-
dispostos e usados de modo respeitoso e 
comprometido.

A narração de Lucas sobre os discípu-
los de Emaús permite-nos uma reflexão 
subsequente acerca do vínculo entre a escu-
ta da Palavra e a fracção do pão (cf. Lc 24, 
13-35). Jesus foi ter com eles no dia depois 
do sábado, escutou as expressões da sua es-
perança desiludida e, acompanhando-os ao 
longo do caminho, «explicou-lhes, em to-
das as Escrituras, tudo o que Lhe dizia res-
peito». Juntamente com este viajante que 
inesperadamente se manifesta tão familiar 
às suas vidas, os dois discípulos começam 
a ver as Escrituras de um novo modo. O 
que acontecera naqueles dias já não apare-
ce como um fracasso, mas cumprimento e 
novo início. Todavia, mesmo estas palavras 
não parecem ainda suficientes para os dois 
discípulos. O Evangelho de Lucas diz que 
«abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-
-No» somente quando Jesus tomou o pão, 
abençoou-o, partiu-o e lho deu; antes, «os 
seus olhos estavam impedidos de O reco-
nhecerem» (24, 16). 

A Eucaristia é a maior representação 
simbólica e real da missão e da caridade.

 José Manuel Garcia Cordeiro

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



82 BOLETIM DE PASTORAL LITÚRGICA 

A BELEZA DA LITURGIA

Propostas para celebrações dignas
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determinada ordem. Primeiro as que di-
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ciais, Liturgia da Palavra e Liturgia Eu-
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convencidos de que estávamos a prestar 
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Foi-me pedido que concretizasse o 
tema geral deste 38º Encontro Nacional 
de Pastoral Litúrgica com os Ministros 
Extraordinários da Comunhão [= MECs] 
neste tempo dedicado à «Escola de Minis-
térios». A tarefa não é de todo fácil porque 
não disponho do texto das conferências 
principais da Semana. Vou, por isso, de-
senvolver a temática por minha conta e 
risco, a partir da Liturgia da Igreja e dos 
documentos do Magistério, procurando 
valorizar tudo o que, a meu ver, possa ser 
mais útil à formação e ação dos MECs.

1. Introdução

Às vezes acontece escutar declara-
ções bombásticas em que, para enaltecer 
a importância da caridade na missão da 
Igreja e no testemunho cristão, pessoal e 
comunitário, se deprecia a vida litúrgica 
e, nomeadamente, a celebração eucarís-
tica. Nada mais errado, ensina a tradição 
bimilenária da Igreja e confirma-nos Ben-
to XVI, tanto na sua primeira encíclica 
(Deus Caritas est, nn.13-14) como na 
Exortação Apostólica pós-sinodal Sacra-
mentum Caritatis.

Comecemos por notar que já São Pau-
lo, em 1 Cor 16, 2, vincula a prática da 
comunhão fraterna, concretizada na parti-
lha de bens em favor dos «santos» (cris-
tãos das comunidades da Palestina que 
padeciam indigência), ao «primeiro dia 

MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS 
DA COMUNHÃO

da semana», o domingo, dia primordial 
do culto cristão. Depois, assistimos ao 
testemunho extraordinário de São Justino 
que, por meados do século II, refere co-
mo prática habitual, associada à Eucaristia 
no «dia chamado do Sol» (outra designa-
ção do Domingo que perdura nas línguas 
germânicas e anglo-saxónicas), a partilha 
de bens: «Os que vivem em abundância e 
querem repartir, dão, cada um o que lhe 
apraz e parece bem. E o que se recolhe 
é deposto aos pés daquele que preside, e 
ele, por seu turno, presta assistência aos 
órfãos, às viúvas, aos doentes, aos po-
bres, aos prisioneiros, aos estrangeiros de 
passagem, numa palavra, a todos os que 
sofrem necessidade» (Apologia I, 67, 6). 
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A Eucaristia é, assim, desde bem cedo, o 
lugar por excelência da prática da benefi-
cência e da «caridade social». 

«Desde o princípio, com o pão e o vinho 
para a Eucaristia, os cristãos trazem as 
suas ofertas para a partilha com os ne-
cessitados. Este costume, sempre actual, 
da colecta [cf. 1 Cor 16, 1] inspira-se no 
exemplo de Cristo, que Se fez pobre para 
nos enriquecer [cf. 2 Cor 8, 9]» (CatIgCat 
1351).
«Assim se compreende – recorda 

Bento XVI na enc. Deus caritas est n. 16 
– por que motivo o termo agape se tornou 
também um nome da Eucaristia: nesta, a 
agape de Deus vem corporalmente a nós, 
para continuar a sua ação em nós e através 
de nós». 

Na mesma encíclica explicou bem o 
atual Pontífice que não se podem dissociar 
as três vertentes da missão da Igreja: «A 
natureza íntima da Igreja exprime-se num 
tríplice dever: anúncio da Palavra de Deus 
(kerygma-martyria), celebração dos Sa-
cramentos (leiturgia), serviço da caridade 
(diakonia). São deveres que se reclamam 
mutuamente, não podendo um ser separa-
do dos outros» (n. 25). Onde esta separa-
ção acontece, a caridade degrada-se numa 
«espécie de assistência social» que até se 
pode delegar porque deixou de brotar da 
natureza íntima da Igreja, deixou de per-
tencer à sua essência (Ibid.). 

Não. Não é por engano que as Mis-
sionárias da Caridade da Beata Teresa de 
Calcutá dedicam tanto tempo à adoração 
eucarística. E o mesmo fazem muitas ou-
tras Congregações religiosas de vida ati-
va. Onde residirá o segredo da diferença 
da sua presença nos hospitais, nas esco-
las, nos lares de idosos, nas atividades 
apostólicas e missionárias mais diversas? 
Responda quem souber. Tenho por certo 
que, em muitos casos, o «segredo» está na 

sua constância no culto eucarístico, quer 
participando na celebração eucarística, 
quer demorando-se, de dia e de noite, em 
adoração ao SS. Sacramento reservado no 
Sacrário ou exposto solenemente.

Na Exortação Apostólica Sacramen-
tum Caritatis, Bento XVI evidencia este 
nexo: «Cada celebração eucarística atua-
liza sacramentalmente a doação que Jesus 
fez da sua própria vida na cruz por nós e 
pelo mundo inteiro. Ao mesmo tempo, na 
Eucaristia, Jesus faz de nós testemunhas 
da compaixão de Deus por cada irmão e 
irmã; nasce assim, à volta do mistério eu-
carístico, o serviço da caridade para com 
o próximo, que consiste precisamente no 
facto de eu amar, em Deus e com Deus, a 
pessoa que não me agrada ou que nem co-
nheço sequer. Isto só é possível realizar-
-se a partir do encontro íntimo com Deus, 
um encontro que se tornou comunhão de 
vontade, chegando mesmo a tocar o sen-
timento. […] Por conseguinte, as nossas 
comunidades, quando celebram a Euca-
ristia, devem consciencializar-se cada vez 
mais de que o sacrifício de Jesus é por to-
dos; e, assim, a Eucaristia impele todo o 
que acredita n’Ele a fazer-se “pão repar-
tido” para os outros e, consequentemente, 
a empenhar-se por um mundo mais justo e 
fraterno» (n. 88).

2. No princípio…

No princípio está a Caridade. 
Peço que recordeis a Narração da Ins-

tituição da Eucaristia, tal como ela é reza-
da na Oração Eucarística IV, prece que a 
Igreja dirige ao «Pai de bondade e Fonte 
da Vida» que num exagero de amor nos 
enviou como Salvador o seu Filho Unigé-
nito, feito homem pelo poder do Espíri-
to Santo. A Narração da Instituição desta 
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Oração Eucarística reporta-se ao início do 
capítulo 13 do Evangelho segundo São 
João:

«Quando chegou a hora em que ia ser glo-
rificado por Vós, Pai Santo, tendo amado 
os seus que estavam no mundo, amou-os 
até ao fim. E durante a Ceia…».
Peço que registeis aqui uma aparente 

divergência entre o relato evangélico e a 
Liturgia da Igreja. Abrindo a Bíblia, após 
esta introdução solene do v. 1, o capítulo 
13º de São João prossegue com o episódio 
do lava-pés. É assim que lemos, precisa-
mente, na Missa «in coena Domini» em 
Quinta-Feira Santa. Mas na oração euca-
rística segue-se o relato dos gestos e pa-
lavras do Senhor ao instituir a Eucaristia, 
conforme se pode ler nos Evangelhos de 
São Marcos ou São Mateus.

Registemos o facto: São João, que no 
capítulo 6º já tinha alicerçado a fé eucarís-
tica da Igreja nas palavras ditas por Jesus 
na Sinagoga de Cafarnaúm após a multi-
plicação dos pães, não sentiu a necessi-
dade de nos deixar o relato da instituição 
da Eucaristia. E no lugar e momento em 
que os outros Evangelhos sinóticos si-
tuam a instituição da Eucaristia optou por 
nos oferecer a narração do lava-pés com 
o mandato do amor e do serviço fraterno. 

Estarão em contradição os Evangelis-
tas?

Olhemos para além da superfície das 
coisas e não nos deixemos iludir pelas 
aparências. Mais do que divergentes, as 
perspetivas de São João e dos Sinóticos 
são complementares. Na escolha das leitu-
ras da Missa da Ceia do Senhor e, de for-
ma expressa, nesta oração eucarística IV 
do Missal Romano, a Igreja faz a síntese, 
permitindo-nos ir até ao cerne do mistério 
onde sacramento e vida têm a sua nascen-
te, na mesma fonte divina da Caridade. A 
nascente da Eucaristia, do mandato novo 

do amor e do serviço fraterno e recíproco 
é uma só: a caridade extrema e extremosa 
d’Aquele que nos amou até ao fim, e assim 
transformou o fim em ponte – em páscoa 
– da qual, doravante havemos de viver. E 
se a Igreja na sua Liturgia associa e che-
ga até a fundir a instituição da Eucaristia 
com o mandato do serviço fraterno, então 
não podemos dissociá-los, contrapô-los: 
celebrar a Eucaristia e viver a caridade 
fraterna é a mesma coisa. E vice-versa: 
sem referência à Eucaristia celebrada, 
adorada e vivida, o serviço ao próximo é 
pura filantropia, a caridade falece e a so-
lidariedade resume-se a assistência social 
que dependerá mais dos orçamentos do 
que de um «coração que vê». 

Os teólogos escolásticos relaciona-
vam «sacramentum» – o «sinal sagrado» 
–, «res» – a graça própria ou efeito sobre-
natural do sacramento – e uma realidade 
intermédia, que já é fruto do sacramento 
mas ainda partilha com ele a condição de 
«sinal» e que designavam por «sacramen-
tum et res». No caso da Eucaristia diría-
mos que nos sinóticos o acento recai no 
«sacramento» (o sinal sagrado da Ceia 
primeira e novíssima). A «res» deste Sa-
cramento da Eucaristia é a graça da Co-
munhão com Cristo. São João foca-nos 
nesta realidade intermédia – sacramentum 
et res – que é a Igreja enquanto comunhão 
fraterna de amor e serviço de que o episó-
dio do lava-pés é o ícone. Mas para termos 
a perceção global do mistério eucarístico 
temos de fazer convergir os três: o sacra-
mento da Ceia do Senhor, a prática do 
amor e do serviço fraterno e a comunhão 
com Cristo, comunhão subsistente na San-
ta Igreja, Corpo de Cristo e Esposa amada 
do Cordeiro.

Para concluir este ponto, fiquemos 
com a síntese do Catecismo da Igreja Ca-
tólica, instrumento que Bento XVI repro-
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põe a toda a Igreja como referência segura 
a conhecer melhor no próximo Ano da Fé. 
Lê-se no seu nº 1337: 

«Tendo amado os seus, o Senhor amou-
-os até ao fim. Sabendo que era chegada a 
hora de partir deste mundo para regressar 
ao Pai, no decorrer duma refeição, lavou-
-lhes os pés e deu-lhes o mandamento do 
amor (cf. Jo 13, 1-17). Para lhes deixar 
uma garantia deste amor, para jamais se 
afastar dos seus e para os tornar partici-
pantes da sua Páscoa, instituiu a Eucaris-
tia como memorial da sua morte e da sua 
ressurreição, e ordenou aos seus Apósto-
los que a celebrassem até ao seu regres-
so, «constituindo-os, então, sacerdotes do 
Novo Testamento».
No princípio, portanto, está a Carida-

de. No princípio da Eucaristia. 
E o que é que estará no «no princípio» 

desta forma de serviço dos chamados «Mi-
nistros extraordinários da Comunhão»?

Remeto-vos para o documento que 
criou este «ministério extraordinário» e 
que a Congregação para a Disciplina dos 
Sacramentos publicou, com a aprovação 
de Paulo VI, no dia 29 de Janeiro de 1973. 
Segundo a praxe romana, estes documen-
tos são conhecidos pelas primeiras pala-
vras do texto oficial, quase sempre em La-
tim. Como é designado o documento que 
criou os «MECs»? Instrução Immensae 
Caritatis ! Nada mais, nada menos.

Começa assim a versão portuguesa 
deste documento que todos podem ler em 
EDIL 2725:

«O testemunho de caridade infinita, que 
o Senhor Jesus Cristo deixou à Igreja sua 
Esposa, constituído pela Eucaristia, dom 
inefável e o maior de todos os seus dons, 
exige que tão grande mistério seja cada 
dia mais profundamente conhecido e que 
se participe da sua virtude salvífica, cada 
vez com maior intensidade». 

Isso mesmo. A Eucaristia é o teste-
munho da caridade infinita, imensa, in-
comensurável, do Senhor Jesus para com 
a sua amadíssima Esposa, a nossa Santa 
Mãe Igreja. E os Ministros Extraordiná-
rios da Comunhão decorrem também da 
mesma fonte, estão ao serviço do mesmo 
Amor divino. Nas circunstâncias da épo-
ca, salvaguardando sempre o respeito de-
vido ao Santíssimo Sacramento, a Igreja 
do pós Concílio, movida pela sua solici-
tude maternal – mais uma vez, a Caridade 
– quis alargar a possibilidade de acesso à 
sagrada Comunhão aos fiéis devidamente 
dispostos para que, «mediante uma parti-
cipação mais frequente e mais ampla nos 
frutos do Santo Sacrifício da Missa, se 
dediquem, com maior disponibilidade e 
com zelo mais activo, a Deus e ao bem 
da Igreja e da humanidade». Havia então 
que providenciar «antes de mais nada» no 
sentido de «evitar que, por falta de minis-
tros, se torne impossível ou difícil receber 
a sagrada Comunhão» (Ibid.). E assim foi 
criado este ministério extraordinário:

«Assim, para que os fiéis que se encon-
tram em estado de graça e desejam, ani-
mados de recta e piedosa intenção, partici-
par no banquete eucarístico, não se vejam 
privados da ajuda e conforto espiritual 
deste Sacramento, o Sumo Pontífice jul-
gou oportuno instituir ministros extraordi-
nários, que possam administrar a sagrada 
Comunhão tanto a si mesmos como aos 
outros fiéis, quando se verifiquem as se-
guintes condições…» (Ibid 2727).
As condições estabelecidas em 1973 

continuam a balizar o desempenho do 
vosso ministério extraordinário:

– haja falta ou impedimento de minis-
tros ordinários (sacerdotes e diáconos) ou 
acólitos instituídos (que são estavelmen-
te «ministros extraordinários da comu-
nhão»)
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– Na Missa, quando for grande o nú-
mero de comungantes e se corra o risco de 
prolongar demasiadamente a celebração;

– Fora da Missa, principalmente em 
favor dos doentes, mesmo a modo de viá-
tico.

No princípio, portanto, está a carida-
de. No princípio da Eucaristia. No princí-
pio dos MECs.

Os MECs nascem do imenso Amor de 
Cristo para com a sua Esposa, a Santa Igre-
ja, amor de que a Eucaristia é testemunho 
vivo e perene. E são uma feliz concretiza-
ção do amor maternal da Santa Igreja para 
com os seus filhos que, sem este serviço, 
teriam muito diminuídas as possibilidades 
de, pela comunhão sacramental, participar 
no Sagrado Banquete e assim se saciarem 
dos frutos do Sacramento do Amor.

3. Amor pede amor

Amor pede amor ou, como reza o dita-
do, «amor com amor se paga».

Os Ministros extraordinários da Co-
munhão devem sentir-se desafiados a fa-
zer da sua participação na celebração eu-
carística um ato de amor. 

Qual preceito! Que forma tão mes-
quinha e parcial de motivar a participação 
dos fiéis na celebração eucarística domi-
nical! O YOUCAT – uma adaptação para 
os jovens do Catecismo da Igreja Católica 
distribuído nas JMJ de Agosto de 2011 – 
explica que falar da participação na Euca-
ristia dominical em termos de «preceito» 
é como falar a um par de enamorados num 
imaginário «preceito do beijo». Será, por-
ventura, necessário um preceito desses? 
Se não é necessário o preceito do beijo 
para os apaixonados se beijarem, também 
não deveria ser necessário o preceito da 

Eucaristia dominical para nela partici-
parmos com alegria, com fascínio, com 
paixão. É o encontro com Aquele que nos 
amou até ao fim, que nos deu a maior pro-
va de amor entregando a vida por nós, que 
renova, melhor, faz presente essa dávida 
inaudita, incomensurável, no sacramento 
do altar. Na Eucaristia, o Amado aí está, 
sempre no transe pascal de dar a Vida no 
Espírito eterno e de nesse mesmo Espírito 
a receber do Pai, derrotando a morte pa-
ra sempre. Como é fria, distraída, formal, 
distante a nossa participação na celebra-
ção do banquete do Senhor! Como chega 
até a ser aborrecida e entediante! Como é 
distraída a nossa Comunhão com Cristo 
Palavra que não ouvimos nem deixamos 
ouvir! Como é frívola e rotineira a nossa 
participação no banquete do Cordeiro! … 
Felizes os convidados!? Felizes? Sendo 
assim, como poderemos comungar com 
este mesmo Cristo no sacramento do ir-
mão, do próximo de quem fugimos, do 
distante de quem não nos aproximamos?

Os MECs, antes de colaborar na dis-
tribuição da Sagrada Comunhão, têm de 
ser entusiastas da celebração Eucaristia, 
capazes de contagiar esse mesmo entu-
siasmo aos frívolos e negligentes. Ao mi-
nistrarem a comunhão sacramental estão a 
ser instrumentos e mediadores da máxima 
união que pode haver entre o Criador e 
a criatura, entre Deus e o Homem, entre 
Cristo e a Igreja. É união real, sacramen-
tal, mistérica, «mística, portanto, no sen-
tido mais denso da palavra. Como podem 
colaborar na mística – ser «mistagogos» 
– sem eles próprios serem «místicos»? E 
como podem ser místicos se não conhe-
cem o que celebram, se não celebram o 
que vivem, se não amam o que celebram?

Deixai-me ainda acrescentar um pon-
to. Os MECs não faltarão jamais – a não 
ser por impedimentos alheios à sua von-
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tade – à Eucaristia Dominical. Mas isso 
é o mínimo. Em princípio, a mesma obri-
gação íntima deverá ser sentida e satis-
feita por todos os batizados. Mas por que 
contentar-se com o mínimo se podemos 
ter mais? Os MECs, que descobriram o 
fogo que arde nos nossos altares, fogo que 
aquece e ilumina, poderão contentar-se 
com a Missa Dominical se podem em ca-
da dia participar na celebração quotidiana 
da Eucaristia? Há fiéis que em cada dia se 
abeiram da Mesa do Senhor. O normal é 
que os MECs pertençam ao número des-
ses íntimos que em cada dia se renovam 
na aliança e se saciam do amor divino pa-
ra o irradiar ao longe e ao largo. Estudai 
os vossos horários, informai-vos dos ho-
rários das igrejas da área onde residis, se 
necessário fazei ajustamentos nas vossas 
rotinas pessoais e familiares, e vinde to-
dos os dias, ou sempre que possível à nas-
cente. «Todos vós que tendes sede, vinde! 
Vinde e comprai, sem dinheiro e sem des-
pesa, vinho e leite!». 

Não estou a recomendar a negligência 
em relação aos próprios deveres de es-
tado em nome de um cristianismo beato 
de «ratos de sacristia» que se entregam à 
ociosidade murmuradora e apenas exerci-
tam a língua na malediscência dos adros 
alimentando intrigas e fomentando tudo o 
contrário à Eucaristia, sacramento da ca-
ridade. Deus nos livre desse cristianismo 
de falsos beatos e beatas. Mas Deus nos 
abençoe com o fervor de homens e mulhe-
res que em cada dia, como a formiguinha 
laboriosa, acorrem à Igreja para celebrar 
os divinos mistérios, alimentar a piedade, 
e carregar com o trigo do amor divino pa-
ra a vida, para o mundo, para o próximo, 
numa partilha que nunca se esgota, porque 
o celeiro é inexaurível e eles bem sabem o 
caminho para lá. 

Amor com amor se paga.

A Eucaristia é também mistério de 
adoração. Jesus Cristo está realmente pre-
sente, na integridade do seu Ser humano 
e divino, nas Sagradas Espécies congra-
das. É uma presença que permanece e 
que pede o reconhecimento, acolhimento 
e adoração dos fiéis. Bem sabemos que a 
finalidade primária da reserva eucarística 
é a comunhão dos doentes e ausentes. Mas 
essa finalidade primária não exclui, antes 
pressupõe, um culto de adoração na Missa 
e fora da Missa, de forma privada e silen-
ciosa ou de forma pública e solene. Por is-
so acendemos uma luz diante do Sacrário 
e velamos para que jamais se apague. Por 
isso genufletimos e ajoelhamos. Por isso 
fazemos visitas ao Santíssimo Sacramento 
nos silêncio das horas mortas que assim 
nos vivificam. Por isso organizamos expo-
sições mais solenes do Santíssimo Sacra-
mento, o entronizamos no meio de luzes, 
o envolvemos em nuvens de incenso, o le-
vamos em procissão cantando hinos pelas 
ruas de aldeias e cidades. Por isso até ca-
lendarizamos o sagrado laus perene… A 
fé que reconhece esta presença sublime do 
Senhor Jesus, não pode deixar de a adorar.

O Catecismo da Igreja Católica resu-
me e recorda:

«Uma vez que Cristo em pessoa está pre-
sente no Sacramento do Altar, devemos 
honrá-Lo com culto de adoração. “A visi-
ta ao Santíssimo Sacramento é uma prova 
de gratidão, um sinal de amor e um dever 
de adoração para com Cristo nosso Se-
nhor” (MF)» (1418).
A presença de Cristo na Eucaristia é 

uma expressão de amor (cf. 1337) que pe-
de a contrapartida do acolhimento da fé e 
do amor:

«É verdadeiramente conveniente que 
Cristo tenha querido ficar presente na sua 
Igreja deste modo único. Uma vez que ia 
deixar de estar presente com os seus, sob 
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forma visível, Cristo quis dar-nos a sua 
presença sacramental; e visto que ia sofrer 
na Cruz para nos salvar, Cristo quis que 
tivéssemos o memorial do amor com que 
nos amou “até ao fim” (Jo 13, 1), até ao 
dom da própria vida. Com efeito, na sua 
presença eucarística, Ele ficou misteriosa-
mente no meio de nós, como Aquele que 
nos amou e se entregou por nós [Gal 2, 
20], e permanece sob os sinais que expri-
mem e comunicam este amor» (CatIgCat 
1380).
Permiti-me que me demore um pou-

co num «pormenor». Mas o amor ou falta 
dele começa no que é grande e nunca aca-
ba… Aprimora-se e refina-se nos «porme-
nores», nos detalhes insignificantes. Lê-se 
no nº 11 dos Preliminares do Ritual da Sa-
grada Comunhão e do Culto do Mistério 
Eucarístico Fora da Missa:

«Diante do tabernáculo em que se con-
serva a santíssima Eucaristia esteja ace-
sa continuamente uma lâmpada especial, 
com que se indique e honre a presença de 
Cristo. 
Conforme o costume tradicional, a lâm-
pada deve ser alimentada, na medida do 
possível, com azeite ou cera».
Se esta lâmpada fosse apenas um si-

nal convencional, bem pouco importaria o 
combustível de que ela se alimenta. Era 
uma questão de acertar a convenção e o 
resultado – localizar e identificar o lugar 
da Sagrada Reserva – estaria assegurado. 
Mas aqui lidamos mais com «símbolos» 
do que com meros sinais. E então já não 
serve uma lâmpada qualquer, ligada à to-
mada da eletricidade e, em breve, esque-
cida… Como é curta a distância do sim-
bólico ao diabólico, que é o seu oposto. 
O símbolo une, o diabo desune, divide. A 
lâmpada do Santíssimo significa e expri-
me tanto a presença do Sacramento como 
a fé e o amor de uma comunidade, de, ao 

menos, um fiel. É que não basta acendê-
-la: é preciso alimentá-la, cuidá-la, não 
deixar que se apague. E tudo isso não cus-
ta quando há amor. Quando se deixa que 
uma imitação barata tome o seu lugar, até 
nos podemos dar ao luxo de nos esquecer-
mos da presença adorável do Senhor. Em 
alguns lados, a lâmpada elétrica já fundiu 
há semanas quando o responsável se aper-
cebe de que não há luz, não há sinal… O 
Habitante escondido do Sacrário está es-
quecido…

Sei de uma paróquia – e o mesmo 
acontecerá em tantas outras – em que os 
fiéis se prodigalizam em ofertas de azeite 
para a preciosa lâmpada. E o Santíssimo, 
que nunca deixou de ser quem é, de amar 
até ao fim, partilha com os pobres o azei-
te que lhe dão. E até a mesa dos pobres é 
iluminada pelo azeite da lâmpada humilde 
da Igreja paroquial. Porque a eucaristia é 
o Sacramento do amor.

Os MECs estão, pois, constituídos em 
promotores – em primeiro lugar mediante 
o exemplo – do culto à Santíssima Euca-
rista, na Missa e fora da Missa. A este res-
peito, faço aqui duas propostas:

– que os MECs, quando a vida pro-
fissional ou a situação de aposentação lho 
consintam, se voluntariem e organizem 
dentro de cada paróquia ou comunidade, 
em diálogo com os responsáveis pastorais 
das mesmas, no sentido de garantir, com 
a sua presença efetiva, que as Igrejas pos-
sam estar abertas no horário mais alargado 
possível.

– que, sob a orientação dos Pastores 
da Igreja, os MECs se empenhem na re-
vitalização das Confrarias do Santíssimo 
Sacramento recuperando o que de mais 
positivo e perene essas Instituições asse-
guraram, atualizando os seus Estatutos 
conforme a normativa canónica vigente 
e as exigências de um culto renovado se-
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gundo a letra e o espírito do II Concílio 
do Vaticano e do Magistério supremo da 
Igreja.

Amor com amor se paga.
Depois há o depois.
Quando os fiéis já não podem vir à 

sua Igreja celebrar a Divina Eucaristia 
porque a saúde débil ou a avançada idade 
lhes tolhem as forças físicas, vai a Euca-
ristia às casas deles, ou às enfermarias dos 
hospitais e aos lares de idosos. E aqui en-
tram decididamente os MECs. Nascidos 
da Imensa Caridade do Senhor Jesus são 
portadores do tesouro mais precioso que a 
Santa mãe Igreja recebeu e recebe em ca-
da dia do Seu amadíssimo Esposo. Tesou-
ro que esta Mãe solícita deseja partilhar 
com todos os seus filhos, por humildes, 
pobres e enfermos que sejam.

A propósito deste vosso serviço, tão 
maravilhoso, deixai-me tecer algumas 
considerações.
 a) Se possível, ao Domingo
 b) Se possível, acompanhados
 c) Conscientes de um mandato, de 

uma representação
 c) Não como assistentes sociais ou 

agentes da pastoral da saúde – 
ambas as coisas são boas e neces-
sárias – mas de olhos e coração 
bem abertos e atentos à pessoa 
concreta, com todas as suas cir-
cunstâncias e necessidades.

 d) Sem equívocos: o importante não 
é a vossa visita, mas a d’Ele

 e) Num clima de recolhimento e ora-
ção, mas sem perder a naturalidade.

4. Ministros da Comunhão

 Ministros Extraordinários 
 da Comunhão 

O conceito bíblico e teológico de «co-
munhão» é muito amplo, abrangendo rea-

lidades e dimensões diversas da vida e da 
missão da Igreja. De que comunhão sois 
vós «ministros extraordinários»?

Naturalmente, estais ao serviço da 
comunhão no Sacramento do Corpo do 
Senhor. Foi isso que, diretamente vos foi 
pedido, para isso fostes investidos: para 
que os fiéis impedidos de se deslocar à 
igreja para nela participar na celebração 
do mistério eucarístico possam receber 
o Corpo do Senhor da Mesa sagrada do 
Altar e alimentar-se, assim, do Pão da 
Vida; e para facilitar aos fiéis que parti-
cipam em assembleias mais numerosas a 
participação no mesmo banquete pascal, 
para o qual são convidados, sem prolon-
gar excessivamente a celebração. Vós co-
locaisvos ao serviço da Mesa do Senhor, 
colaborando com aqueles a quem compete 
em primeiro lugar partir e repartir com os 
fiéis, seus irmãos, o Pão da Vida, na falta 
ou insuficiência dos ministros ordinários e 
sempre sob a sua orientação. 

A mesa da família de Deus tem um 
presidente que age «in persona Christi», 
fazendo as vezes do próprio Senhor Jesus, 
o único que nos pode dar o seu Corpo em 
alimento. Vós não presidis: servis. Servis 
à Mesa Santa, quando e se for necessário. 
Grande honra, grande privilégio porque 
não é uma mesa qualquer nem são igua-
rias comuns o que deveis apresentar aos 
irmãos. Mas, sobretudo e sempre, serviço: 
humilde, disponível, impecável, responsá-
vel, abnegado…

O convite do Senhor, expresso nas 
próprias palavras da Instituição, é inequí-
voco. Aliás, já na sinagoga de Cafarnaúm 
o mesmo apelo fora feito: é preciso comer 
a carne do filho do Homem e beber o seu 
Sangue para ter a vida em si (Jo 6, 53). A 
correspondência a este convite não pode 
ser descurada. Os mais veteranos certa-
mente recordam um tempo em que bem 
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poucos se abeiravam da Mesa Sagrada da 
Comunhão. Bem poucos, raras vezes e 
habitualmente fora da Missa… Na maior 
parte das celebrações eucarísticas ape-
nas o sacerdote comungava no momento 
próprio, a partir dos dons consagrados 
nessa mesma celebração. Os ministros 
extraordinários da Comunhão deram, a 
seu modo, um contributo histórico para 
que os fiéis tenham deixado de «assistir» 
à celebração eucarística como espectado-
res mudos, passivos e alheados, passando 
a ter acesso franco à verdadeira e plena 
«participação», a participação sacramen-
tal, que, naturalmente, pressupõe a aceita-
ção do convite expresso nas palavras com 
que o Senhor nos deixou a sua presença 
nas sagradas Espécies: «Tomai, todos, e 
comei…».

Custa-me a aceitar que haja gente sau-
dosa desses tempos de indigência extrema 
em que o povo cristão tinha escasso aces-
so tanto à mesa da palavra como à mesa da 
Eucaristia. Não obstante o empenho abne-
gado de alguns movimentos como o do 
Apostolado da Oração que, contudo, eram 
mais devocionais que litúrgicos. Custa-me 
a aceitar esse saudosismo. Mas compreen-
do um pouco que ele exista como reação a 
um exagero e banalização que se introdu-
ziu na forma de se participar no Banquete 
Eucarístico.

Sim. A comunhão no Corpo do Senhor 
jamais se deveria tornar banal ou trivial. 
E isso, lamentavelmente, acontece. A co-
munhão tem condições e prerequisitos. 
Supõe preparação e um sério exame de 
consciência, segundo a grave advertência 
de S. Paulo (1 Cor 11, 27-29). «A assem-
bleia deve preparar-se para o encontro 
com o seu Senhor» (CatIgCat 1098). Sem 
essa preparação, que é «obra comum do 
Espírito Santo e da mesma assembleia», 
à manducação física do sacramento não 

corresponderá uma comunhão real. Sem 
esta docilidade ao Espírito que desperta a 
fé, motiva a conversão do coração, sinto-
niza o comungante com o querer de Deus, 
as graças, os frutos da comunhão acabam 
por se perder e a vida cristã degrada-se 
em vez de progredir. A docilidade a esta 
moção do Espírito pode, mesmo, implicar, 
para aqueles que tenham a consciência de 
algum pecado grave, a prévia celebração 
da Reconciliação:

«Aquele que quiser receber Cristo na co-
munhão eucarística deve encontrar-se em 
estado de graça. Se alguém tem consciên-
cia de ter pecado mortalmente, não deve 
aproximar-se da Eucaristia, sem primeiro 
ter recebido a absolvição, no sacramento 
da Penitência» (CatIgCat 1415; cf. 1355 
e 1385).
Não é fora de propósito recordar aqui 

que o «sacrilégio» é um pecado especial-
mente grave: 

«O sacrilégio consiste em profanar ou em 
tratar indignamente os sacramentos e ou-
tras acções litúrgicas, bem como as pes-
soas, as coisas e os lugares consagrados 
a Deus. O sacrilégio é um pecado gra-
ve, sobretudo quando tem por objecto 
a Eucaristia pois que, neste sacramento, 
é o próprio Corpo de Cristo que Se nos 
torna presente de modo substancial» (Ca-
tIgCat 2120).
Todo o comungante deve ter a noção 

da sua indignidade e, reconhecendo-a com 
humildade, aproximar-se com confiança 
da mesa do Senhor. A Liturgia ajuda-nos 
a comungar com as melhores disposições, 
quer pondo-nos na boca orações inspira-
das («Senhor, eu não sou digno…»), quer 
sugerindo-nos a preparação do jejum eu-
carístico, quer recomendando-nos gestos 
e atitudes corporais (1386-1387).

O que acabamos de dizer não preten-
de, de forma alguma, anular a regra de que 
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a participação na Missa com as disposi-
ções devidas inclui a comunhão. Os docu-
mentos do Magistério até a recomendam, 
se possível com o Corpo do Senhor consa-
grado nessa mesma celebração. Segundo 
a afirmação de SC 55, esta é uma forma 
«mais perfeita» de participação na Missa 
(CatIgCat 1388). 

A doutrina da presença integral de 
Cristo sob cada uma das espécies ou par-
te das mesmas legitima a prática da co-
munhão apenas sob uma das espécies, 
normalmente sob a de pão: é a prática 
habitual no Rito latino, que não priva os 
fiéis da plenitude dos frutos da Eucaristia. 
Entretanto, quer a IGMR quer mesmo o 
CatIgCat reconhecem a superioridade «li-
túrgica» da comunhão sob as duas espé-
cies, prática adoptada pela Igreja Oriental. 
«Enquanto sinal, a Sagrada Comunhão 
realiza-se de uma forma mais plena 
quando se faz sob as duas espécies. Nesta 
forma manifesta-se mais perfeitamente o 
sinal do banquete eucarístico» (CatIgCat 
1390; cf IGMR 240).

Quando a comunhão é ministrada des-
ta forma mais plena, pode tornar-se mais 
necessária a disponibilidade de MECs 
devidamente preparados e capazes para 
ministrar o cálice do Senhor, que, como 
sabemos, implica maior atenção e cuidado 
quer porque há um risco acrescido de se 
derramar o Sangue do Senhor, quer por-
que os fiéis estão menos habituados à co-
munhão desta Espécie.

À pergunta de que «comunhão» sois 
ministros extraordinários, respondeu-se: 
da comunhão eucarística, da participação 
no banquete do Corpo e Sangue de Jesus. 
Só que esta Comunhão é cume e fonte de 
toda a Comunhão. Não é possível comun-
gar com Cristo sem comungar com os Ir-
mãos e sem aprofundar os laços da comu-
nhão eclesial, em todos os seus patamares.

Por isso, ser ministro da Comunhão 
sacramental implica um estilo de vida e 
um compromisso ao serviço da comunhão 
eclesial e da unidade de toda a família 
humana. Ao mesmo tempo, ser minis-
tro da comunhão é ser confrontado com 
uma exigência particular de santidade, 
uma vez que as realidades santas devem 
ser tratadas santamente. Explicitemos um 
pouco:

«O cálice da bênção que abençoamos 
não é acaso comunhão com o sangue de 
Cristo? E o pão que partimos, não é par-
ticipação no Corpo de Cristo? Já que há 
um único pão, nós, embora muitos, somos 
um só corpo, visto que participamos todos 
desse único pão»: são palavras da 1ª carta 
de S. Paulo aos Coríntios. A Eucaristia en-
cerra, portanto, o mistério da unidade da 
Igreja: significa-a e realiza-a. Recebendo o 
Corpo de Cristo somos edificados em Cor-
po de Cristo: é o nosso próprio mistério que 
recebemos. Como pode o ministro da Co-
munhão, servir o Sacramento sem se com-
prometer com a realidade que ele sacramen-
taliza e em vista da qual foi instituído como 
sacrifício da nova e eterna Aliança? Isto é 
– voltemos ao início – como pode servir à 
Mesa da Eucaristia sem se comprometer no 
estilo de vida e de serviço exemplificado 
pelo nosso Mestre no Lava-pés? 

Hoje, como sempre, dentro e fora da 
Igreja não faltam tensões, divisões e con-
flitos, latentes e patentes: porque a Igreja 
e o mundo ainda não estão completamente 
«eucaristizados», segundo a sugestiva ex-
pressão e neologismo do mártir São Justi-
no. Se quisermos uma palavra mais técnica, 
consagrada pelos teólogos e pelo Concíclio 
de Trento, diremos que a transubstanciação 
ainda não passou das Sagradas Espécies 
para a Igreja e para o Mundo. E é difícil, é 
árdua, esta «transubstanciação» porque, a 
par da acção divina do Verbo e do Espírito, 
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pressupõe a liberdade humana e «respeita» 
as nossas resistências. Se, liturgicamente, a 
epiclese de consagração – a primeira epi-
clese de que falou o conferencista de ontem 
– demonstra a sua eficácia na transubstan-
ciação dos dons, a epiclese de comunhão é 
ainda invocação, acompanhada pelos gemi-
dos do Espírito, em processo de ser atendi-
da num movimento de «já» e «ainda não» 
que nos projeta para uma escatologia que 
desejaríamos antecipar mas que permanen-
te e prudentemente nos alimenta a reserva 
crítica e profética: ainda não chegamos lá, 
ainda não se manifestou em plenitude o que 
já somos embrionariamente, por graça gra-
tis data. «O mesmo Espírito Santo faça de 
nós uma oferenda permanente, a fim de al-
cançarmos a herança eterna com a Virgem 
Santa Maria Mãe de Deus, os Apóstolos e 
todos os Santos…». 

 Servir real e lealmente a Comunhão 
no Corpo Eucarístico de Cristo é apostar 
na unidade e darlhe todas as chances. Mas 
este serviço não se esgota no momento da 
celebração: tem um antes e um depois... O 
ministro extraordinário da Comunhão será, 
pois, alguém que faz da bem-aventurança 
dos construtores da paz o seu programa de 
vida: será ordinariamente extraordinário no 
testemunho da unidade e na promoção do 
encontro, diálogo e reconciliação dos ir-
mãos e dos grupos desavindos. Esta é uma 
missão que não requer menos de 24 horas 
por dia. E que começará pela própria famí-
lia e/ou comunidade de que se é membro.

Esta unidade só funcionará eficazmente 
em termos horizontais se todos se encon-
trarem «em Cristo» e no Seu Espírito de 
amor. E o próprio ministro – ordinário ou 
extraordinário – tem de viver com verda-
deira radicalidade esta união a Cristo Jesus. 
Para fazer comunhão ele não se propõe a si, 
com as suas belas qualidades, mas oferece 
em alimento a Palavra e o Corpo de Cristo. 

Palavra e Pão de que ele próprio se nutre. E 
aqui vem de novo ao pensamento a severa 
advertência de S. Paulo: «examine-se cada 
qual a si mesmo!». O Apóstolo tinha em 
mente aqueles que por viverem em contra-
dição com o Sacramento da Ceia do Senhor, 
por pecarem contra a unidade da Igreja, em 
vez de alimento de vida comiam e bebiam 
na mesa sagrada a sua própria condenação. 
Com muita mais razão se deverão exami-
nar com rigor aqueles que se aproximam do 
altar não apenas para receber mas também 
ministrar o Corpo do Senhor! A sua vida 
e os seus costumes hão-de ser evangelica-
mente modelares. O seu progresso na con-
versão a Cristo e em todas as virtudes não 
poderá deter-se nunca em nenhum patamar 
de perfeição. Aproximando-se do Sacra-
mento da Reconciliação com a necessária 
frequência, e a conveniente diligência, hão-
-de viver habitualmente na graça de Deus 
não ousando profanar com o seu pecado o 
santíssimo sacramento de que sempre se-
rão indignos servidores. Não aconteça que 
depois de terem aproveitado aos outros eles 
próprios venham a ser reprovados pelo Juiz 
que sonda os corações e os sentimentos 
mais íntimos e para o Qual não pode haver 
dissimulação.

Mas dissipemos qualquer temor ou 
pessimismo recordarndo que os ministros 
extraordinários da comunhão, juntamente 
com um encargo e um serviço, recebem 
também um precioso meio de santificação 
que lhes abre um caminho real pelo qual po-
dem realizar a comum vocação à santidade. 
E também a Igreja, que lhes confia tão nobre 
missão, não deixa de os amparar com a Sua 
solicitude maternal e a Sua oração poderosa 
de Esposa dilecta do Senhor. Para isso e por 
isso, recebem uma bênção especial no dia 
em que são liturgicamente designados para 
este ministério: «Deus infinitamente bom, 
... dignai-vos abençoar estes vossos servos, 
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para que, distribuindo fielmente o pão da 
vida aos seus irmãos e confortados com a 
força deste sacramento, venham a partici-
par no banquete celeste» (Ritual do Minis-
tro…, Apêndice, n. 10).

5. Pelos frutos os conhecereis

Se a Igreja proclama e celebra o mis-
tério de Cristo na sua Liturgia, é «para 
que os fiéis dele vivam e dele dêem tes-
temunho ao mundo» (CatIgCat 1068). 
«“A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo” (2 Cor 13, 13) devem estar sem-
pre connosco e dar frutos, para além da 
celebração eucarística» (CatIgCat 1109). 
Daí que, na perspetiva da temática deste 
Encontro, faça todo o sentido falar dos di-
versos «frutos» da Comunhão. Na minha 
exposição vou apoiar-me no Catecismo 
da Igreja Católica (CatIgCat 1391-1401), 
instrumento que devemos procurar conhe-
cer melhor no Ano da Fé que está para 
abrir em 11 de Outubro p.f.. 

Todos os frutos da Comunhão estão 
relacionados com a presença e acção do 
Espírito Santo, «a seiva da videira do Pai, 
que dá os seus frutos nos sarmentos [cf. 
Jo 15, 1-17; Gal 5, 22]» (CatIgCat 1108). 
Não admira, por isso, que os encontremos 
mencionados a propósito dos conteúdos 
típicos da epiclese que «é também a ora-
ção para o pleno efeito da comunhão da 
assembleia no mistério de Cristo. […] 
Por isso, a Igreja pede ao Pai que envie o 
Espírito Santo, para que faça da vida dos 
fiéis uma oferta viva a Deus pela transfor-
mação espiritual à imagem de Cristo, pela 
preocupação da unidade da Igreja e pela 
participação na sua missão, mediante o 
testemunho e o serviço da caridade» (Ca-
tIgCat 1109).

Quais são, então, os principais frutos 
da participação na Eucaristia pela Comu-
nhão? O CatIgCat dá-nos o seguinte re-
sumo: 

«A sagrada Comunhão do Corpo e Sangue 
de Cristo aumenta a união do comungan-
te com o Senhor, perdoa-lhe os pecados 
veniais e preserva-o de pecados graves. 
E uma vez que os laços de caridade entre 
o comungante e Cristo são reforçados, a 
recepção deste sacramento reforça a uni-
dade da Igreja, Corpo Místico de Cristo» 
(1416). 
Antes de articular um pouco mais este 

discurso acerca dos «frutos» da Comu-
nhão, permitime uma provocação. Talvez 
alguém fique chocado com este modo de 
falar, mas não é minha intenção escandali-
zar ninguém. E às vezes, um choque pode 
ajudar a cair na conta do que, realmente, 
está em causa.

Imaginemos – pura ficção – que, es-
tando vós a ministrar a sagrada comunhão 
aos fiéis e apesar de todo o cuidado, uma 
partícula consagrada se desprende e cai 
por terra. Imaginemos, de seguida, que 
antes de terdes tido tempo de a recolher, 
um ratito corre veloz, a apanha, a devora 
e foge. Pergunto: Será que o rato comun-
gou? …

Não. O rato não é capaz de comungar. 
Pode devorar hóstias consagradas, pode 
deglutir a sagrada espécie, mas não co-
munga. Nele tudo se reduz a um facto bio-
lógico, fisiológico. A comunhão pressupõe 
a dimensão espiritual, a relação pessoal, 
o conhecimento, a vontade e a afetivida-
de. No caso da Eucaristia, a comunhão 
pressupõe, para além de tudo isso, a vida 
teologal: fé, esperança, caridade. Os ratos 
não comungam, mesmo que devorem hós-
tias. E os fiéis, que se aproximam do mi-
nistro, na fila dos comungantes? Será que 
comungam todos? Será que comungam 
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sempre? Não se dará o caso de também se 
limitarem ao patamar biológico dos ratos 
que apenas comem, deglutem? A dimen-
são espiritual/pessoal – conhecimento, 
discernimento do que estão a fazer, von-
tade, liberdade… – estará envolvida? Ha-
verá relação pessoal com Cristo e com os 
irmãos ao nível propriamente teologal? É 
imprudente julgar pessoas concretas so-
mente pelas aparências. Mas também não 
devemos fechar os olhos às «evidências». 
E o que é evidente é que, tendo aumenta-
do notoriamente o consumo de partículas, 
não se vê que haja mais ou melhor «comu-
nhão». Pelo menos, não se vêem os seus 
frutos e, disse-nos o Mestre, «pelos frutos 
os conhecereis». Devemos então concluir 
que o número dos comungantes está longe 
de igualar o dos «devoradores» de hóstias 
consagradas… Temos demasiados «ratos» 
nas nossas igrejas!

Fecho o aparte.

5.1. Comunhão com Cristo

Se «a finalidade da missão do Espíri-
to Santo em toda a acção litúrgica é pôr 
em comunhão com Cristo, para formar o 
seu Corpo» (CatIgCat 1108), então, ao 
considerar os frutos da comunhão, não 
podemos separar o aspecto cristológico 
do eclesiológico. Devemos, contudo, hie-
rarquizálos: em primeiro lugar está a 
comunhão com Cristo, na linha daquela 
que é a acção típica do Espírito em todo e 
qualquer sacramento:

«O Espírito cura e transforma os que o re-
cebem, conformando-os ao Filho de Deus. 
O fruto da vida sacramental é que o Espí-
rito de adopção deifique [cf. 2 Pd 1, 4] os 
fiéis, unindo-os vitalmente ao Filho único, 
o Salvador» (1129).
Quem se alimenta com a Eucaristia 

entra em comunhão com Cristo Jesus e, 

por Ele com Ele e n’Ele, com o Pai, na 
unidade do Espírito Santo. O Discurso 
do Pão da Vida, em S. João, sublinha is-
so mesmo: «Quem come a minha Carne e 
bebe o meu Sangue permanece em mim 
e eu n’Ele» (Jo 6, 56). E o Evangelista vai 
ainda mais longe: «Assim como o Pai que 
vive me enviou e Eu vivo pelo Pai, tam-
bém aquele que me come viverá por Mim» 
(6, 57): por meio do alimento eucarístico 
Jesus estabelece com os crentes uma rela-
ção análoga à que tem com o Pai. Mais e 
melhor: prolonga com eles essa mesma e 
singular relação vital. Como dizia Santo 
Agostinho, «A virtude própria deste divi-
no alimento é uma força de união: une-nos 
ao Corpo do Salvador e faz de nós seus 
membros para que nos transformemos 
n’Aquele que recebemos» (Santo Agos-
tinho, Serm. 57, 7,7; cf CatIgCat 2837). 
Daí o potencial «divinizador» da comu-
nhão eucarística. 

«Eu sou o Pão dos fortes. Cresce e 
comer-me-ás! Não serás tu a transformar-
-me em ti, como fazes com os alimentos do 
teu corpo. Mas tu é que serás transforma-
do em Mim!» (Santo Agostinho, Confis-
sões…). Como é belo considerar sob esta 
perspectiva o processo de assimilação que 
deixa assim o patamar da biologia e da fi-
siologia para se elevar à ordem da graça e 
da união sobrenatural!

Tinha razão, embora não dissesse tu-
do, o Catecismo da nossa infância que nos 
obrigavam a saber de cor: «Comungar é 
receber Jesus na Hóstia consagrada»! O 
fruto principal desta comunhão é a união 
com Cristo (CatIgCat 1391) que Jesus 
tanto recomendou na Última Ceia: «Per-
manecei em Mim, como Eu em vós (…). 
Eu sou a cepa, vós os ramos» (Jo 15, 4-5). 
Esta comunhão misteriosa e real entre o 
seu próprio Corpo e o nosso, anunciada 
após a multiplicação dos pães, acontece 
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efetivamente graças à Comunhão sacra-
mental: «Quem come a minha carne e be-
be o meu Sangue permanece em Mim e 
Eu nele» (Jo 6, 56) (cf. CatIgCat 787; cf. 
755, 787, 1416).

5.2. Crescimento da Vida Cristã 

Sendo a Eucaristia «o nosso pão de 
cada dia» (CatIgCat 2837) e «o alimento 
da vida nova» recebida no Baptismo (Ca-
tIgCat 1244), é consequente enumerar en-
tre os frutos da Comunhão o crescimento 
da vida cristã: 

«O que o alimento material produz na nos-
sa vida corporal, realiza-o a Comunhão de 
modo admirável na nossa vida espiritual. 
A comunhão na Carne de Cristo Ressus-
citado, “vivificada pelo Espírito Santo e 
vivificante” (PO 5), conserva, aumenta e 
renova a graça recebida no Baptismo. Este 
crescimento da vida cristã precisa de ser 
alimentado pela Comunhão eucarística, 
pão da nossa peregrinação até à hora da 
morte, em que nos será dado como viáti-
co» (1392; cf. 1212, 1524).
Este «fruto» atribuído à comunhão 

lembra-me a história do rato… Vós, que 
tendes olhos para ver e capacidade para 
analisar, dizei-me como tem crescido a 
vida cristã: nas famílias, nas escolas, nas 
empresas, nas repartições públicas, nos 
costumes, nas leis… Não tem crescido?! 
Parece que não. Então tem sido em vão o 
aumento do consumo de partículas. Aqui 
há «rato»…

5.3. O Perdão

A Eucaristia é o memorial sacramen-
tal do «sacrifício pascal que realiza a re-
denção definitiva dos homens por meio do 
“Cordeiro que tira o pecado do mundo”» 
e do «sacrifício da Nova Aliança que res-

tabelece a comunhão entre o homem e 
Deus, reconciliando-o com Ele pelo “san-
gue derramado pela multidão, para re-
missão dos pecados”» (CatIgCat 613; cf. 
610 s). É de supor, por isso, que a «apli-
cação» dos frutos deste sacrifício aos fiéis 
também terá alguma eficácia em ordem à 
remissão dos pecados e à reconciliação. 
A Eucaristia é mesmo o «sacramento da 
Redenção» (CatIgCat 1846). Por isso, ao 
apresentar os frutos da Comunhão o Ca-
tIgCat refere, em 3º lugar, que ela nos 
afasta do pecado.

Comungar é participar no sacrifício 
de Cristo. Com efeito, o Corpo e Sangue 
que se recebem na Comunhão são os que 
Cristo entregou por nós e derramou «em 
remissão dos pecados». De certo modo, 
este fruto está implícito no primeiro: 

«A Eucaristia não pode unirnos a Cristo 
sem nos purificar, ao mesmo tempo, dos 
pecados cometidos e nos preservar dos 
pecados futuros» (1393). 
Entretanto, esta eficácia em ordem à 

remissão dos pecados não autoriza equí-
vocos com o sacramento da Penitência: de 
si, «a Eucaristia não está ordenada ao per-
dão dos pecados mortais; isso é próprio do 
sacramento da Reconciliação» (CatIgCat 
1395). Recorda-nos também a IGMR que 
a oração de absolvição com que termina 
o Ato Penitencial da Missa « carece da 
eficácia do sacramento da penitência» (n. 
51). 

Como compreender, então, este «efei-
to» da Comunhão? O Catecismo explica 
que a Eucaristia «fortifica a caridade… e 
esta caridade vivificada apaga os pecados 
veniais» (CatIgCat 1394). Mais ainda, es-
ta caridade radicaliza a conversão do fiel, 
radicando-o cada vez mais firmemente em 
Cristo, libertando-o dos afectos desorde-
nados pelas criaturas e preservandoo dos 
pecados mortais futuros. «Quanto mais 
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participarmos na vida de Cristo e progre-
dirmos na sua amizade, mais difícil nos 
será romper com Ele pelo pecado mortal» 
(CatIgCat 1395). Não se exclui, portanto, 
um efeito medicinal curativo, mas trata-
-se, sobretudo, de uma eficácia medicinal 
preventiva.

5.4. Comunhão eclesial

«O fruto do Espírito na Liturgia é, in-
separavelmente, comunhão com a Santís-
sima Trindade e comunhão fraterna [cf. 1 
Jo 1, 3-7]» (CatIgCat 1108). 

Por isso, «o fruto da vida sacramental é, 
ao mesmo tempo, pessoal e eclesial. Por 
um lado, esse fruto é, para todo o fiel, vi-
ver para Deus em Cristo Jesus; por outro, 
é para a Igreja crescimento na caridade e 
na sua missão de testemunho» (1134). 
Estas observações, que valem pa-

ra todos os sacramentos, aplicam-se por 
maioria de razão à Eucaristia. Importa, 
por isso, referir a direção horizontal dos 
seus frutos. Nunca será demais enaltecer 
o facto de Jesus ter escolhido para este sa-
cramento um símbolo profundamente hu-
mano e fraterno: a condivisão do pão e do 
vinho, com toda a carga de fraternidade, 
festa e partilha que esses elementos encer-
ram. No centro da assembleia eucarística 
sempre estará uma mesa e, nela, um pão 
que se parte e reparte e um cálice que se 
partilha…

Sim. O que decorei no catecismo da 
minha infância estava certo: «Comungar 
é receber Jesus na Hóstia Consagrada». 
Mas estava incompleto. Ou, melhor, esta-
va demasiadamente resumido e é preciso 
explicitar o implícito. Porque Jesus não é 
só Ele. É Ele – Cabeça – e o Seu Corpo 
eclesial. Por isso, comungar não é nunca 
um ato individual, privado. Pessoal, sim. 
Privado, não. Eu não faço a «minha comu-

nhão» e regresso ao lugar para aguardar 
que os outros interessados também façam 
as «suas» «comunhões». E entretanto es-
tou sentado, de pé, de joelhos, de cócoras, 
como me apetecer, e faço as minhas ora-
ções ou distrações, cada qual por si… Se 
houver 300 comungantes não há trezentas 
comunhões, mas uma só. Comungo com 
Cristo e com os Irmãos. Recebo o Corpo 
de Cristo e incorporo-me nesse Corpo, 
com todos os comungantes. A Comunhão 
é um ato pessoal, sim, mas comunitário, 
eclesial: Muitos, formam um só Corpo 
porque todos comem do mesmo e único 
Pão da Vida (cf. 1 Cor 10, 16-17). Por isso 
é que, na medida do possível, há-de haver 
unidade – e até unanimidade – nos gestos, 
nas atitudes, nas preces, no canto.

O Catecismo dá grande relevo a este 
efeito eclesial. É toda a relação entre a 
Igreja e a Liturgia que está aqui implica-
da. Como já ensinou o Concílio, as acções 
litúrgicas não só pertencem a todo o Cor-
po da Igreja, mas também o manifestam 
e afectam (SC 26; cf. 1140). De facto, a 
Liturgia «realiza e manifesta a Igreja co-
mo sinal visível da comunhão de Deus 
e dos homens por Jesus Cristo» (CatIg-
Cat 1071). A Igreja, portanto, não é ape-
nas «Liturga», sujeito agente da Liturgia 
(sempre dependente de Cristo e associada 
a Ele): é também efeito, «obra» da mes-
ma Liturgia. Releia-se, a este propósito a 
última encíclica do Beato João Paulo II, 
Ecclesia de Eucharistia.

 A Igreja chega a ser «Corpo de Cris-
to» porque vive do «Corpo de Cristo» 
(CatIgCat 752). 

«Os sacramentos são “da Igreja” no duplo 
sentido de que são “por ela” e “para ela”. 
São “pela Igreja”, porque ela é o sacra-
mento da acção de Cristo que nela opera, 
graças à missão do Espírito Santo. E são 
“para a Igreja”, isto é, são os “sacramen-
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tos que fazem a Igreja, porque manifes-
tam e comunicam aos homens, sobretudo 
na Eucaristia, o mistério da comunhão do 
Deus-Amor, um em três pessoas» (CatIg-
Cat 1118).
Naturalmente, também este efeito de-

pende da energia do Espírito de Comunhão, 
invocado na Epiclese correspondente:

«A finalidade da missão do Espírito Santo 
em toda a acção litúrgica é pôr em comu-
nhão com Cristo, para formar o seu Cor-
po. […] Na Liturgia realiza-se a mais ín-
tima cooperação do Espírito Santo com a 
Igreja. Ele, Espírito de comunhão, perma-
nece indefectivelmente na Igreja, e é por 
isso que a Igreja é o grande sacramento 
da comunhão divina que reúne os filhos 
de Deus dispersos. O fruto do Espírito na 
Liturgia é, inseparavelmente, comunhão 
com a Santíssima Trindade e comunhão 
fraterna [cf. 1 Jo 1, 3-7]» (CatIgCat 1108).
Como dissemos, isto vale para toda 

e qualquer celebração litúrgica. Mas é na 
Eucaristia, «Sacramento de piedade, sinal 
de unidade, vínculo de caridade» (CatIg-
Cat 1323 cf. SC 47), que esta dimensão 
mais se evidencia. A própria noção de 
«comunhão dos santos» que, no símbolo 
dos Apóstolos, descreve a identidade da 
Igreja, é à Eucaristia que se aplica prima-
riamente. 

«“A comunhão dos santos é a comunhão 
nos sacramentos (…); o nome de comu-
nhão … convém mais à Eucaristia do que 
a qualquer outro, porque é principalmente 
ela que consuma esta comunhão” (Ca-
tc. Rom. 1, 10, 24)» (950). «A Igreja é 
“comunhão dos santos”: esta expressão 
designa, em primeiro lugar, as “coisas 
santas” (sancta) e, antes de mais, a Eu-
caristia, pela qual é “representada e se 
realiza a unidade dos fiéis que constituem 
um só Corpo em Cristo” (LG 3)» (CatIg-
Cat 960).

Por isso «o próprio da Eucaristia é ser 
o sacramento daqueles que estão na plena 
comunhão da Igreja» (CatIgCat 1395). É 
nela, com efeito, «que se manifesta plena-
mente o sacramento da Igreja» (CatIgCat 
1142). 

Uma oportuna catequese de S.to 
Agostinho a propósito do diálogo da Co-
munhão («Corpo de Cristo – Amen») ilus-
tra esta doutrina (CatIgCat 1396): 

«Se sois o corpo de Cristo e seus mem-
bros, é o vosso sacramento que está co-
locado sobre a mesa do Senhor, é o vosso 
sacramento que recebeis. Vós respondeis 
«Ámen» [«Sim, é verdade!»] àquilo que 
recebeis e, ao responder, o subscreveis. Tu 
ouves esta palavra: «O corpo de Cristo»; 
e respondes: «Ámen». Então, sê um mem-
bro de Cristo, para que o teu «Ámen» seja 
verdadeiro» (Santo Agostinho, Sermão 
272: PL 38, 1247).
É assim que, de facto, «a Eucaristia 

faz a Igreja» e que «a comunhão renova, 
fortalece e aprofunda esta incorporação à 
Igreja já realizada pelo Baptismo» (CatIg-
Cat 1396). Este é também um fruto que 
decorre da união com Cristo, porquanto 
esta união com a Cabeça faz dos comun-
gantes um Só Corpo.

«A sagrada Comunhão do Corpo e Sangue 
de Cristo aumenta a união do comungante 
com o Senhor… E uma vez que os laços 
da caridade entre o comungante e Cristo 
são reforçados, a recepção deste sacra-
mento reforça a unidade da Igreja, Corpo 
Místico de Cristo» (CatIgCat 1416).
Não se pode esquecer que o objecti-

vo último do sacrifício de Cristo, de que 
a Eucaristia é memorial, é a unidade dos 
homens com Deus e entre si, sem limites 
nem barreiras. Por isso, e na mesma linha, 
o Catecismo falará da relação entre a Eu-
caristia e a Unidade dos cristãos. E não 
apenas da unidade ad extra para a qual 



JULHO – DEZEMBRO 2012 99

tendem os esforços do movimento ecumé-
nico. Também da unidade ad intra:

«… “Deus não aceita o sacrifício dos fau-
tores da desunião; manda-os retirar do al-
tar para que primeiro se reconciliem com 
os seus irmãos: Deus quer ser aplacado 
com corações de paz. A mais bela obriga-
ção para com Deus é a nossa paz, a nossa 
concórdia, a unidade no Pai e no Filho e 
no Espírito Santo de todo o povo fiel” (S. 
Cipriano, Dom. or. 23)» (CatIgCat 2845).
Justamente se enumera, entre os frutos 

da Liturgia na vida dos fiéis, o serviço da 
unidade da Igreja (CatIgCat 1072).

No tocante à unidade ecuménica, vi-
vemos em tensão entre o «já» e o «ainda 
não». Ponto de partida é a fé na unicidade 
da Igreja:

«… A Igreja é una, graças ao seu funda-
dor: “O próprio Filho Encarnado reconci-
liou todos os homens com Deus pela sua 
Cruz, restabelecendo a unidade de todos 
num só povo e num só Corpo” (GS 78, § 
3) …» (CatIgCat 813).
Contudo, não podemos esconder os 

limites que subsistem à intercomunhão, 
sobretudo com as comunidades eclesiais 
saídas da Reforma que «não conservaram 
a genuína e íntegra substância do mistério 
eucarístico» (CatIgCat 1400). Ainda não 
chegou a hora de todos os que se dizem 
cristãos participarem da mesma Eucaris-
tia, do mesmo Altar. Entretanto, a partici-
pação assídua na Eucaristia pode e deve 
incentivar o desejo da plena unidade. E o 
movimento ecuménico precisa desta ener-
gia, deste desejo ardente, para ter subs-
tracto espiritual (CatIgCat 1399).

5.5. Compromisso social

O Catecismo da Igreja católica não 
se esquece de enumerar, entre os frutos da 
Comunhão, o compromisso em favor dos 

pobres. Uma citação de Mt 25, 40 recor-
da a necessidade de reconhecer Cristo na 
pessoa dos mais pobres para poder rece-
ber, «na verdade», o seu Corpo e Sangue 
entregues por nós (1397). Certamente não 
é por acaso que o mais antigo texto euca-
rístico que a geração apostólica nos legou 
– a 1 Cor 11 – questiona a celebração da 
«Ceia do Senhor» precisamente a partir da 
prática ou não da fraternidade: não pode 
pretender tomar parte no Corpo eucarís-
tico do Senhor aquele que, por desprezar 
os seus irmãos, não discerne o seu Corpo 
eclesial. E se o fizer, será réu do Corpo e 
Sangue do Senhor, isto é, em vez de parti-
cipar no memorial da redenção está como 
que a assassinar de novo o seu Senhor. Daí 
a advertência a que cada qual «se examine 
a si mesmo» para não comungar indigna-
mente. São João Crisóstomo, num texto 
famoso, faz uma censura equivalente:

«Saboreaste o sangue do Senhor e não re-
conheces sequer o teu irmão. Desonras esta 
mesa, se não julgas digno de partilhar o teu 
alimento aquele que foi julgado digno de 
tomar parte nesta mesa. Deus libertou-te 
de todos os teus pecados e chamou-te para 
ela; e tu nem então te tornaste mais miseri-
cordioso» (São João Crisóstomo, In epis-
tulam I ad Corinthios, Homilia 27, 5: PG 
61, 230, texto citado por CatIgCat 1397).
Porque vem a propósito da temática 

desta semana, vale a pena anotar que o 
CatIgCat, na Introdução à Segunda Par-
te, acerca do «nome» Liturgia, de uso es-
casso no NT, sublinhou que nesse nome 
se insinua a unidade entre culto, anúncio 
do Evangelho e «caridade em acção». Daí 
que não se possa, em regime cristão, con-
trapor o serviço de Deus e o dos homens 
(cf. CatIgCat 1070). O «testemunho e o 
serviço da caridade» estão incluídos entre 
os frutos da Eucaristia, invocados na epi-
clese (CatIgCat 1109). 
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Estamos perante uma concretização 
da dimensão consequencial da Liturgia: as 
«maravilhas de Deus» celebradas e ofere-
cidas aos crentes nos sacramentos da Igre-
ja não podem deixar de dar os seus fru-
tos na «vida nova em Cristo» (CatIgCat 
740). «O mistério de Cristo é celebrado 
pela Igreja na Eucaristia, … para que seja 
manifestado pela caridade em acto» (Ca-
tIgCat 2718). A celebração do mistério de 
Cristo na Liturgia visa, precisamente, que 
os fiéis dele vivam e dele dêem testemu-
nho ao mundo» (CatIgCat 1068). E é pre-
cisamente nos sacramentos que os cristãos 
recebem a graça de Cristo e os dons do 
Espírito que os tornam capazes de levar 
uma vida digna do Evangelho (CatIgCat 
1692).

É tempo de concluir. Remeto-vos, 
agora, para a capa do Guião das celebra-
ções litúrgicas deste Encontro. Tem a pa-
lavra Sua Santidade, o Papa Bento XVI:

«Sacramento da Caridade, a santíssima 
Eucaristia é a doação que Jesus Cristo faz 
de Si mesmo, revelando-nos o amor infi-
nito de Deus por cada homem. Neste sa-
cramento admirável, manifesta-se o amor 
«maior»: o amor que leva a «dar a vida 
pelos amigos» (Jo 15, 13). De facto, Je-
sus «amou-os até ao fim» (Jo 13, 1). Com 
estas palavras, o evangelista introduz o 
gesto de infinita humildade que Ele rea-
lizou: na vigília da sua morte por nós na 
cruz, pôs uma toalha à cintura e lavou os 
pés aos seus discípulos. Do mesmo modo, 
no sacramento eucarístico, Jesus continua 
a amar-nos «até ao fim», até ao dom do 

seu corpo e do seu sangue. Que enlevo se 
deve ter apoderado do coração dos discí-
pulos à vista dos gestos e palavras do Se-
nhor durante aquela Ceia! Que maravilha 
deve suscitar, também no nosso coração, o 
mistério eucarístico!
As nossas comunidades, quando celebram 
a Eucaristia, devem consciencializar-se 
cada vez mais de que o sacrifício de Jesus 
é por todos; e, assim, a Eucaristia impele 
todo o que acredita n’Ele a fazer-se «pão 
repartido» para os outros e, consequen-
temente, a empenhar-se por um mundo 
mais justo e fraterno. Como sucedeu na 
multiplicação dos pães e dos peixes, te-
mos de reconhecer que Cristo continua, 
ainda hoje, exortando os seus discípulos a 
empenharem-se pessoalmente: «Dai-lhes 
vós de comer» (Mt 14, 16). Na verdade, 
a vocação de cada um de nós consiste em 
ser, unido a Jesus, pão repartido para a 
vida do mundo.
A união com Cristo, que se realiza no 
sacramento, habilita-nos também a uma 
novidade de relações sociais: “a mística 
do sacramento tem um carácter social, 
porque (...) a união com Cristo é, ao mes-
mo tempo, união com todos os outros aos 
quais Ele Se entrega. Eu não posso ter 
Cristo só para mim; posso pertencer-Lhe 
somente unido a todos aqueles que se tor-
naram ou hão-de tornar Seus”».
[Bento XVI, Ex. Apostólica Sacra-

mentum Caritatis, nn. 1, 88, 89].

João da Silva Peixoto
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A EUCARISTIA,
PRINCÍPIO E PROJETO DE «MISSÃO»

Mistério Vivido

Iniciemos pela Eucaristia. Afinal é es-
se o tema que nos é proposto nestes dias... 
E permiti que me socorra de Walter Kas-
per para introduzir a temática: “Celebrar 
a Missa significa interromper a atividade 
e a rotina quotidianas com o fim de refletir 
sobre o que é essencial para a nossa vida, 
sobre aquilo que nos sustenta e sustem. 
Na celebração dominical da Eucaristia 
tomamos consciência da fonte da qual nos 
alimentamos e do fim para o qual vivemos. 
Não nos alimentamos de nós próprios nem 
vivemos para nós próprios. Todos os Do-
mingos nos reunimos para louvar a bon-
dade de Deus, da qual vivemos e da qual 

fazemos experiência dia após dia, e para 
dar graças a Deus por nos haver dado Je-
sus Cristo como Caminho, Verdade e Vida 
(Jo 14,6). Cada Domingo é uma pequena 
festa da Páscoa – morte e ressurreição de 
Jesus Cristo. Por último, na Eucaristia 
torna-se presente o próprio Jesus Cristo 
como alimento espiritual tanto para esta 
vida como para a eterna.”1

Pegando na primeira afirmação do 
teólogo: “interromper a rotina e refletir 
sobre o que é essencial para a nossa vida, 
sobre aquilo que nos sustenta e sustem”, 
e sem querer fazer aqui uma homilia, re-
cordo os Evangelhos dos dois últimos do-
mingos: o envio e o regresso; a missão e o 
“dar contas”; o “ao que fomos chamados” 
e a realidade daquilo que fomos, somos e 
nos é pedido fazer...

Enviados dois a dois, alicerçados e 
apoiados na Palavra e alimento de Jesus 
(sem cajado nem alforge) e com a fé de 
quem age em nome do Senhor com a co-
ragem de ultrapassar todos os obstáculos 
– manifestados no pó e na ausência da paz 
–, regressamos cada Domingo (pequena 
festa da Páscoa ou Páscoa semanal) para 
re-viver a Ressurreição e entrar em sinto-
nia com o Mestre, re-orientar a nossa mis-
são, encontrarmo-nos com o Senhor e o 

1 W. Kasper, Sacramento de la unidad. Eucaristía 
e Iglesia, (Colección “Presencia Teológica” 
138), Sal Terrae, Santander 2005, 16.
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Seu Corpo (Igreja). Repito: não pretendo 
fazer uma homilia! Mas olhar a Eucaris-
tia enquanto mistério vivido, orienta-nos 
para o nosso ser consequente com o que 
escutamos de Cristo e para o que celebra-
mos em Cristo cada Domingo, em cada 
Eucaristia. O Papa Bento XVI chama-lhe 
coerência eucarística, que o mesmo é di-
zer, testemunho prático da própria fé em 
toda e qualquer situação vital ou social.

“Na celebração dominical da Euca-
ristia tomamos consciência da fonte da 
qual nos alimentamos e do fim para o qual 
vivemos”. Será mesmo assim? Lanço no-
vo olhar sobre os textos dos domingos an-
teriores; é verdade que eles não nos falam 
direta e concretamente da Eucaristia, mas 
colocam-nos sob a guia do Senhor Jesus e 
na barca, sinal da Igreja, onde somos con-
vidados a fazer revisão de vida, à missão 
e à avaliação da missão/trabalho, onde so-
mos convidados à interioridade, à oração, 
ao encontro pessoal e à comunhão. Mas 
se é verdade que os textos não nos falam 
claramente da Eucaristia, que outro lugar 
poderá ser este para nós hoje senão ela 
mesmo, a Eucaristia, em cada Domingo?

E se é verdade que “não nos alimen-
tamos de nós próprios nem vivemos para 
nós próprios”, também não é menos ver-
dade que o partir por mandato do Senhor e 
o regressar ao Senhor para contar o que fi-
zeram e ensinaram (em Seu nome) traduz 
a profunda relação com Jesus Caminho, 
Verdade e Vida que celebramos em cada 
Eucaristia. É Ele que nos dá o poder de 
curar e de expulsar; é Ele que nos orienta 
e guia para a compaixão; é Ele que nos dá 
o verdadeiro sentido da missão – o outro!

É isso mesmo que celebramos na Eu-
caristia: o Outro e o outro! O Outro que é 
guia e pastor, o Ressuscitado! O outro que 
é o horizonte da Eucaristia; o outro, que 
sou eu e tu na entrega de Cristo; o outro 

que, no horizonte de Cristo e que está na 
outra margem, e que segundo o Seu olhar 
de compaixão é como ovelha sem pastor 
é, por isso, sentido e razão da missão – 
não vivemos para nós próprios mas, para 
Cristo e por Cristo, para o outro!

Olhemos as primeiras palavras da 
Exortação Apostólica “Sacramento da Ca-
ridade” do Papa Bento XVI: “Sacramento 
da Caridade, a santíssima Eucaristia é a 
doação que Jesus Cristo faz de si mesmo, 
revelando-nos o amor infinito de Deus por 
cada pessoa” (2). Na Eucaristia recebe-
mos este Cristo entregue a nós e por nós 
porque Ele, Deus, não vive para si mesmo 
mas para todo e cada homem. Neste sacra-
mento o Senhor vem ao encontro do ser 
humano fazendo-o seu companheiro de 
viagem, fazendo-se seu alimento, alimen-
to de Verdade e de Amor. Aqui, a Igreja 
encontra o seu centro vital; aqui a Igreja 
torna-se Corpo de Cristo, sempre renova-
da; aqui a Igreja acolhe e adere de forma 
convicta à missão que Cristo lhe confiou 
(que Cristo confiou aos seus discípulos); 
daqui a Igreja parte e esforça-se constan-
temente por anunciar ao outro, ao mundo, 
que Deus é Amor. Diz-nos o Papa: “Exa-
tamente porque Cristo se fez alimento de 
Verdade para nós, a Igreja dirige-se ao 
ser humano, convidando-o a acolher li-
vremente o dom de Deus” (2).

Este mistério vivido, ou melhor, ver-
dadeiramente vivido envolve-nos com 
Cristo, faz-nos um com Cristo e faz-nos 
um em Cristo. Da intimidade e interiori-
dade, da oração, do amor e verdade rece-
bidos na Palavra e no Pão, sinais do Cristo 
vivo, na consciência desta comunhão (co-
mum união) e no anúncio do que experi-
mentámos e somos, tornamo-nos Igreja.

A Eucaristia cria a vida da Igreja e a 
Igreja somos nós. Aquilo que cada um vi-
ve na escola, no trabalho, com a esposa, 
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com o namorado, pensando nas próprias 
opções, no íntimo da mente e do coração, 
ganha sentido, é iluminado pela Eucaris-
tia; é Vida que entra na vida! A Igreja, a 
comunidade cristã, reúne-se como respos-
ta a Deus que nos convoca. E isto é muito 
importante porque diz respeito a toda a 
nossa vida. Nenhum de nós se encontra a 
viver aqui sobre a terra por acaso. Somos 
fruto de uma história de amor... Somos 
princípio de uma missão... Somos convo-
cados ou chamados para a Eucaristia, para 
a comunhão, para a escuta e para o envio.

Descobrindo e vivendo a Eucaris-
tia como mistério, descobrimos quem 
é Deus, quem somos nós criaturas, que 
nos tornámos filhos e amados, num sinal 
de comunhão com Ele. Deixamos de nos 
sentir sós, imersos numa vida sem senti-
do, como uma bola lançada na roleta. A 
Eucaristia restitui-nos o sentido da frater-
nidade, da oferta, do encontro com Deus, 
do agradecimento. A Eucaristia lança-nos 
numa dinâmica nova; numa dinâmica de 
vida e de crescimento.

Deixemo-nos iluminar pelo Concílio 
Vaticano II: “Sempre que no altar é ce-
lebrado o sacrifício da cruz, em que foi 
imolado Cristo, nossa Páscoa (1Cor 5,7), 
realiza-se a obra da nossa redenção. Ao 
mesmo tempo, o sacramento do pão euca-
rístico representa e realiza a unidade dos 
fiéis, que constituem um só corpo em Cris-
to (cf. 1Cor 10,17). Todos os homens são 
chamados a esta união com Cristo, que 
é a luz do mundo, do Qual procedemos, 
pelo Qual vivemos e para o Qual cami-
nhamos” (LG 3). O Concilio Vaticano II 
veio, pois, recordar-nos que a celebração 
eucarística está no centro do processo de 
crescimento da Igreja.

Nenhum dia da nossa vida pode ser 
ofuscado pela depressão ou pelo mau 
humor! Se estamos deprimidos e des-

contentes, quer simplesmente dizer que 
nos estamos a esquecer da nossa história. 
Devemos aprender a «ler a vida» como 
«vocação»: somos chamados pelo amor 
de Deus a existir, a participar com Ele, no 
coração da trindade, no banquete das núp-
cias eternas.

A Eucaristia começa sempre com um 
convite, a tornarmo-nos Povo de Deus, a 
ser acolhidos por Jesus. É a transição do 
individualismo à comunhão com Deus, 
da dispersão à unidade: é um caminho em 
direção à partilha, uma saída desta terra 
para a casa do Pai. Reunir-se para a Euca-
ristia, sobretudo ao Domingo, não é uma 
questão de preceito, mas de identidade 
cristã. E este é, sem dúvida, o princípio 
da “missão”: o sentirmo-nos chamados, 
porque amados, a viver de Deus, da Sua 
comunhão, a fazer experiência de renova-
dos com o Ressuscitado.

A nossa sociedade, hoje, possui um 
momento sagrado e inviolável: o fim-de-
-semana. O week-end é um tempo de re-
pouso, de férias, de diversão, mas, de fac-
to, em vez de ajudar a viver o domingo, 
mata-o. Nós cristãos, com efeito, em vez 
de nos reunirmos em assembleia, mos-
trando assim que somos Igreja, dispersa-
mo-nos, saindo do nosso local de residên-
cia habitual.

O Domingo, de dia de assembleia, de 
dia comunitário por excelência, torna-se, 
para muitos, o dia da ausência máxima. 
Lamentamos imenso a falta de comunhão 
na Igreja, no entanto, parece que não esta-
mos interessados em dar o mais pequeno 
passo para iniciar esta comunhão que o 
próprio Domingo dia da assembleia, quer 
celebrar.

A Eucaristia é a nova instituição do 
Ressuscitado, através da qual ele deseja 
reencontrar-se com os seus discípulos. 
Reencontrando-nos com Ele na fração do 
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pão, formamo-nos pacientemente e cons-
truímo-nos como Deus nos pensou desde 
sempre. Na Eucaristia, realizamos o seu 
sonho: ser família de Deus. Não é indi-
ferente ir à Missa ou não. Se não vamos 
à Missa, separamo-nos do Senhor e não 
entramos nesta história da salvação. Mais, 
como seria importante deixar para trás a 
ideia de preceito (a qual soa a obrigatorie-
dade, ao “tem que ser”, “ai se não for...”) 
e recuperar a ideia de assembleia, onde a 
comunhão e o ser Corpo de Cristo são a 
razão e a verdadeira expressão do nosso 
reunir-se cada Domingo para celebrar o 
Mistério da Fé.

A liturgia – e a Eucaristia de modo es-
pecial – é a escola do estar na presença 
de Cristo. Quantas ausências, então, nas 
nossas Missas, nas nossas liturgias, nas 
nossas orações… quantas ausências na 
nossa vida!

A liturgia – e a Eucaristia de forma 
especial – arranca-nos dos compromissos 
quotidianos para nos fazer entrar na vida 
de Cristo e, através de Cristo, participar 
na comunhão com Deus, e com o mundo. 
Assim, é-nos dado viver toda a nossa vida 
como história de salvação. Nada se perde.

A Eucaristia é o ponto de chegada na 
vida de todos os dias, mas é também um 
ponto de partida para uma vida nova. Da-
qui brota a missão. A salvação é oferecida 
a todos, mas ainda nem todos a acolheram: 
é necessário que todos conheçam o Se-
nhor, que todos encontrem Jesus Salvador.

Essa mesma foi a experiência dos dis-
cípulos de Emaús, que depois de terem 
reconhecido o Senhor ao partir do pão, 
“levantando-se, voltaram imediatamente 
para Jerusalém” (Lc 24,33) – a cidade de 
Deus, o lugar da entrega do Senhor – pa-
ra contarem “o que lhes tinha acontecido 
pelo caminho e como Jesus se lhes dera 
a conhecer, ao partir o pão” (Lc 24, 35).

Essa mesma é a experiência do cristão 
após cada Eucaristia. O “Ide em paz e o 
Senhor vos acompanhe”, manifestado ao 
final de cada Eucaristia, reflete e traduz 
não só a experiência vivida mas também 
a missão/convite a quantos dela participa-
ram para ir e dar razões da sua esperança 
ao mundo e aos homens. “Quando se faz 
uma verdadeira experiência do Ressusci-
tado, alimentando-se do seu corpo e do 
seu sangue, não se pode reservar para si 
mesmo a alegra sentida. O encontro com 
Cristo, continuamente aprofundado na 
intimidade eucarística, suscita na Igreja 
e em cada cristão a urgência de testemu-
nhar e evangelizar... A despedida no final 
de cada Missa constitui um mandato, que 
impele o cristão para o dever de propaga-
ção do Evangelho e de animação cristã da 
sociedade.”2 

De facto, “a missão primeira e funda-
mental – diz-nos Bento XVI na Exortação 
Apostólica Sacramentum Caritatis –, que 
deriva dos santos mistérios celebrados, é 
dar testemunho com a nossa vida” (85). 
O que atrás foi referido como dinâmica 
nova é isto mesmo: deixarmos envolver 
a nossa existência por Cristo, e n’Ele nos 
comprometermos a ser testemunhas do 
Seu amor. E “tornamo-nos testemunhas 
quando, através das nossas ações, pala-
vras e modo de ser, é Outro que aparece e 
Se comunica” – Jesus (85).

Também na Eucaristia o dizemos e ce-
lebramos (a título de exemplo cito a ora-
ção eucarística IV): “Olhai, Senhor, para 
esta oblação que preparastes para a vos-
sa Igreja; e concedei, por vossa bondade, 
a quantos vamos participar do mesmo 
pão e do mesmo cálice, que, reunidos pe-
lo Espírito Santo num só corpo, sejamos 

2 J. Paulo II, Carta Apostólica “Fica connosco, 
Senhor”, 24.
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em Cristo uma oferenda viva para louvor 
da vossa glória”; (e a oração eucarística 
V/D): “Abri os olhos do nosso coração às 
necessidades e sofrimentos dos irmãos; 
inspirai as nossas palavras e obras pa-
ra confortarmos os que andam cansados 
e oprimidos; e ensinai-nos a servi-los de 
coração sincero, segundo o exemplo e o 
mandamento de Cristo. Fazei que a vossa 
Igreja seja o testemunho vivo da verdade 
e da liberdade, da justiça e da paz, para 
que em todos os homens se renove a espe-
rança do mundo novo”.

Na oferta do pão e do vinho, que 
serão alimento e dons de salvação para 
a Igreja, pela ação do Espírito Santo, e 
deixando-nos nós plasmar por Ele, sere-
mos um só corpo, o de Cristo e com Ele 
dom, oferta, sacrifício para o mundo. Do 
mesmo pão e do mesmo cálice santifica-
dos pela ação do Espírito Santo tornamo-
-nos sinal de comunhão para o mundo e 
sinal de comunhão no mundo. Comendo 
o Corpo do Senhor, tornamo-nos Corpo 
do Senhor e para o mundo seremos Corpo 
do Senhor, Corpo de Cristo, alimento de 
vida eterna.

“Sempre que comerdes deste pão e be-
berdes deste cálice, anunciais a morte do 
Senhor, até que Ele venha” (1Cor 11,24). 
“Entrar em comunhão com Cristo no 
memorial da Páscoa significa ao mesmo 
tempo experimentar o dever de fazer-se 
missionário do acontecimento que a Eu-
caristia atualiza”3; significa experimentar 
o dever de se tornar alimento para o mun-
do como Cristo se tornou para nós; signifi-
ca tornar-se Corpo de Cristo, como Cristo 
é no Seu Corpo alimento para nós, ou, no 
dizer de João Paulo II: “um modo de ser 
que passa de Jesus para o cristão e, atra-

3 J. Paulo II, Carta Apostólica “Fica connosco, 
Senhor”, 24.

vés do seu testemunho, tende a irradiar-se 
na sociedade e na cultura”.4

Oferecer-se, pois, como Corpo de 
Cristo ao mundo é a nossa missão. A Eu-
caristia é o projeto – o modo de ser, o co-
mo devemos ser – o nosso quotidiano é 
o onde temos que ser e atuar esse proje-
to. Alimentados pelo Corpo e Sangue de 
Cristo, transformados pelo que recebemos 
e tornados no que recebemos, somos Eu-
caristia! Sim! Inácio de Antioquia, tendo 
em mente o seu martírio – apogeu do no-
vo culto espiritual – considera-se “trigo 
de Deus” e, pelo martírio, deseja transfor-
mar-se em “pão puro de Deus”.

A este respeito é importante não des-
curar as orações depois da comunhão 
das nossas celebrações eucarísticas. Elas 
ajudam-nos a perceber o que vivemos e 
ao que somos chamados: “Concedei-nos, 
Senhor, que o corpo e o sangue do vosso 
Filho, oferecidos em sacrifício e recebi-
dos em comunhão, nos deem a verdadeira 
vida, para que, unidos convosco em amor 
eterno, dêmos frutos que permaneçam pa-
ra sempre”.

Um parêntesis: tanta Eucaristia que 
já vivemos e celebrámos! Tanta Eucaris-
tia que já recebemos e “comemos”! Tan-
to “Corpo de Cristo”, tanta Palavra, tanta 
vida divina, tanta comunhão… E onde 
já nos sentimos transformados, tomados 
por Deus, animados em ser Seu Corpo, 
alimento para os homens, não com pala-
vras e formações bonitas e até sérias, mas 
com o nosso exemplo e testemunho, a 
nossa entrega, perdão efetivo, seriedade, 
compromisso, vida? Se, de verdade, nos 
tornamos no que recebemos – no que co-
memos –, hoje, porque é que o mundo não 
nos conhece, não nos acredita, não “nos” 

4 J. Paulo II, Carta Apostólica “Fica connosco, 
Senhor”, 25.
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segue, não… Afinal quando e para quem 
nos tornámos Corpo de Cristo?

Como seria importante pensarmos 
(assumirmos) que o altar, sobre o qual tem 
lugar a autêntica oferta, é a nossa própria 
vida quotidiana. O que celebramos sobre 
o altar na Igreja – a entrega de Cristo, a 
paixão do Senhor pelo homem – pode 
ser realizado na fidelidade com que cum-
primos os nossos deveres quotidianos, 
empenhando-nos na profissão, no estudo, 
nas relações, nos encontros, servindo as 
pessoas, a família, a comunidade. É aqui 
que se joga a realidade da Eucaristia, no 
quotidiano das nossas vidas, onde somos 
convidados a transformar o mundo, de 
maneira que seja, cada vez mais, penetra-
do por Cristo, e os homens nele o reco-
nheçam. É como se pronunciássemos as 
palavras da epiclese – que o sacerdote diz 
sobre o pão e o vinho na Eucaristia: “Nós 
vos pedimos, Senhor, que o Espírito Santo 
santifique estes dons para que se conver-
tam no Corpo e Sangue de Nosso Senhor 
Jesus Cristo” – sobre as nossas atividades, 
nas nossas reuniões, nas nossas mesas de 
trabalho, nas nossas tarefas domésticas… 
Mas terá que acontecer a partir de nós, do 
nosso deixarmo-nos transformar por esta 
epiclese do Espírito. “A transformação 
da nossa vida quotidiana através da Eu-
caristia exige também um trato diferente 
com as coisas, com as pessoas e com a 
criação. O respeito com que recebemos a 
Cristo na comunhão é o mesmo que temos 
de mostrar para com as pessoas que en-
contramos. Também através delas, Cristo 
quer entrar em nós”.5

“O pão que Eu hei-de dar é a minha 
carne que Eu darei pela vida do mundo” 
(Jo 6,51). Este é o verdadeiro significado 

5 Anselm Grün, A celebração da Eucaristia. União e 
transformação, Paulinas, Prior Velho 2004, 59-60.

do dom da vida de Cristo por todos os ho-
mens: a vida. Esta é a razão da Eucaristia: 
a vida. Dar vida, dar a vida, a Sua vida pa-
ra que o outro possa dela viver, ser, existir. 
“Cada celebração eucarística – diz-nos o 
Papa Bento XVI na Exortação Apostólica 
Sacramentum Caritatis – atualiza sacra-
mentalmente a doação que Jesus fez da 
sua própria vida na cruz por nós e pelo 
mundo inteiro. Ao mesmo tempo, na Eu-
caristia, Jesus faz de nós testemunhas da 
compaixão de Deus por cada irmão e ir-
mã; nasce assim, à volta do mistério eu-
carístico, o serviço da caridade para com 
o próximo, que «consiste precisamente no 
facto de eu amar, em Deus e com Deus, a 
pessoa que não me agrada ou que nem co-
nheço sequer. Isto só é possível realizar-se 
a partir do encontro íntimo com Deus, um 
encontro que se tornou comunhão de von-
tade»” (88).

É desta “comum união” – comunhão 
– com Cristo, da qual todos vivemos, que 
Cristo invade o mundo e a vida dos ho-
mens para os encher da Sua própria vida. 
A comunhão eucarística é comunhão do 
Corpo de Cristo, alimento, mas também 
comunhão com a Igreja, homens e mulhe-
res. A comunhão eucarística é comunhão 
com a vontade de Cristo, mas também com 
a vontade da Igreja. A comunhão eucarís-
tica é comunhão/sintonia com a entrega de 
Cristo pelo homem, pelo mundo, para lhe 
dar vida. Ou, se quisermos, como nos en-
sina o Beato João Paulo II: “A Eucaristia 
não é expressão de comunhão apenas na 
vida da Igreja; é também projeto de soli-
dariedade em prol da humanidade inteira. 
A Igreja renova continuamente, na cele-
bração eucarística, a sua consciência de 
ser sinal e instrumento não só da íntima 
união com Deus mas também da unidade 
de todo o género humano… O cristão, que 
participa na Eucaristia, dela aprende a 
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tornar-se promotor de comunhão, de paz, 
de solidariedade, em todas as circunstân-
cias da vida”.6

E porque o tempo urge, e sabendo que 
não podemos tudo dizer ou de todas as 
coisas falar, deixo um último apontamen-
to: na Eucaristia respondemos ao chama-
mento do nosso Deus, experimentamos o 
perdão e a paz, partilhamos o verdadeiro e 
único Pão da Vida, atualizamos a Palavra 
– Verbo encarnado em nós –, celebramos 
o nosso ser filhos, oferecemo-nos com 
Cristo ao outro, vivemos, pelo sangue do 
Filho, como irmãos… que nos é pedido na 
vida como missão senão voltar a ser tu-
do isto com o mundo? De facto, não nos 

6 João Paulo II, Carta Apostólica “Fica connosco, 
Senhor”, 27.

reunimos como um grupo de amigos, mas 
como homens (irmão, irmã, mãe) que de 
Cristo receberam a verdadeira vida (pelo 
seu sangue que corre em nós) para a viver, 
celebrar e levar pelo mundo.

Celebrando a Eucaristia, a Igreja rea-
liza-se a si mesma. Mais, celebrando a 
Eucaristia, a Igreja oferece-se a si mesma. 
Talvez Santo Agostinho nos ajude melhor 
a entendê-lo: “Tal é o sacrifício dos cris-
tãos, muitos somos um só corpo em Cris-
to. E este sacrifício a Igreja não cessa de 
o celebrar assiduamente no sacramento 
do altar bem conhecido dos fiéis; nele se 
mostra que ela própria é oferecida no que 
se oferece”.7 

Francisco Hipólito S. Machado Couto

7 Agostinho de Hipona, A Cidade de Deus, 10,6, in 
Antologia Litúrgica. Textos litúrgicos, Patrísticos e 
Canónicos do primeiro milénio, ed. J. Leão Cordeiro, 
Secretariado Nacional de Liturgia, Fátima 2004, 805.
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A CARIDADE DO LEITOR

Esta Escola de Ministérios, destinada 
aos Leitores, foi pensada a partir da temá-
tica geral do Encontro Nacional dedicado 
à Eucaristia como Sacramento da Carida-
de. A Eucaristia é o sacramento da maior 
caridade de Deus e da Igreja para com 
toda a humanidade. Os leitores, no bom 
exercício do seu ministério, prestam um 
precioso contributo à Igreja e à sociedade 
humana.

A Exortação Apostólica Sacramentum 
Caritatis (SacrCar), do papa Bento XVI, 
inspirou a temática deste Encontro Nacio-
nal e pode ajudar-nos a aprofundar o mis-
tério do nosso ministério de leitores. Va-
mos, por isso, recordar alguns textos que 

consideramos importantes para o exercí-
cio do nosso ministério.

«Sacramento da Caridade, a santíssi-
ma Eucaristia é a doação que Jesus Cristo 
faz de Si mesmo, revelando-nos o amor 
infinito de Deus por cada homem. Nes-
te sacramento admirável, manifesta-se o 
amor maior: o amor que leva a dar a vida 
pelos amigos (Jo 15, 13). De facto, Jesus 
amou-os até ao fim (Jo 13, 1). Com estas 
palavras, o evangelista introduz o gesto 
de infinita humildade que Ele realizou: 
na vigília da sua morte por nós na cruz, 
pôs uma toalha à cintura e lavou os pés 
aos seus discípulos. Do mesmo modo, no 
sacramento eucarístico, Jesus continua a 
amar-nos até ao fim, até ao dom do seu 
corpo e do seu sangue. Que enlevo se deve 
ter apoderado do coração dos discípulos 
à vista dos gestos e palavras do Senhor 
durante aquela Ceia! Que maravilha deve 
suscitar, também no nosso coração, o mis-
tério eucarístico!» (SacrCar 1).

«Unidade intrínseca da acção litúrgica.

Antes de mais, é necessário reflectir 
sobre a unidade intrínseca do rito da San-
ta Missa, evitando, tanto nas catequeses 
como na modalidade de celebração, que 
se dê ensejo a uma visão justaposta das 
duas partes do rito: a liturgia da palavra e 
a liturgia eucarística – para além dos ritos 
iniciais e conclusivo – « estão entre si tão 
estreitamente ligadas que constituem um 
único acto de culto ». De facto, existe uma 
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ligação intrínseca entre a palavra de Deus 
e a parte eucarística: ao ouvirmos a pala-
vra de Deus, nasce ou reforça-se a fé (Rom 
10, 17), enquanto, na parte eucarística, o 
Verbo feito carne dá-Se a nós como ali-
mento espiritual; assim, « a partir das duas 
mesas, a da palavra de Deus e a do corpo 
de Cristo, a Igreja recebe e oferece aos 
fiéis o pão de vida ». Por isso, deve ter-
-se constantemente presente que a palavra 
de Deus, lida e anunciada na liturgia pela 
Igreja, conduz à Eucaristia como a seu fim 
conatural» (SacrCar 44).

« A liturgia da palavra.

Juntamente com o Sínodo, peço que 
a liturgia da palavra seja sempre devida-
mente preparada e vivida. Recomendo, 
pois, vivamente que se tenha grande cui-
dado, nas liturgias, com a proclamação 
da palavra de Deus por leitores bem pre-
parados; nunca nos esqueçamos de que, 
« quando na igreja se lê a Sagrada Escritu-
ra, é o próprio Deus que fala ao seu povo, 
é Cristo presente na sua palavra que anun-
cia o Evangelho ». Se as circunstâncias 
o recomendarem, pode-se pensar numas 
breves palavras de introdução, que aju-
dem os fiéis a tomar renovada consciência 
do momento. Para ser bem compreendida, 
a palavra de Deus deve ser escutada e aco-
lhida com espírito eclesial e cientes da sua 
unidade com o sacramento eucarístico. 
Com efeito, a palavra que anunciamos e 
ouvimos é o Verbo feito carne (Jo 1, 14) 
e possui uma referência intrínseca à pes-
soa de Cristo e à modalidade sacramental 
da sua permanência: Cristo não fala no 
passado mas no nosso presente, tal como 
Ele está presente na acção litúrgica. Neste 
horizonte sacramental da revelação cristã, 
o conhecimento e o estudo da palavra de 
Deus permitem-nos valorizar, celebrar e 

viver melhor a Eucaristia; também aqui se 
mostra em toda a sua verdade a conhecida 
asserção: « A ignorância da Escritura é ig-
norância de Cristo ».

Para isso, é necessário ajudar os fiéis 
a valorizarem os tesouros da Sagrada Es-
critura presentes no Leccionário, por meio 
de iniciativas pastorais, de celebrações da 
palavra e da leitura orante (lectio divina). 
Além disso, não se esqueça de promover 
as formas de oração confirmadas pela 
tradição: a Liturgia das Horas, sobretu-
do Laudes, Vésperas, Completas e ainda 
as celebrações das Vigílias. A oração dos 
salmos, as leituras bíblicas e as da grande 
tradição apresentadas no Ofício Divino 
podem levar a uma experiência profunda 
do acontecimento de Cristo e da economia 
da salvação, capaz por sua vez de enrique-
cer a compreensão e a participação na ce-
lebração eucarística» (SacrCar 45).

« Condições pessoais 
para uma participação activa.

Ao considerarem o tema da partici-
pação activa dos fiéis no rito sagrado, os 
padres sinodais ressaltaram também as 
condições pessoais que se requerem em 
cada um para uma frutuosa participação. 
Uma delas é, sem dúvida, o espírito de 
constante conversão que deve caracterizar 
a vida de todos os fiéis: não podemos es-
perar uma participação activa na liturgia 
eucarística, se nos abeiramos dela super-
ficialmente e sem antes nos interrogarmos 
sobre a própria vida. Favorecem tal dispo-
sição interior, por exemplo, o recolhimen-
to e o silêncio durante alguns momentos 
pelo menos antes do início da liturgia, o 
jejum e – quando for preciso – a confis-
são sacramental; um coração reconcilia-
do com Deus predispõe para a verdadeira 
participação» (SacrCar 55).
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«A Eucaristia impele todo o que acre-
dita n’Ele a fazer-se pão repartido para os 
outros e, consequentemente, a empenhar-
-se por um mundo mais justo e fraterno. 
Como sucedeu na multiplicação dos pães 
e dos peixes, temos de reconhecer que 
Cristo continua, ainda hoje, exortando 
os seus discípulos a empenharem-se pes-
soalmente: Dai-lhes vós de comer (Mt 14, 
16). Na verdade, a vocação de cada um de 
nós consiste em ser, unido a Jesus, pão re-
partido para a vida do mundo» (SacrCar 
88).

O leitor, no exercício do seu ministé-
rio, age na pessoa de Cristo: « quando na 
igreja se lê a Sagrada Escritura, é o pró-
prio Deus que fala ao seu povo ».

A liturgia da palavra é parte integran-
te de todas as celebrações da Igreja. A 
palavra proclamada realiza e manifesta 
na Igreja em oração a acção salvífica de 
Deus. Antes de Deus usar a palavra cria-
dora já nós existíamos em Deus: assim as 
celebrações até à liturgia da palavra. Na 
plenitude dos tempos, a Palavra de Deus, 
o Verbo divino, que no início tinha cria-
do todas as coisas e tinha falado pelos 
profetas, encarnou em Cristo e realizou a 
obra da redenção: é a liturgia da palavra 
e a liturgia eucarística. A celebração não 
termina no Amen da oração eucarística, 
mas na comunhão sacramental com Cristo 
e no envio aos irmãos: «Assim como o Pai 
Me enviou, também Eu vos envio a Vós» 
(Jo 20, 21) – Ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.

O ministério do leitor na proclama-
ção da palavra é uma oração de Cristo e 
da Igreja. Todas as celebrações são actos 
orantes e todos os gestos litúrgicos são 
orantes. Proclamar a palavra de Deus nas 

celebrações é recitar uma oração muito 
especial que diz o que vai no coração de 
Deus em dialogo salvífico com o seu povo 
reunido.

O que é esta oração ?
A palavra oração no seu sentido ori-

ginário significa acção da boca. A palavra 
mãe é oratio que deu oração em portu-
guês. A palavra latina é composta de duas 
outras palavras: ora e actio = oratio. Ora 
é boca e actio é acção: acção da boca. A 
língua latina, mãe da portuguesa, usava 
duas palavras para dizer o falar da boca: 
a oratio – oração e o sermo – sermão ou 
conversa. A oração era uma linguagem 
cuidada, diferente de sermão, que era 
conversa ou linguagem sem arte. Rela-
cionado com a oração temos: o orador e 
a oratória.

Uma das características da oração era 
ser linguagem cuidada e expressa com arte 
retórica. Para garantir estas características, 
recorria-se à escrita e à leitura da escrita 
ou dos registos da memória. Ler é juntar 
as letras: fazer a leitura – lectio – é a arte 
de dizer as letras e as palavras. Em todos 
os casos, a boca diz o que está escondido 
nos sinais das letras ou na abundância do 
coração. Nas leituras da palavra de Deus, 
o leitor terá de procurar na escrita do livro 
o que está escondido no coração de Deus. 
Esta procura, busca e leitura do coração 
de Deus terá de ser feita no coração do lei-
tor e no coração da Igreja em oração, onde 
Deus mora para dizer por meio daquela 
boca o que tem para dizer à assembleia 
onde ele exerce o ministério. Cada leitu-
ra é um gesto único e irrepetível, porque 
divino e humano. Cristo ensinou isto na 
sinagoga da sua terra: «Cumpriu-se hoje 
mesmo esta passagem da Escritura que 
acabais de ouvir» (Lc 4, 21).
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Por fim, e para concluirmos a apre-
sentação deste primeiro dia, recordemos 
que o que já sabemos dizer no dia a dia 
nos pode servir de ponto de partida. Nós 
sabemos falar das nossas coisas, sabemos 
dizer as coisas como as sentimos: a boca 
fala da abundância do coração e falamos 
muitas vezes com o coração na boca, e 
por isso sofremos quando somos interpre-
tados diferentemente do que pensamos e 
procuramos transmitir por palavras. Esta 
experiência humana, e também espiritual, 
pode ajudar-nos a entender e a exercer 
o ministério de leitor à luz da graça da 
inabitação de Deus em nós no acto da 
proclamação da palavra. O leitor actua 
na pessoa de Cristo, o Verbo encarna-
do, e como tal é aclamado: «palavra do 
Senhor». O leitor não fala a partir de si 
próprio, porque a palavra não é sua, mas 
do Senhor. Do leitor é a voz do Verbo de 
Deus que fala pela boca daquele homem 
ou mulher, santo ou pecador, criança ou 
adulto. O que se requer do leitor é uma 
grande união com Deus: para isso se in-
voca sempre o Pai, o Filho e o Espíri-
to Santo. O corpo do leitor é o corpo de 
Cristo, o espírito do leitor é o Espírito 
Santo. O livro, que contém as palavras 
sagradas e por onde o leitor lê, é o cora-
ção de Deus no coração do homem. Da 
abundância desse coração divino e hu-
mano fala a boca do leitor. A arte do lei-
tor supõe conhecimentos técnicos, mas o 
verdadeiro artista é o Espírito Santo que 
com a mesma palavra anuncia e realiza. A 
liturgia da palavra é uma história de sal-
vação, vivida num tempo de oração que 
une o céu e a terra. A cena na Anunciação 
do Anjo a Nossa Senhora descreve todo 
este mistério. Alguns pintores apresentam 
a Virgem Maria na Anunciação com um 
livro nas mãos em gesto de oração e em 
diálogo com o Anjo do Senhor. Aquilo 

era anúncio do que estava escrito e era 
realização das promessas: « Eis a serva 
do Senhor, faça-se em mim segundo a tua 
palavra » (Lc 1, 38). A oração do Ange-
lus descreve isto em palavras essenciais: 
« O Anjo do Senhor anunciou a Maria e 
ela concebeu do Espírito Santo ». Ler na 
liturgia é anunciar e realizar a obra de 
Deus: « Ele disse e tudo foi feito » (Salmo 
32,9). Assim sendo, as palavras não são 
para o vento levar, num rito a despachar, 
mas um acontecimento único e irrepetível 
na história humana: «A palavra que sai da 
minha boca não volta sem ter produzido 
o seu efeito, sem ter cumprido a minha 
vontade, sem ter realizado a sua missão» 
(Is 55, 11). A oração da Igreja exorta cada 
manhã no invitatório do Ofício de Leitu-
ra: «Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, 
não fecheis os vossos corações» (Salmo 
94, 7-8). Esta recomendação é para todos, 
mas tem uma referência especial para os 
que exercem o ministério de fazer chegar 
aos demais a voz do Senhor. Terminamos 
com o testemunho do apóstolo S. Paulo: 
« De maneira imperfeita conhecemos, de 
maneira imperfeita profetizamos. Ago-
ra permanecem estas três coisas: a fé, a 
esperança e a caridade; mas a maior de 
todas é a caridade » (1 Cor 13, 9.13). A 
palavra de Deus que proclamamos o me-
lhor que podemos é o nosso melhor con-
tributo à Igreja e ao mundo. A Eucaristia é 
o sacramento da caridade e a proclamação 
da palavra anuncia e realiza essa caridade 
que é o amor de Deus pela humanidade.

A Exortação Apostólica pos-sinodal, 
Verbum Domini, do papa Bento XVI (30 
Set 2010), faz uma síntese do Sínodo dos 
Bispos sobre a Palavra de Deus. Escolhe-
mos algumas passagens que nos podem 
ajudar a entender a dimensão orante da 
palavra de Deus.
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« O Sínodo insistiu repetidamente so-
bre a exigência de uma abordagem orante 
do texto sagrado como elemento funda-
mental da vida espiritual de todo o fiel, 
nos diversos ministérios e estados de vida, 
com particular referência à lectio divina. 
Com efeito, a Palavra de Deus está na ba-
se de toda a espiritualidade cristã autênti-
ca. Esta posição dos Padres sinodais está 
em sintonia com o que diz a Constituição 
dogmática Dei Verbum: Todos os fiéis 
«debrucem-se, pois, gostosamente sobre 
o texto sagrado, quer através da sagrada 
Liturgia, rica de palavras divinas, quer pe-
la leitura espiritual, quer por outros meios 
que se vão espalhando tão louvavelmente 
por toda a parte, com a aprovação e estí-
mulo dos pastores da Igreja. Lembrem-se, 
porém, que a leitura da Sagrada Escritura 
deve ser acompanhada de oração». A refle-
xão conciliar pretendia retomar a grande 
tradição patrística que sempre recomen-
dou abeirar-se da Escritura em diálogo 
com Deus. Como diz Santo Agostinho: «A 
tua oração é a tua palavra dirigida a Deus. 
Quando lês, é Deus que te fala; quando 
rezas, és tu que falas a Deus». Orígenes, 
um dos mestres nesta leitura da Bíblia, 
defende que a inteligência das Escrituras 
exige, ainda mais do que o estudo, a inti-
midade com Cristo e a oração; realmente é 
sua convicção que o caminho privilegiado 
para conhecer Deus é o amor e que não 
existe uma autêntica scientia Christi sem 
enamorar-se d’Ele. Na Carta a Gregório, 
o grande teólogo alexandrino recomenda: 
«Dedica-te à lectio das divinas Escrituras; 
aplica-te a isto com perseverança. Empe-
nha-te na lectio com a intenção de crer e 
agradar a Deus. Se durante a lectio te en-
contras diante de uma porta fechada, bate 
e ser-te-á aberta por aquele guardião de 
que falou Jesus: “O guardião abrir-lha-á”. 
Aplicando-te assim à lectio divina, procu-

ra com lealdade e inabalável confiança em 
Deus o sentido das Escrituras divinas, que 
nelas amplamente se encerra. Mas não 
deves contentar-te com bater e procurar; 
para compreender as coisas de Deus, tens 
necessidade absoluta da oratio. Precisa-
mente para nos exortar a ela é que o Sal-
vador não se limitou a dizer: “procurai e 
encontrareis” e “batei e ser-vos-á aberto”, 
mas acrescentou: “pedi e recebereis”». 

A este propósito, porém, deve-se evitar 
o risco de uma abordagem individualista, 
tendo presente que a Palavra de Deus nos 
é dada precisamente para construir comu-
nhão, para nos unir na Verdade no nosso 
caminho para Deus. Sendo uma Palavra 
que se dirige a cada um pessoalmente, é 
também uma Palavra que constrói comu-
nidade, que constrói a Igreja. Por isso, o 
texto sagrado deve-se abordar sempre na 
comunhão eclesial. Com efeito, «é muito 
importante a leitura comunitária, porque o 
sujeito vivo da Sagrada Escritura é o Povo 
de Deus, é a Igreja. (…) A Escritura não 
pertence ao passado, porque o seu sujei-
to, o Povo de Deus inspirado pelo próprio 
Deus, é sempre o mesmo e, portanto, a 
Palavra está sempre viva no sujeito vivo. 
Então é importante ler a Sagrada Escritura 
e ouvi-la na comunhão da Igreja, isto é, 
com todas as grandes testemunhas desta 
Palavra, a começar dos primeiros Padres 
até aos Santos de hoje e ao Magistério ac-
tual».

Por isso, na leitura orante da Sagrada 
Escritura, o lugar privilegiado é a Litur-
gia, particularmente a Eucaristia, na qual, 
ao celebrar o Corpo e o Sangue de Cristo 
no Sacramento, se actualiza no meio de 
nós a própria Palavra. Em certo sentido, 
a leitura orante pessoal e comunitária 
deve ser vivida sempre em relação com 
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a celebração eucarística. Assim como a 
adoração eucarística prepara, acompanha 
e prolonga a liturgia eucarística, assim 
também a leitura orante pessoal e comu-
nitária prepara, acompanha e aprofunda o 
que a Igreja celebra com a proclamação 
da Palavra no âmbito litúrgico. Colocan-
do em relação tão estreita lectio e liturgia, 
podem-se identificar melhor os critérios 
que devem guiar esta leitura no contexto 
da pastoral e da vida espiritual do Povo de 
Deus» (VD 86).

«Nos documentos que prepararam e 
acompanharam o Sínodo, falou-se dos 
vários métodos para se abeirar, com fruto 
e na fé, das Sagradas Escrituras. Todavia 
prestou-se maior atenção à lectio divina, 
que «é verdadeiramente capaz não só de 
desvendar ao fiel o tesouro da Palavra de 
Deus, mas também de criar o encontro 
com Cristo, Palavra divina viva». Quero 
aqui lembrar, brevemente, os seus passos 
fundamentais: começa com a leitura (lec-
tio) do texto, que suscita a interrogação 
sobre um autêntico conhecimento do seu 
conteúdo: o que diz o texto bíblico em si? 
Sem este momento, corre-se o risco de o 
texto se tornar somente um pretexto para 
nunca ultrapassar os nossos pensamentos. 
Segue-se depois a meditação (meditatio), 
durante a qual nos perguntamos: que nos 
diz o texto bíblico? Aqui cada um, pes-
soalmente mas também como realidade 
comunitária, deve deixar-se sensibilizar 
e pôr em questão, porque não se trata de 
considerar palavras pronunciadas no pas-
sado, mas no presente. Sucessivamente 
chega-se ao momento da oração (oratio), 
que supõe a pergunta: que dizemos ao Se-
nhor, em resposta à sua Palavra? A oração 
enquanto pedido, intercessão, acção de 
graças e louvor é o primeiro modo como a 
Palavra nos transforma. Finalmente, a lec-

tio divina conclui-se com a contemplação 
(contemplatio), durante a qual assumimos 
como dom de Deus o seu próprio olhar, ao 
julgar a realidade, e interrogamo-nos: qual 
é a conversão da mente, do coração e da 
vida que o Senhor nos pede? São Paulo, 
na Carta aos Romanos, afirma: «Não vos 
conformeis com este século, mas transfor-
mai-vos pela renovação da vossa mente, a 
fim de conhecerdes a vontade de Deus: o 
que é bom, o que Lhe é agradável e o que 
é perfeito» (Rom 12, 2). De facto, a con-
templação tende a criar em nós uma visão 
sapiencial da realidade segundo Deus e a 
formar em nós «o pensamento de Cristo» 
(1 Cor 2, 16). Aqui a Palavra de Deus apa-
rece como critério de discernimento: ela 
é «viva, eficaz e mais penetrante que uma 
espada de dois gumes; penetra até dividir 
a alma e o corpo, as junturas e as medulas 
e discerne os pensamentos e intenções do 
coração» (Hb 4, 12). Há que recordar ain-
da que a lectio divina não está concluída, 
na sua dinâmica, enquanto não chegar à 
acção (actio), que impele a existência do 
fiel a doar-se aos outros na caridade. 

Estes passos encontramo-los sinteti-
zados e resumidos, de forma sublime, na 
figura da Mãe de Deus. Modelo para todo 
o fiel de acolhimento dócil da Palavra di-
vina, Ela «conservava todas estas coisas, 
ponderando-as no seu coração» (L c 2, 19; 
cf. 2, 51), e sabia encontrar o nexo profun-
do que une os acontecimentos, os actos e 
as realidades, aparentemente desconexos, 
no grande desígnio divino» (VD 87).

A primeira e necessária virtude do lei-
tor consiste em ser o primeiro orante da 
palavra a proclamar. A pergunta habitual 
dos leitores é: «Qual é a minha leitura ? 
Mostra lá! ah, já conheço, não tem pala-
vras esquisitas. Posso ler essa ou outra: 
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uma qualquer». Este procedimento afirma 
a grande irresponsabilidade perante o sa-
cramento da palavra de Deus. O ambiente 
da sacristia, nos momentos que precedem 
a celebração, anuncia e prepara os ritos. A 
melhor preparação para a oração é a pró-
pria oração e o ambiente que a torna pro-
pícia. A atenção dos leitores centra-se nos 
elementos exteriores em que os olhos são 
os protagonistas. Entretanto, o diácono 
pede a bênção antes de ler o Evangelho, 
e o presbítero reza uma oração em silên-
cio, antes e depois de ler o Evangelho. A 
proclamação da palavra é um acto orante 
que reclama oração preparatória e con-
clusiva. A improvisação no ministério da 
palavra não resulta bem para os ministros 
habituais, nem mesmo para os que devem 
ler uma segunda ou terceira vez no mesmo 
dia, como acontece com os presbíteros. 
Cada leitura é única e irrepetível, tanto 
por parte da palavra divina como por par-
te da voz humana: ao realizar a sua acção 
no ouvinte, e o leitor é o primeiro ouvinte, 
a palavra opera no coração e manifesta-se 
na voz e na vida.

O ministério do leitor é, pois, um ser-
viço orante. Cada palavra sua tem uma 

missão própria nos desígnios de Deus. 
Palavra e voz juntam-se e fazem o gesto 
litúrgico, caritativo e salvífico. A celebra-
ção da Eucaristia, com a sua liturgia da 
palavra, é o sacramento da caridade de 
Cristo e dos cristãos pela humanidade. 
Embora a palavra seja limitada ao espa-
ço, o alcance e os benefícios dessa activi-
dade são extensíveis ao mundo visível e 
invisível. Os tempos e as actividades, os 
acontecimentos da história e os projectos 
dos povos, as graças e as desgraças têm a 
sua morada no coração de Deus. A palavra 
que procede desse coração divino revela 
os desígnios da providência nas fases do 
anúncio e da realização: a liturgia torna 
presente esses momentos do agir de Cristo 
nas celebrações da Igreja. Ler as palavras 
sagradas na Igreja reunida em oração é um 
ministério sagrado de suma importância, 
como recorda o Concílio: « Qualquer ce-
lebração litúrgica é, por ser obra de Cristo 
sacerdote e do seu Corpo que é a Igreja, 
acção sagrada por excelência, cuja eficá-
cia, com o mesmo título e no mesmo grau, 
não é igualada por nenhuma outra acção 
da Igreja» (SC 7).

Pedro Lourenço Ferreira, ocd
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QUESTÕES LITÚRGICAS

I Vésperas e Missa da Vigília duma Solenidade

Pergunta:
Hoje o directório litúrgico diz que é 

dia de Santo Ireneu e que à tarde se cele-
bra a Vigília de S. Pedro e S. Paulo. Nós 
temos uma capela pública e não temos 
Eucaristia na parte da manhã. Quais as 
Leituras que se devem fazer? 

Resposta:
Caríssima Irmã: Vou dizer-lhe o que 

me parece certo acerca da sua pergunta. 
Começo por recordar o que é o dia litúrgi-
co em geral: «Cada dia é santificado com 
celebrações litúrgicas do povo de Deus, 
de modo particular com o Sacrifício eu-
carístico e o Ofício divino. O dia litúrgico 
começa à meia noite e termina na meia 
noite seguinte. Mas a celebração do do-
mingo e das solenidades começa na tarde 
do dia precedente» (NGALC, 3).

No caso concreto que me coloca, o 
dia 28 de Junho é memória obrigatória 
de Santo Ireneu. Como o dia seguinte, 29 
de Junho, é solenidade de S. Pedro e S. 
Paulo, celebra-se S. Ireneu durante todo o 
dia, até à hora em que começa a vigília da 
solenidade. 

Essa solenidade começa com I Véspe-
ras próprias, podendo também celebrar-se 
ou não Missa da Vigília (Missal Romano, 
p. 879; Leccionário Santoral, p. 193-196 
- 3 leituras e salmo responsorial). Esta 
Missa da Vigília, no caso de ser celebrada, 

tem textos próprios e Credo, e diz-se ao 
cair da tarde do dia 28 de Junho, antes ou 
depois das I Vésperas da solenidade. 

Qual terá sido a razão pela qual eu es-
crevi que a memória de S. Ireneu se cele-
bra durante todo o dia, até à hora em que 
começa a vigília da solenidade? 

Porque as citadas Normas Gerais di-
zem mais adiante: «... Algumas solenida-
des têm... Missa própria da vigília, que 
se utiliza na tarde do dia anterior, se a 
Missa se celebra nas horas vespertinas» 
(NGALC, 11).

O que são horas vespertinas? São as 
horas chegadas ao aparecimento da estrela 
Vésper, que começa a ver-se ao anoitecer. 
Quer dizer que, embora para nós, na lin-
guagem corrente, a tarde comece depois 
do meio dia, a expressão horas vesper-
tinas aproxima-se mais do pôr do sol do 
que do meio dia ou das três da tarde. 
De facto, o texto citado diz se a Missa se 
celebra nas horas vespertinas, ou seja, ao 
cair da tarde, à tardinha, junto ao pôr do 
sol. 

Na sua pergunta escreveu: «Nós temos 
uma capela pública e não temos Eucaris-
tia na parte da manhã. Foi pena não me ter 
dito a que horas se celebra habitualmente, 
da parte da tarde, nessa capela pública.

Se a Missa nessa capela não se celebra 
a horas vespertinas, mas logo a seguir ao 
meio dia, ou às três da tarde, ou mesmo 
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um pouco mais tarde, no tempo de verão, 
que é o actual, penso que se devem utilizar 
os textos da Missa de S. Ireneu (Missal e 
leituras), uma vez que os textos da Mis-
sa da Vigília se utilizam apenas quando 
a Missa se celebra nas horas vespertinas, 
no sentido em que já lhe expliquei.

Espero que tenha compreendido tudo 
quanto quis dizer-lhe. Se não fui claro, 
queira dizer-mo que eu tentarei ser mais 
claro.

Um colaborador do SNL

Deve o diácono dirigir o coro e a assembleia 
revestido das suas vestes próprias?

 Pergunta:
Sou diácono, e uma das funções que 

desempenho numa das celebrações domi-
nicais, é a de condutor do coro e da as-
sembleia (ao nível do canto), função que 
já desempenhava antes de ser ordenado. 
E faço-o devidamente paramentado de 
diácono (alva e estola). Devo continuar a 
fazê-lo ou não?

Resposta:
Caríssimo Diácono: Dou-lhe os meus 

parabéns, não só por ter sido chamado à 
Ordem dos diáconos, cuja história é lin-
díssima, mas também por ter gosto pelo 
canto litúrgico e capacidade para dirigir 
o coro e animar a assembleia ao nível do 
canto. Fez-me lembrar os meus tempos de 
Seminário quando, nas férias, eu próprio, 
quer antes quer depois do diaconado, aju-
dava o meu pároco nesse serviço litúrgico 
importantíssimo, e que precisa de alguém 
que se lhe dedique com entusiasmo e 
competência. Só posso dizer-lhe: continue 
a fazê-lo. Assembleia que bem canta, é as-
sembleia que duas vezes reza. Mas, para 
que uma assembleia cante bem e cante o 
que deve cantar, é preciso alguém que se 
lhe dedique de alma e coração.

Diz-me que dirige o coro e a assem-
bleia revestido das vestes próprias do diá-

cono. Os ministros devem usar as suas 
vestes litúrgicas quando exercem as fun-
ções que lhe são próprias na celebração da 
Missa. No caso do diácono, essas vestes 
são: «Alva, estola e dalmática; esta, por 
necessidade ou por motivo de menor sole-
nidade, pode omitir-se (IGMR 119 b).

E quais são as funções próprias do 
diácono na Missa? Responde a Instrução 
Geral: «São funções próprias do diáco-
no, na Missa: proclamar o Evangelho e, 
eventualmente, pregar a palavra de Deus, 
enunciar as intenções na oração univer-
sal, assistir ao sacerdote, preparar o altar 
e servir na celebração do sacrifício, dis-
tribuir a Eucaristia aos fiéis, particular-
mente sob a espécie do vinho e eventual-
mente indicar ao povo os gestos e atitudes 
corporais» (IGMR 94).

Como vê, dirigir o coro e animar o 
canto da assembleia não são funções pró-
prias do diácono na celebração da Missa, 
mas do cantor ou mestre de coro: «É con-
veniente que haja um cantor ou mestre de 
coro encarregado de dirigir e sustentar o 
canto do povo. Na falta do coro, compete-
-lhe dirigir os diversos cânticos, fazendo 
o povo participar na parte que lhe corres-
ponde» (IGMR 104).

É conveniente que haja um cantor ou 
mestre de coro! E quando não há? Nesse 
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caso impõe-se fazer uma escolha. O que 
é melhor? Que haja Missa com diácono 
mas sem um ministro que dirija o canto; 
ou que haja Missa sem diácono, para que 
este sustente o canto do povo e do coro? 
Essa é uma opção a tomar pelo responsá-
vel da comunidade, em diálogo consigo.

Não está dito em parte nenhuma da 
Instrução Geral ser conveniente que o 
diácono, quando está presente na Missa, 
exerça habitualmente o seu ministério. 
Está dito do presbítero, mas não do diá-
cono. Com efeito, diz a Instrução Geral, 
«Convém que os presbíteros presentes na 
celebração eucarística exerçam habitual-
mente a função própria da sua ordem, a 
não ser que estejam dispensados por justa 
causa, e, portanto, participem como con-
celebrantes, revestidos com as vestes sa-
gradas» (IGMR 114).

Perante as orientações da Instrução 
Geral, parece-me que:

1.º – O diácono, quando exerce as 
suas funções próprias na Missa, não deve 
dirigir o coro e a assembleia na execução 
dos cânticos, porque «todos, ministros 
ordenados ou fiéis cristãos leigos, ao de-
sempenharem a sua função ou ofício, de-
vem fazer tudo e só o que lhes compete» 
(IGMR 91).

2.º – Todas as vezes que o diácono não 
exerce as suas funções próprias na Mis-
sa, pode dirigir o coro e a assembleia, não 
revestido das suas vestes próprias, mas 
apenas de alva, que é «a veste sagrada 
comum a todos os ministros ordenados e 
instituídos, seja qual for o seu grau» (IG-
MR 336).

3.º – Se, por uma necessidade impe-
riosa, o coro ou a assembleia precisarem 
da ajuda do diácono que exerce as suas 
funções na Missa, este deve prestar-lha 
de modo discreto, e só na medida que for 
necessária.

É isto o que me parece dever dizer-
-lhe. Quando fui ordenado diácono, con-
tinuei a ajudar o meu pároco como até en-
tão o ajudara relativamente ao canto, mas 
apenas revestido com a alva. Quanto ao 
ministério de diácono propriamente dito 
exercia-o apenas no dia de S. Lourenço, a 
maior festa da minha terra.

Se pensar de outro modo e tiver ar-
gumentos fundamentados em documen-
tos da Igreja que contradigam aquilo que 
acabo de lhe dizer, agradeço que mo diga, 
com franqueza, pois nenhum de nós sabe 
tudo, e eu preciso sempre de aprender.

Um colaborador do SNL

Morte de um bispo, 
presbítero ou religioso

Pergunta:
Sou sacristão. Conheço o livro “Cele-

bração das Exéquias”, mas não encontro 
aí nada que me indique como se prepara 
o funeral de um bispo, de um padre ou de 
um religioso: como vestir o corpo do de-
funto, como arranjar o local do velório e 

outros pormenores. Podem indicar-me um 
livro onde os possa encontrar?

Resposta:
Caríssimo sacristão: Obrigado pela 

sua pergunta. Foi a primeira vez que al-
guém escreveu neste sentido. Devo dizer-
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-lhe que todos os sacristães com quem te-
nho trabalhado nestes últimos anos foram 
para mim pessoas encantadoras, organiza-
das e com um grande desejo de fazer tudo 
bem. Conheci e lidei com um, até à morte, 
que se encarregava de tudo o que aconte-
cia na paróquia: escrituração de livros pa-
roquiais, apresentação de contas à Cúria 
Diocesana, atendimento dos paroquianos. 
Era cauteleiro de profissão, e tinha uma 
grande piedade pessoal. Dizia-me a espo-
sa que nunca se deitava sem ir à igreja, 
ver como estavam as coisas e lá ficava, 
por vezes, muito tempo.

A sua pergunta tem razão de ser por-
que, na verdade, há apenas um livro que 
fala da morte, concretamente em relação 
Bispo. Ora o que aí se diz pode perfeita-
mente adaptar-se aos padres e religiosos.

O livro chama-se Cerimonial dos Bis-
pos. Transcrevo as passagens mais impor-
tantes do Capítulo VII, que trata da morte 
e exéquias do Bispo e depois faço os co-
mentários que achar oportunos.
 1.  Quando o Bispo adoecer, deverá 

dar exemplo ao seu povo, rece-
bendo os sacramentos da Penitên-
cia da Unção dos enfermos e da 
Eucaristia (1157).

 2.  Ao aproximar-se a morte deverá 
pedir e receber o Sagrado Viático 
(1158).

 3.  Ao entrar em agonia os cónegos 
devem recitar junto dele as preces 
de encomendação e em toda a 
diocese os fiéis devem orar por ele 
(1159).

 4.  Quando o Bispo expirar, digam-
-se as preces que vêm no Ritual 
(1160).

 5.  Depois, revista-se com as vestes 
de cor roxa e com as insígnias 
da Missa estacional, incluindo o 
pálio, mas não o báculo (1160)

 6.  Até ser transferido para a igreja 
catedral, exponha-se o seu corpo 
em lugar conveniente, onde os 
fiéis lhe possam fazer visita e orar 
por ele (1160)

 7.  Junto do corpo ou na igreja cate-
dral celebre-se uma Vigília ou a 
Liturgia das Horas (1160)

 8.  Em dia e hora convenientes, con-
vocar-se-á o clero e o povo para a 
celebração das exéquias na igreja 
catedral (1161).

 9.  O corpo do Bispo diocesano 
defunto será sepultado na igreja 
catedral da sua diocese (1164).

 10. Todas as comunidades da diocese 
devem orar pelo Bispo defunto, 
cada uma segundo as suas possi-
bilidades (1165).

Os números que vão entre parêntesis 
são os do Cerimonial dos Bispos. Como 
vê, a maior parte das coisas que aí se di-
zem são de ordem espiritual e algumas, 
de ordem especificamente corporais. Per-
cebe-se que as de ordem espiritual são as 
mais importantes: celebração da Penitên-
cia, da Unção dos enfermos, da Eucaristia; 
Sagrado Viático; preces de encomendação 
junto do agonizante e orações em toda a 
diocese, nas paróquias, nas comunidades 
religiosas e por parte dos fiéis.

Como à morte ninguém escapa (nem 
o rei, nem o bispo nem o papa), quando 
chegar a hora da Páscoa do Bispo, a pri-
meira coisa a fazer é rezar por ele. Rezar 
o quê? As preces que vêm no Ritual das 
Exéquias. 

Depois vêm os cuidados da higiene 
corporal do defunto e da roupa a vestir-
-lhe. Revista-se o defunto com as vestes 
de cor roxa e com as insígnias que usava 
na Missa estacional, que é a mais solene 
de todas. A morte é a última celebração 
solene em que ele toma parte. Só não leva-
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rá consigo o báculo, símbolo do seu mú-
nus pastoral, porque esse será continuado 
por outro. 

Uma vez revestido e colocado no fére-
tro, exponha-se num lugar adequado onde 
os fiéis possam fazer-lhe visita e orar por 
ele. Quando chegar o dia e a hora conve-
nientes, celebrem-se as exéquias na igre-
ja catedral. Por fim sepulte-se o corpo do 
defunto ou na igreja catedral, ou noutro 
lugar que ele tenha indicado.

Concluo desta maneira. Em vida, o 
Bispo foi o modelo do rebanho. O Ce-
rimonial fala dos cuidados a ter com ele 
na doença, na morte e na sepultura. Esses 
cuidados são um modelo a ter em conta 
na morte de um fiel leigo, de um religioso 
ou de um padre, mudando-se apenas o que 
houver a mudar. 

O esquema é aquele que todos nós 
conhecemos por experiência nas nossas 
famílias. Quando alguém morre trata-se 
em primeiro lugar da higiene corporal 
do defunto. A seguir veste-se-lhe a roupa 
melhor que ele usara em vida, e chama-
-se a agência que tratará do caixão e de 
outros pormenores de ordem civil. Em 
seguida o corpo ficará em casa da família 
(infelizmente cada vez mais raro) ou será 
levado para a casa mortuária, a fim de ser 
velado pelos familiares e amigos. No dia 
seguinte, á hora combinada, realizar-se-ão 
as exéquias na igreja e o funeral para o ce-
mitério. 

Aqui tem, caro consulente, o que se 
me oferece dizer-lhe. Diga-me se o escla-
reci ou confundi ainda mais, ou se precisa 
de alguma explicação suplementar.

Um colaborador do SNL

O Santo Lenho

Pergunta:
O que é e quando se usa o Santo Le-

nho? 

Resposta:
Começo por dizer-lhe, caro amigo, 

que a expressão Santo Lenho se refere a 
uma relíquia da Cruz em que Jesus Cris-
to foi crucificado. É termo antigo e ainda 
usado hoje, embora poucas vezes, na li-
turgia. Equivale à expressão madeiro da 
cruz. Pode encontrá-la, pelo menos, na 
Peregrinação, de Etéria (Antologia Li-
túrgica, nn. 1678-1679), nos Sermões, de 
Santo Agostinho (Ibidem, nn. 3824, 3918) 
e no Conhecimento do baptismo, de santo 
Ildefonso de Toledo (Ibidem, 5620). Nos 

livros litúrgicos actuais o termo vem refe-
rido no Missal Romano (Hinos de Sexta-
-Feira Santa), no Cerimonial dos Bispos 
(n. 1100), na Liturgia das Horas (vol. II, p. 
371, 629-630; vol. III, p. 1515; vol. IV, p. 
1287), e no EDREL (p. 918).

O primeiro Santo Lenho foi a própria 
Cruz donde esteve pendente o Filho de 
Deus. Célebre, entre todas, é a descrição 
feita por Etéria, no séc. IV, da adoração da 
relíquia da verdadeira Cruz.

Existem, espalhados pelas paróquias 
do mundo cristão, muitos santos lenhos. O 
mais célebre, em Portugal, encontra-se no 
museu da Catedral de Évora. Foi trazido 
da Terra Santa e esteve na batalha do Sa-
lado. O relicário é de ouro, prata, esmal-
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tes e pedras preciosas (diamantes, rubis, 
esmeraldas, safiras, um jacinto oriental e 
um camafeu de ágata com a imagem do 
Ecce Homo). Trata-se de uma jóia única 
no mundo, de valor incalculável. Mede 51 
cm de altura, e a maior largura da base é 
de 25 cm. Se puder, não deixe de a con-
templar, um dia, na Sé da capital alente-
jana.

Regra geral, o Santo Lenho é levado 
nas maiores procissões das paróquias on-
de existem as suas relíquias. O Cerimonial 
dos Bispos diz o seguinte: «Nas procissões 
do Santíssimo Sacramento, lenho da San-

ta Cruz, das relíquias, imagens e outras 
deste género, quando o Bispo participar 
na procissão, convém seja ele próprio, re-
vestido de pluvial, a presidir à procissão, 
levando ele mesmo o Santíssimo Sacra-
mento ou o objecto sagrado» (CB 1100).

Já fui responsável de uma paróquia 
onde, na procissão do Senhor dos Passos, 
é levada, debaixo do pálio, a relíquia do 
Santo Lenho, com a qual, no fim da pro-
cissão, se dá a bênção ao povo.

Um colaborador do SNL

Toalha de altar

Pergunta:
Que tecidos podem ou não ser usados 

na confecção das toalhas de altar? Só li-
nho ou também outros tecidos? Serão de 
aconselhar toalhas com rendas? Em cada 
tempo litúrgico deve colocar-se uma toa-
lha de cor diferente, ou apenas uma faixa 
por cima da cor branca?

Resposta:
1. Na linguagem litúrgica o termo toa-

lha pode significar várias coisas diferen-
tes: a) pano próprio para cobrir um altar; 
b) pano de dimensões mais pequenas para 
o celebrante limpar as mãos ao lavabo, 
ou os pés dos homens designados para o 
Lava-pés, na Missa da Ceia do Senhor, ou 
para se enxugar a cabeça do adulto ou da 
criança acabados de baptizar; c) toalha de 
linho encerada, à medida do altar, para o 
rito da dedicação do altar.

As suas perguntas referem-se à toa-
lha do altar: tecidos de que pode ser feita, 
possíveis adornos de renda, cores e faixas 
ou franjas.

É natural que o altar cristão, mesa da 
Ceia do Senhor, seja coberta com uma 
toalha, à semelhança do que fazemos em 
nossas casas ao prepararmos a mesa da re-
feição familiar. A Instrução Geral do Mis-
sal Romano apresenta duas razões para 
procedermos do mesmo modo em relação 
ao altar: veneração pelo memorial do Se-
nhor e respeito pelo banquete eucarístico: 
«Pela reverência devida à celebração do 
memorial do Senhor e ao banquete em que 
é distribuído o Corpo e o Sangue de Cris-
to, o altar sobre o qual se celebra deve 
ser coberto ao menos com uma toalha de 
cor branca, que, pela sua forma, tamanho 
e ornato, deve estar em harmonia com a 
estrutura do altar» (IG 304).

A expressão ao menos recorda a le-
gislação anterior ao Concílio Vaticano II, 
que mandava cobrir o altar-mor com três 
toalhas de cânhamo ou linho branco, das 
quais uma pelo menos, a de cima, devia 
chegar até ao chão dos dois lados do altar. 
Hoje basta utilizar uma só toalha, embora 
não seja proibido usar mais do que uma.
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2. A Instrução não se refere expres-
samente ao tecido da toalha. Mas diz o 
seguinte sobre as vestes litúrgicas: «Na 
confecção das vestes sagradas, além dos 
materiais tradicionalmente usados, é per-
mitido o uso de fibras naturais próprias 
de cada região, bem como de fibras arti-
ficiais, contanto que estejam de harmonia 
com a dignidade da acção sagrada» (IG 
343). Com base neste texto, creio ser legí-
timo deduzir que a toalha com que se re-
veste o altar, símbolo de Cristo e da mesa 
da última Ceia, pode ser de linho branco 
ou cânhamo, como até à época do Con-
cílio, e também de algodão ou de outras 
fibras naturais ou artificiais que estejam 
de harmonia com a dignidade da acção 
sagrada.

3. São de excluir as rendas na face da 
toalha que cobre a mesa do altar, pelo in-
conveniente que isso representaria em re-
lação ao cálice. Mas, tendo em conta que 
a renda é um ornamento, não repugna que 
aos pendentes laterais e frontal da toalha 
se apliquem as palavras da Instrução a 
respeito das vestes: «Os ornamentos po-
dem apresentar figuras, imagens ou sím-
bolos, que indiquem o uso sagrado das 

vestes, excluindo tudo o que possa destoar 
deste uso» (IG 344).

4. Quanto à cor da toalha do altar, a 
Instrução diz que ela deve ser sempre 
branca, independentemente do tempo li-
túrgico: «O altar deve ser coberto... com 
uma toalha de cor branca» (IG 117). Mas 
nada impede que os respectivos adornos e 
franjas sejam de outra cor. 

5. Antes da última reforma litúrgica 
estava mandado que se colocasse um res-
guardo por cima da toalha do altar, para a 
manter limpa: «Fora do Santo Sacrifício e 
da Exposição do Santíssimo, o altar deve 
estar coberto com um véu ou guarda-pó, 
que será de preferência de cor verde, ou 
da cor litúrgica do dia» (Dom António 
Coelho, O.S.B., Compêndio de Liturgia 
Romana, tomo II, n. 174). Nos livros litúr-
gicos actuais não há qualquer referência a 
tal resguardo.

Espero ter respondido, sempre com 
base nas normas litúrgicas actuais, a tudo 
o que perguntou. Desejo-lhe um bom tra-
balho como coordenador da pastoral litúr-
gica na sua comunidade.

Um colaborador do SNL

Pergunta:
Quando, poucos momentos após o iní-

cio de uma leitura tivermos de a interrom-
per por qualquer motivo imprevisto, deve-
mos recomeçá-la onde fomos forçados a 
interrompê-la ou voltar a ler tudo desde 
o princípio?

Resposta:
Em qualquer situação anómala que 

possa acontecer na liturgia, os seus prota-

gonistas devem agir com a maior naturali-
dade possível.

Particularmente durante a Liturgia da 
Palavra podem apresentar-se casos im-
previstos que obriguem o leitor a inter-
romper a proclamação há pouco iniciada, 
umas vezes por questões de ordem técnica 
(interrupção da luz eléctrica durante um 
grande espaço de tempo ou da amplifi-
cação sonora), outras por problemas de 
origem pessoal (ataque repentino de tos-

Leitura interrompida
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se por parte do leitor ou sua indisposição 
passageira) e outras ainda por circunstân-
cias fortuitas (pessoa que desmaia e cai 
por terra, gerando um movimento espon-
tâneo de ajuda, criança que começa a cho-
rar tão alto que torna impossível ouvir o 
leitor, entrada intempestiva de um animal 
doméstico), etc.

Não é possível dizer, sem mais, qual 
a melhor solução em cada caso, nem is-
so importa muito. Faça cada um como lhe 
parecer melhor, com naturalidade.

Mesmo assim, aqui vão algumas su-
gestões: 
 a) se estava mesmo a iniciar a lei-

tura, pare, e logo que a situação se 

normalize volte a ler tudo desde o 
princípio; 

 b) se estava a meio do trecho ou a 
terminar a leitura, recomece a 
frase onde a interrompera ou leia 
de novo todo o parágrafo onde se 
encontrava, para que a assembleia 
reencontre o sentido do que come-
çara a ouvir. 

No entanto, lembre-se de que o mais 
importante para um leitor, em tais circuns-
tâncias, é manter uma atitude de serenida-
de e de paz diante da assembleia.

Um colaborador do SNL

Início das leituras evangélicas no Leccionário

Pergunta:
Por que razão se acrescentou a ex-

pressão “Naquele tempo” no início de to-
dos os Evangelhos lidos na Missa?

Resposta:
É muito mais fácil responder à sua 

pergunta. Basta abrir um dos volumes do 
Leccionário Dominical e transcrever o 
que aí se diz sobre as palavras iniciais das 
leituras: «As palavras iniciais («incipit») 
contêm as habituais primeiras palavras 
introdutórias: «Naquele tempo», «Naque-
les dias», «Irmãos», «Caríssimos», «Eis o 
que diz o Senhor», que no entanto se omi-
tem quando no próprio texto há uma indi-
cação suficiente de tempo ou de pessoas, 
ou quando, pela natureza do texto, tais 
palavras não são oportunas. Nas diversas 
traduções, estas fórmulas podem mudar-
-se ou omitir-se por decisão das autorida-
des competentes. Depois dessas palavras, 

vem o início da leitura propriamente dito, 
suprimindo-se ou acrescentando-se algu-
mas palavras, conforme for necessário 
para a compreensão do texto separado do 
seu contexto. Dão-se também indicações 
convenientes quando o texto é construído 
por versículos não contínuos, se, por es-
se motivo, tiverem de se fazer alterações» 
(Ordenamento das Leituras da Missa, Pre-
liminares, n. 124).

À sua pergunta respondo, então, em 
poucas palavras: a razão pela qual se 
acrescentou a expressão Naquele tempo 
no início de todos os Evangelhos lidos 
na Missa deve-se à determinação do Or-
denamento das Leituras da Missa, no seu 
Capítulo VI, Adaptações, Traduções e 
Apresentação Gráfica do Ordenamento 
das Leituras.

Espero tê-lo esclarecido. 

Um colaborador do SNL
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HISTÓRIA 
DO SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA

Os seus Secretários ou Directores (VII)

Mons. Aníbal 
de Oliveira Marques Ramos
(18-08-1974 a 12-08-1994)
(Continuação)

 A primeira ida 
 à Conferência Episcopal 
 e seus resultados

O Director do Secretariado Nacional 
de Liturgia é simultaneamente Secretário 
da Comissão Episcopal de Liturgia. En-
quanto Director do Secretariado, compe-
te-lhe dirigi-lo e fazer dele, com a cola-
boração dos respectivos vogais, o órgão 
executivo da Comissão Episcopal. Como 
Secretário desta acompanha os outros 
membros (presidente e vogais) aos ple-
nários da Conferência, sempre que parece 
necessário ou conveniente que seja ele a 
fazer o ponto da situação relativamente 
aos trabalhos a cargo do Secretariado, ou 
a apresentar o relatório anual das activida-
des do mesmo.

No caderno de Notas pessoais de 
Mons. Aníbal, encontram-se, no dia 
27.11.1974 dois apontamentos. O primei-
ro é uma síntese dos assuntos a apresen-
tar, em nome do Secretariado, no plenário 
da Conferência Episcopal desse dia, e o 
segundo é uma espécie de acta dessa sua 
participação e dos resultados obtidos, que 
vale a pena transcrever na íntegra: 

«Participei na Conferência Episcopal 
para expor a situação do Secretariado, in-
dicar os trabalhos em curso e pedir suges-
tões. Quanto ao título do "Ordo Unctio-
nis Infirmorum" preferiram o de "Ritual 
da Unção dos Doentes" ao de "Ritual da 
Santa Unção". Luz verde para a impres-
são. O pedido de aprovação oficial já com 
provas. Concordaram com a sugestão do 
sr. Cónego Falcão de incluir no "Ritual da 
Unção dos Doentes" o "Rito do ministro 
extraordinário da Comunhão" que vem 
no "Ritual da Sagrada Comunhão e Culto 
Eucarístico fora da Missa". Para o Secre-
tariado sugeriram os seguintes nomes: 
Dr. Geraldes Freire, Prof. da Univer-
sidade de Coimbra – sugestão do Bispo 
de Portalegre – para traduzir textos pa-
trísticos medievais; Dr. Gabriel da Costa 
Maia – Bispo do Porto muito hesitante e a 
parecer preferir os Beneditinos de Singe-
verga (Falei com o D. Abade no fim e ele 
disse-me que não via ninguém para já, só 
o D. Tomás Gonçalinho para tradutor); P. 
José Ferreira, de Lisboa; Dr. Luís Ribei-
ro – Seminário de Coimbra; Dr. Guerra 
– Reitor do Santuário de Fátima, Leiria; 
Dr. José Cordeiro – Évora».

O documento está escrito à mão, sem 
rasuras, mas com sublinhados e uma apre-
sentação clara. Da respectiva leitura e in-
terpretação conclui-se que a ida de Mons. 
Aníbal à Conferência teve um tríplice ob-
jectivo: falar da situação do novo Secreta-
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riado (o que ele deve ter feito sintetizando 
o relatório que elaborara a pedido de D. 
Alberto e certamente fora entregue, dias 
antes, ao Conselho Permanente), informar 
sobre os trabalhos em curso (principalmen-
te as traduções e edições de novos livros 
litúrgicos) e pedir sugestões. A quem? 
Certamente aos bispos que as quiseram 
dar. Sobre que assuntos? Sobre o título do 
futuro Ritual dos Doentes, que passou a 
chamar-se "Ritual da Unção dos Doentes" 
(mais tarde mudado para "Ritual da Unção 
e Pastoral dos Doentes"), cuja impressão 
foi autorizada e o respectivo pedido de 
aprovação oficial simplificado; sobre a in-
clusão do "Rito da Comunhão por um mi-
nistro extraordinário" no "Ritual da Unção 
dos Doentes"; e sobre nomes de pessoas a 
contactar com vista à constituição do novo 
Secretariado. Da lista sugerida constam no-
mes que não chegaram a integrá-lo, e não 
constam outros que posteriormente vieram 
a ser convidados.

Em síntese, foram muito bons os resul-
tados obtidos pelo novo Director nesta sua 
primeira ida à Conferência dos Bispos.

 Um período de grande actividade

A leitura da correspondência do Secre-
tariado que, depois de devidamente digita-
lizada, é hoje parte importante da base de 
dados de que nos servimos para escrever 
estas crónicas, mostra que não era nada 
prosaico o dia-a-dia de um Director des-
se tempo. Tinha de saber insistir com os 
colaboradores, urgindo prazos combina-
dos sem nunca se mostrar agastado; zelar 
pela qualidade das traduções solicitadas 
pedindo a conveniente revisão de textos a 
terceiras pessoas; e também defender os 
legítimos interesses duma instituição com 
pequenas margens de lucro e que começa-
va a ter algumas despesas.

É interessante seguir, contados por 
Mons. Aníbal nos Apontamentos manus-
critos a que já fizemos referência, alguns 
destes vários momentos. 

A 28.11.1974, no dia a seguir à sua 
ida à Conferência, anota: «Entreguei ao P. 
João Gaspar o texto português do Ritual 
do Culto Eucarístico para uma revisão 
final». Era o seu habitual modo de proce-
der. Um texto, ainda que bem traduzido, 
poderia ser sempre melhorado. O Director 
sentia-se responsável pela qualidade do li-
vro litúrgico prestes a ser posto nas mãos 
dos sacerdotes, e particularmente pela fi-
delidade da tradução.

No mesmo dia recebe um cartão do 
organizador do Directório Litúrgico, es-
crito nos seguintes termos: «Monsenhor 
Aníbal: Na passada segunda-feira, aca-
bei de corrigir as últimas provas. Sei que 
o trabalho de impressão está adiantado 
e, contra o que imaginava, poderá ficar 
a edição ao serviço do Secretariado mui-
to em breve. Espero que a distribuição 
possa ser feita rapidamente para colma-
tar os injustificáveis atrasos… Num dos 
cantos do cartão escreveu Mons. Aníbal 
esta nota: "Comuniquei a recepção – 
05/12/74".

O mês de Dezembro começa com via-
gens. No dia 02.12.1974 escreve: «Fui à 
"Gráfica de Coimbra" falar com o geren-
te, P. Valentim, e depois de ouvir o con-
selho "particular" do sr. Bispo de Aveiro, 
concordei em que a "Gráfica de Coimbra" 
editasse por si própria, num volume só, os 
Rituais da Unção dos Doentes, da Comu-
nhão fora da Missa e da Reconciliação. 
Se a tradução do Ritual da Penitência não 
atrasar, estes Rituais poderão estar pron-
tos antes da Quaresma…». A Quaresma, 
como data ideal para a publicação de al-
guns livros litúrgicos, começa a ser meta a 
não ultrapassar.
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No dia 03.12.1974 aponta: «Fui ao 
Colégio das Caldinhas, Santo Tirso, para 
tratar com o P. Manuel Simões de assun-
tos do Secretariado. Tive o gosto de rece-
ber o texto de parte do Ritual da Recon-
ciliação que o P. José Ferreira não tinha 
traduzido. Trouxe também o "Projecto do 
Próprio de Portugal Metropolitano para a 
Liturgia Horarum" e outro para o "Missa-
le Romanum", ambos da autoria do Cón. 
José Falcão». Que alguém apresente os 
trabalhos que aceitou fazer dentro do pra-
zo estabelecido é para ele motivo de gran-
de satisfação, assim como o contrário lhe 
causa tristeza que não consegue disfarçar.

A 05.12.1974 insiste com um colabo-
rador a quem preza muito: «Voltei a escre-
ver ao P. José Ferreira a pedir que revisse 
todo o texto do "Ordo Paenitentiae". Os 
termos em que o faz mostram a sua gran-
de delicadeza: «Caro Padre José Ferreira: 
Desculpe que venha incomodá-lo de novo 
com o pedido da revisão de todo o "Ordo 
Paenitentiae". É que, em cumprimento da 
promessa que me fora feita, está neste mo-
mento concluída a tradução do respectivo 
texto latino. Além disso, dado o atraso da 
sua utilização entre nós e urgindo a sua 
publicação antes da próxima Quaresma, 
não se pode esperar mais tempo. Agrade-
ço, pois, que me dê uma resposta urgente a 
este pedido, independentemente da atitude 
que queira tomar em relação ao Secreta-
riado de Liturgia que me proponho cons-
tituir quanto antes com um pequeno grupo 
de pessoas que saibam e aceitem colabo-
rar. Creia-me muito fraternalmente…».

Prevenindo possíveis atrasos na 
"confirmação" dos textos litúrgicos 
pela Congregação para o Culto Divino 

O novo Director do Secretariado en-
contra, no contacto quotidiano com as 

pessoas ligadas à liturgia e às quais recor-
re para a execução de serviços concretos, 
que ele próprio não está em condições de 
realizar, a sua melhor escola de formação. 
Aí adquire experiência no trato amigável 
e na aceitação das limitações próprias e de 
cada um, clareza na exposição das ideias 
a transmitir, e fortaleza de ânimo nos re-
veses que quase sempre surgem quando 
menos se espera.

Por aquilo que vai ouvindo da bo-
ca de pessoas com experiência, adivinha 
que se aproximam batalhas mais difíceis 
de vencer do que aquelas com que se viu 
confrontado até ao momento. A da "con-
firmação" pelo competente dicastério ro-
mano dos textos litúrgicos aprovados pela 
Conferência Episcopal pertence a esse 
número. Com efeito, um texto litúrgico 
traduzido em língua vernácula e aprovado 
pelos Bispos de um país, só pode entrar 
em vigor após "aprovação ou confirma-
ção" por escrito dada pela Congregação 
para o Culto Divino. 

O que fazer para que tal acto oficial 
não demore muito para além do tempo ne-
cessário? Como superar essa dificuldade 
quando se está a milhares de quilómetros 
de distância e não se conhecem os mean-
dros que podem tornar mais célere a ob-
tenção do indispensável "placet" romano? 

Começa a pensar no assunto muito ce-
do, e encontra um caminho para alcançar 
com sucesso a meta desejada, envolvendo 
outras pessoas no problema que o preocu-
pa. Ele não está em Roma, mas há quem lá 
esteja e tenha capacidade de trabalho, po-
der de iniciativa e talvez até gosto de pres-
tar ajuda à causa litúrgica em Portugal.

Como solução extrema, chega mesmo 
a equacionar a hipótese de viajar pessoal-
mente até Roma, se tanto for preciso, para 
obter ganho de causa nalgum problema 
mais difícil. Mal imagina que isso virá a 
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acontecer bem depressa. Mas por agora, 
começa por pedir conselho a alguém que 
mora na cidade eterna e que, de acordo 
com informações que lhe são dadas, co-
nhece bem os corredores do Vaticano. 
Trata-se do Padre João Caniço.

No dia 06.12.1974, regista no Diário: 
«Escrevi ao P. João Caniço, S.J., Roma, 
a fim de o interessar no pedido de apro-
vação dos textos litúrgicos em vernácu-
lo». Reproduzimos essa carta escrita por 
Monsenhor, e que é um bom exemplo de 
como ele sabia cativar as pessoas para ob-
jectivos concretos e ao mesmo tempo um 
óptimo testemunho da sua incondicional 
entrega ao cargo de que fora incumbido: 
«Caro Padre João Caniço: A sua quali-
dade de aveirense e o interesse que dedica 
a estas terras e às suas gentes, manifes-
tado de modo especial na colaboração 
prestada ao nosso "Correio do Vouga", de 
cujo conselho de redacção faço parte, le-
varam-me a escrever-lhe esta carta para 
lhe pedir uma informação e um conselho. 
Fui nomeado há cerca de três meses pa-
ra secretário da Comissão Nacional (sic) 
de Liturgia, sucedendo assim aos seus 
colegas na Companhia, Padres Barbosa 
Pinto e Manuel Simões. Devo ao primei-
ro muita admiração pela sua capacida-
de de trabalho e poder de iniciativa; ao 
segundo, muita estima e reconhecimento 
pela simpatia com que me tem acolhido 
e ajudado. Entre as tarefas prioritárias 
do meu novo cargo conta-se a publica-
ção dos três novos Rituais da Unção dos 
Doentes, da Sagrada Comunhão e Culto 
Eucarístico fora da Missa e ainda o da 
Reconciliação. Parte da tradução deste 
último Ritual foi feita há poucas semanas. 
Já entrei em contacto com uma tipografia 
e estou a tentar tudo para que estes três 
Rituais saiam a público antes da próxima 
Quaresma, que se iniciará em meados de 

Fevereiro, como sabe. Acontece que, con-
cluída a tradução e entregue à tipografia 
o trabalho da impressão, sou obrigado a 
encarar de frente o problema da aprova-
ção oficial pela Santa Sé. Não duvido de 
que o texto será oficialmente aprovado. 
Apenas receio que seja demorada a apro-
vação, impedindo assim que os Rituais 
possam ser utilizados na próxima época 
quaresmal. Uma vez que V. Rev.ª se encon-
tra em Roma e é uma pessoa desembara-
çada, como estou informado pelo Padre 
Manuel Simões e outros, gostaria de pedir 
a sua opinião e de ouvir o seu conselho. 
Logo que eu tenha as provas tipográficas 
em mão (e nunca será antes de meados de 
Janeiro), mandá-las-ia para a Sagrada 
Congregação do Culto Divino e simul-
taneamente pediria o seu auxílio, Padre 
João Caniço, junto da referida Congre-
gação. Se, mesmo assim, e devido funda-
mentalmente às notórias deficiências dos 
correios italianos, agravadas por ocasião 
das greves, que são sempre possíveis, e 
por vezes frequentes, achar que tenho de 
tomar uma atitude mais expedita e que 
deveria encarar inclusivamente a conve-
niência ou necessidade de fazer uma via-
gem a Roma, expressamente para o efeito, 
diga-mo com toda a franqueza. Acima de 
tudo, preocupa-me a eficiência do proces-
so da aprovação, como presumo estará 
a calcular. Aguardando as suas notícias 
e o seu parecer, aproveito a oportunida-
de para lhe apresentar os meus melhores 
cumprimentos e para lhe desejar um san-
to Natal».

Apesar da sua extensão, penso ter 
valido a pena ler esta carta. Na próxima 
crónica veremos a sequência destas preo-
cupações do Director do Secretariado e de 
outras que, entretanto, foram surgindo. 

 José de Leão Cordeiro
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Terminamos hoje a descrição do Quarto 
Rito da ceia pascal judaica. 

29. [...] Quem é semelhante a Ti? Quem se 
compara a Ti? Quem é igual a Ti, Deus gran-
de, forte e temível, Deus excelso, Criador do 
mundo do céu e da terra? Nós Te louvaremos, 
glorificaremos, exaltaremos e bendiremos o 
teu Nome santo, como disse David: Bendiz, ó 
minha alma, o Senhor, e todo o meu ser louve 
o seu Nome santo (Sal 102, 1). Tu és o Deus 
forte pelo teu poder sem limites. Tu és grande 
pela glória do teu Nome. Tu és eternamente 
poderoso e temível pelas tuas maravilhas, ó rei 
sentado num trono excelso e sublime. [...]

Glorificado seja para sempre o teu Nome, 
ó nosso rei, Deus forte, rei grande e santo, 
no Céu e na terra. A Ti são devidos, Senhor 
nosso Deus e Deus de nossos pais, poemas e 
glorificação, louvor e salmos, força e poder, 
triunfo, grandeza e fortaleza, elogio e honra, 
santidade e reino, bênçãos e acções de graças, 
desde agora e pelos séculos. Deus das acções 
de graças. Senhor das maravilhas, que esco-
lhes cânticos de glorificação, ó Rei e Deus que 
vives pelos séculos.
30. Dizem a bênção sobre o quarto cálice:

Bendito sejas, Senhor nosso Deus, Rei do 
universo, que nos dás o fruto da videira.

Última bênção

31. Os convivas, que participam na ceia, be-
bem e dizem esta última bênção:

Bendito sejas, Senhor nosso Deus, Rei do 
universo, pela videira, pelo fruto da videira, 
pelos frutos do campo e pela terra aprazível, 
boa e vasta, que amaste e deste em herança 
aos nossos pais, para que comessem dos seus 
frutos e se saciassem das suas coisas boas. 
Tem piedade, Senhor nosso Deus, de Israel teu 
povo, de Jerusalém tua cidade, de Sião morada 
da tua glória, do teu altar e do teu santuário. 

Edifica Jerusalém, tua cidade santa, depres-
sa, em nossos dias; faz com que subamos até 
ela e alegra-nos nela. Havemos de comer dos 
seus frutos, de nos saciar com a sua bondade, 
de Te bendizer por ela em santidade e pure-
za. Enche-nos de alegria neste dia de festa dos 
Ázimos, porque Tu, Senhor, és bom e fazes 
bem a todos. Nós Te damos graças pela terra 
e pelo fruto da videira. Bendito sejas, Senhor, 
pela terra e pelo fruto da videira.

Hino: «E chegou a meia-noite»

32. Acrescenta-se este hino após a última 
bênção.   

Outrora fizeste muitas das tuas maravilhas 
de noite - início desta primeira vigília noctur-
na (Sal 90, 4).

Deste a vitória ao estrangeiro justo, quan-
do, de noite, dividiste os companheiros. Isso 
aconteceu à meia-noite. Em sonhos, ameaças-
te de noite o rei de Guerar (Gen 20). Na obs-
curidade da noite encheste de pavor a Labão, 
o arameu. E foi de noite que Israel lutou contra 
o Anjo e saiu vencedor. Isso aconteceu à meia-
-noite.
33. Segue-se a memória de numerosos acon-
tecimentos que sucederam de noite. E termina 
assim:

Apressa o nascer do dia que nem é dia 
nem é noite. Mostra, Senhor, que teu é o dia 
e tua é a noite (Sal 73, 16). Põe sentinelas na 
cidade todo o dia e toda a noite (Is 62, 6). Ilu-
mina as trevas da noite como o dia. Tudo isto 
aconteceu à meia-noite.
34. Último voto

 No próximo ano em Jerusalém.
35. E, se a ceia é celebrada na própria cida-
de, acrescentam:

No próximo ano em Jerusalém edificada.

ANTOLOGIA LITÚRGICA, Rito da nar-
ração da Páscoa [nn. 95-101].

NOVIDADE PERENE
A LITURGIA DA CEIA PASCAL

QUARTO RITO
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CATÁLOGO 
DE 

PUBLICAÇÕES

Missal Romano
 Dourado: 90,00 €   –   Vermelho: 70,00 €   –   Branco:  ......................................................  60,00 €
Orações Eucarísticas. Textos para os concelebrantes ......................................................................  6,00 €
Precónio Pascal (Esgotado) ........................................................................................................................  6,00 €
Missas da Virgem Santa Maria – Orações ..............................................................................................  20,00 €

Leccionários
I Ano A  ......................................................................................................................................................  24,00 €
II Ano B .......................................................................................................................................................  25,00 €
III Ano C .......................................................................................................................................................  28,00 €
IV Ferial – Advento, Natal, Quaresma e Páscoa ............................................................................  22,00 €
V Ferial – Tempo Comum: Anos ímpares .......................................................................................  27,00 €
VI Ferial – Tempo Comum: Anos pares ............................................................................................  27,00 €
VII Santoral ...................................................................................................................................................  27,00 €
VIII Missas Rituais, Votivas e outras .....................................................................................................  40,00 €
Missas da Virgem Santa Maria – Leccionário .......................................................................................  20,00 €

Evangeliário
 Dourado: 95,00 €  –  Vermelho: 80,00 €  –  Branco: .............................................................  70,00 €

Oração Universal
 Domingos, Solenidades, Comuns e Rituais ...............................................................................  25,00 €
 Ferial – Anos ímpares.........................................................................................................................  28,00 €
 Ferial – Anos pares .............................................................................................................................  28,00 €

Rituais
Iniciação Cristã dos Adultos .......................................................................................................................  13,50 €
Celebração do Baptismo ..............................................................................................................................  13,00 €
Celebração da Penitência ............................................................................................................................  17,00 €
Unção Pastoral dos Doentes.......................................................................................................................  10,00 €
Celebração do Matrimónio ..........................................................................................................................  12,50 €
Profissão Religiosa..........................................................................................................................................  12,00 €
Celebração das Bênçãos ..............................................................................................................................  27,00 €
Bênçãos da Família. Textos do Ritual para uso dos leigos .............................................................  5,00 €
Bênção da mesa. Textos do Ritual ...........................................................................................................  1,90 €
Celebração dos Exorcismos ........................................................................................................................  10,00 €
Sagrada Comunhão e Culto do Mistério Eucarístico fora da Missa .............................................  12,50 €
Celebração dominical na ausência do presbítero ..............................................................................  10,00 €
Ritual do Ministro Extraordinário da Comunhão ................................................................................  5,00 €
Celebração das Exéquias orientadas por um fiel leigo ....................................................................  9,00 €
Orações pelos Defuntos. Textos do Ritual das Exéquias .................................................................  2,00 €

Pontificais
Dedicação da Igreja e do Altar ..................................................................................................................  28,00 €
Ordenação do Bispo, dos Presbíteros e Diáconos .............................................................................  42,50 €
Ordenação dos Presbíteros e dos Diáconos. Edição para uso dos fiéis ....................................  2,00 €
Celebração da Confirmação .......................................................................................................................  15,00 €
Bênção dos Óleos dos Catecúmenos e dos Enfermos e Consagração do Crisma ...............  6,00 €
Instituição dos Leitores e dos Acólitos ...................................................................................................  12,50 €
Instituição dos Leitores e dos Acólitos. Edição para uso dos fiéis ..............................................  1,50 €
Bênção de um Abade e de uma Abadessa ...........................................................................................  5,00 €
Consagração das Virgens ............................................................................................................................  16,00 €


