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Eucharistia – Dei donum, summum bonum.*

Dedico este trabalho a todos aqueles católicos – homens 
e mulheres – que, cheios de intenso amor ao Santíssimo 
Sacramento do corpo, sangue, alma e divindade de nosso 
Senhor Jesus Cristo, dispõem-se, com perseverança, sacri-
fício e generosidade, a levar o Cristo eucarístico a todos os 
irmãos na fé, especialmente aos mais necessitados.

Explicitamente, dedico este livro a todos os zelosos Mi-
nistros Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística 
da arquidiocese de São Paulo e de todo o Brasil. 

Que todos eles vivam bem conscientes da grande dig-
nidade do seu ministério eucarístico, a serviço dos muitos 
irmãos. Que cada um deles viva sempre a contagiante 
alegria de ser um “cristóforo” – um portador de Cristo.

E que, dentre as fileiras do laicato católico, possam 
surgir, sempre mais, fervorosos e dedicados Ministros Ex-

Dedicatória

 * Eucaristia – dom de Deus, sumo bem.
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traordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, piedosos 
portadores das graças e bênçãos de Jesus-Eucaristia, sem-
pre bem-vindos aos nossos lares e hospitais, como anjos 
de paz e de fé, de serenidade e de alegria cristã.

Aury Azélio Brunetti,
primeiro diácono permanente

 ordenado na Arquidiocese de São Paulo,
em 23 de outubro de 1972.
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Apresentação

Tenho a satisfação de apresentar aos fiéis em geral – e 
especialmente aos que são candidatos e aos que já são Mi-
nistros Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística 
– este oportuno livro.

Trata-se de mais uma esmerada contribuição à cate-
quese e à piedade eucarística, prestada a esta arquidiocese 
de São Paulo e a todo o país, tanto pela fecunda pena do 
nosso prezado diácono Aury Azélio Brunetti – que ainda 
recentemente publicou o seu pioneiro trabalho Diaco-
nato permanente – visão histórica e situação atual –, como 
pela Editora Ave-Maria que, além da tradicional Revista 
Ave-Maria, vem editando outras muitas publicações de 
reconhecido conteúdo evangélico e atualidade pastoral.

Ao abençoar o autor e mais este seu trabalho apos-
tólico, externamos nossos votos de ampla difusão desta 
oportuna publicação, para o incremento não apenas 
quantitativo, mas sobretudo qualitativo, desse importante 
serviço fraterno e dessa emergente diaconia do Ministério 
Extraordinário da Sagrada Comunhão Euca rística.

São Paulo, 14 de junho de 1990. Solenidade de 
Cor pus Christi.

PAulo evAristo, CArdeAl Arns,
Arcebispo Metropolitano de São Paulo e 

Membro da Congregação para o Culto Divino
e a Disciplina dos Sacramentos.
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Este Curso de preparação para Ministros Extraordinários 
da Sagrada Comunhão Eucarística é útil tanto aos “profes-
sores” quanto aos “alunos”.

Aos “professores”, porque possibilita-lhes recordar e 
ampliar conhecimentos, enriquecer suas palestras e expli-
cações; e aos “alunos”, porque fornece-lhes elementos de 
teologia, liturgia e espiritualidade eucarística, imprescindíveis 
para um consciente e generoso desempenho do ministério 
da Sagrada Eucaristia.

Programado para oito reuniões, o presente curso poderá 
estender-se por oito semanas, ou, se for mais conveniente, 
por oito meses.

Os temas das seis palestras, fundamentados na santa Bíblia, 
na teologia dogmática, na sagrada liturgia e na espiritualida-
de eucarística, desenvolvem os tópicos essenciais relativos à 
santíssima Eucaristia como “Memorial da Paixão de Cristo, 
sacrifício da nova lei e sacramento de amor e salvação”. 

Cada uma das seis palestras poderá ter a duração de 
60 minutos, seguidos de mais uns 15 ou 30 minutos de 
palavra livre, destinados a perguntas, explicações e escla-
recimentos complementares.

Esquema geral do curso



12

Um resumo geral dessas seis palestras pode ser visto nas 
páginas 16 a 21 deste livro.

Os dez Anexos apresentam assuntos e pontos práticos 
complementares, que ajudarão “professores” e “alunos” no 
trabalho de ampla exposição, clara compreensão e frutuosa 
vivência do mistério e do ministério eucarístico.

Concluindo todo este trabalho, o leitor encontrará um 
Glossário básico ilustrado, com explicações e esclarecimen-
tos sobre termos e objetos relacionados com o culto e o 
ministério eucarístico.

É conveniente que se faça, antes do início de cada 
reunião, a chamada dos candidatos; aqueles que faltarem 
a três reuniões não poderão receber o certificado de ha-
bilitação, a não ser que tenham uma nova oportunidade 
de assimilar, de algum modo, o que já foi estudado nessas 
três reuniões.
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Oração para o início e 
o fim de cada reunião

Para obterem os esperados frutos deste curso, “pro-
fessores” e “alunos” estão convidados a invocar as bênçãos 
de Deus, no início e no fim de cada reunião, rezando, nesse 
sentido, as duas orações seguintes:

Oração para o início da reunião

(Todos) – Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. Amém!

(Uma voz) – Vinde, Espírito Santo!
(Todos) – Enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei 

neles o fogo do vosso amor.
(Uma voz) – Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado!
(Todos) – E renovareis a face da terra.
(Uma voz) – Oremos!
(Todos) – Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis 

com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente 
todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre 
da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém!

(Uma voz) – nossa Senhora do Santíssimo Sacramento!
(Todos) – Rogai por nós!
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(Todos) – Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. Amém!

Oração para o fim da reunião

(Todos) – Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo! Amém!

(Uma voz) – Ó Pai do céu,
(Todos) – nós vos damos graças, por nos terdes cha-

mado para o augusto ministério da Sagrada Comunhão 
Eucarística. Concedei-nos a graça de compreender, cada 
vez mais, a importância desse chamado e a transcendên-
cia dessa missão. Fazei que nos preparemos bem, em 
espírito de fé e com generosidade, para esse serviço ecle-
sial tão necessário em nossos dias. Dai que, após receber 
da Mãe-Igreja o mandato de Ministro Extraordinário 
da Sagrada Comunhão Eucarística, nós possamos nos 
transformar interiormente em anjos portadores de paz 
e de alegria, para levar a todos os nossos irmãos na fé, 
especialmente aos mais necessitados, a luz e a paz do 
Cristo Eucarístico. Amém!

(Uma voz) – nossa Senhora da Conceição Aparecida, 
Rainha e Padroeira do Brasil!

(Todos) – Rogai por nós!
(Uma voz) – São Tarcísio, jovem mártir da Sagrada 

Eucaristia!
(Todos) – Rogai por nós!
(Uma voz) – Beato Mateus Moreira, patrono dos Mi-

nistros Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarís-
tica! (*)

(Todos) – Rogai por nós! 

 (*)  Sobre o Beato Mateus Moreira, mártir da fé e da Eucaristia, ver pág.114.
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Primeira reunião
Visão geral do curso

Esta primeira reunião terá por objetivo dar uma visão 
geral de todo o curso, abrangendo os seguintes itens:

1. Autoapresentação de todos os participantes

De início, o coordenador do curso fará uma autoapre-
sentação, dando aos participantes um resumo de sua vida e 
de suas atividades, especialmente aquelas mais pertinentes 
ao Ministério Extraordinário da Eucaristia.

Em seguida, cada um dos participantes fará igualmente 
a sua autoapresentação, ressaltando as atividades, passadas 
ou atuais, mais relacionadas com o Ministério Extraordiná-
rio da Eucaristia (por exemplo: participação nas equipes de 
liturgia, catequese, primeira Eucaristia, ou na pastoral da 
saúde, visitando enfermos em suas casas e nos hospitais).

2. Sistemática geral do curso

Retomando a palavra, o coordenador exporá agora a 
sistemática geral do curso, que será a seguinte:

a) todas as reuniões serão abertas e concluídas com as 
orações indicadas nas páginas 13 e 14 deste livro;
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b) se houver tempo e for oportuno, além das duas 
orações – para o início e o fim das reuniões – poderá haver 
também um cântico de fé e de confraternização;

c) em todas as reuniões será feita a chamada nominal dos 
participantes, para efeito e controle de presença e de frequên-
cia ao Curso (previna-se aos participantes que aqueles que 
faltarem a três reuniões não estarão habilitados a receber, 
no final do curso, o mandato de Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão Eucarística, salvo se, em novas opor-
tunidades, puderem assimilar as matérias que perderam);

d) antes de concluir este curso, os “alunos” poderão 
ser convidados a fazer uma pequena prova escrita (sobre 
este asssunto, favor ver Anexo 1, na página 64).

3.  Resumo das seis palestras

nesta primeira reunião, o coordenador do curso fará 
também uma apresentação do temário do curso inteiro, que 
consistirá de um resumo de cada uma das seis palestras, 
podendo aproveitar, para isso, o seguinte resumo geral:

Primeira Palestra: Os muitos ministérios da 
Igreja do pós-concílio

na Igreja do pós-concílio (o Concílio Ecumênico 
Vaticano II, 21o 

 Concílio Ecumênico da Igreja Católica, 
foi aberto em 11 de outubro de 1962 pelo papa Beato 
João XXIII e concluído em 7 de dezembro de 1965 pelo 
Papa Paulo VI), além dos três ministérios ordenados – o 
episcopado (bispos), o presbiterado (padres) e o diaconato 
(diáconos transitórios e permanentes) – florescem e fru-
tificam muitos outros ministérios não ordenados, exercidos 
por leigos, homens e mulheres, cheios de fé, esperança 
e caridade. 
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Um desses importantes ministérios não ordenados é 
aquele exercido pelos Ministros Extraordinários da Sagra-
da Comunhão Eucarística, os quais devem ser:

– cristãos de vida de fé, exemplares, generosos e fiéis 
ao seu Deus e à sua Igreja;

– humildes e serviçais, que jamais se vangloriem de 
seu ministério eucarístico;

– devotos do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, 
que recebam, eles mesmos, com fervor e frequência, a 
sagrada comunhão eucarística e participem das várias mo-
dalidades de cultos de adoração e de louvor ao Santíssimo 
Sacramento da Eucaristia.

Segunda Palestra: Eucaristia – sacrifício da nova lei

O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, no 
monte Calvário, é o único e eterno sacrifício da nova lei.

nesse sacrifício, Jesus Cristo, o Filho de Deus feito 
homem, é, ao mesmo tempo, o único e eterno sacerdote e 
a única e perfeita vítima imolada ao Pai pela salvação de 
toda a humanidade.

A santa missa – reapresentação, reatualização do único 
e eterno sacrifício do Calvário – é, por isso, de valor infinito.

A santa missa é um sacrifício:
– latrêutico – de adoração ao Pai;
– eucarístico – de ação de graças a Deus;
– propiciatório – de reparação a Deus pelos pecados de 

toda a humanidade;
– impetratório – de petição de bênçãos e de graças divinas.

Terceira Palestra: Eucaristia – sacramento de amor

Recordando os nossos sempre necessários cate-
cismos da doutrina cristã (o grande e recomendado “Ca-
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tecismo da Igreja Católica”, oficialmente publicado pelo 
papa João Paulo II em 11 de outubro de 1992, acaba de 
comemorar dez anos de vigorosa e apostólica atualidade 
doutrinal), sabemos que a Sagrada Eucaristia “é o sacra-
mento que contém o verdadeiro corpo e o verdadeiro 
sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, real e substancial-
mente presente, debaixo das espécies ou aparências de 
pão e de vinho, para nosso alimento espiritual”.

A Eucaristia é o maior dos sete sacramentos da 
Igreja, porque contém o próprio autor da graça santi-
ficante e salvífica, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus 
feito homem.

A pessoa divina de Jesus Cristo, Deus e homem, está 
sacramentalmente presente no pão e no vinho, consagrados 
durante o santo sacrifício da missa. A presença real, física, 
sacramental do corpo e do sangue, da alma e da divindade 
de Jesus Cristo é a essência e o coração do sacramento 
eucarístico. Por isso, a Igreja católica sempre defendeu, 
ardorosamente, essa presença eucarística do Verbo Divino 
Encarnado no meio dos homens.

Essa presença de Jesus Cristo na Eucaristia não é 
estática, mas dinâmica, portadora de salvação. Em nos-
sos sacrários, suntuosos ou humildes, palpita a vítima 
divino-humana, que se consome incessantemente pela 
salvação de toda a humanidade.

O sacramento da Eucaristia é o sagrado banquete da 
família dos filhos de Deus.

Quarta Palestra: Evangelização e Sacramentalização

Todas as celebrações – e, de modo especial, as celebra-
ções eucarísticas – não dirão nada, ou quase nada, àquelas 
pessoas que não têm fé.
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Por isso, é imprescindível que as celebrações, má-
xime as eucarísticas, sejam precedidas, acompanhadas 
e seguidas de evangelização, escrita ou oral, pois, como 
afirma São Paulo apóstolo, “a fé provém da pregação, 
e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo” 
(Romanos 10,17).

Os sacramentos da Igreja são sacramentos da fé. 
Por isso a evangelização prepara a sacramentalização. A 
catequese leva o cristão a não receber passivamente os 
sacramentos; mas, antes, a recebê-los e a vivê-los como 
eles realmente são – sacramentos da fé.

Sem uma sólida base de catequese geral e, sobretudo, 
de catequese sacramental, os sacramentos da Igreja correm 
o risco de serem recebidos rotineiramente, perdendo sua 
eficácia renovadora.

Insista-se: tudo deve começar pelo batismo, que nos 
dá a fé. Por isso, tudo começa pela evangelização na fé. A 
fé é a porta de acesso aos sacramentos da Igreja, que são 
como que “relíquias da Encarnação” e devem produzir, 
sempre, contagiante crescimento na fé – encontro pessoal 
com Deus, em Jesus Cristo, pelo Espírito Santo.

Quinta Palestra: Celebrações eucarísticas

O ser humano é, por natureza, uma criatura dada a 
festas, celebrações e comemorações.

O grande acontecimento a ser comemorado, a mais 
sensacional novidade, o fato substancial de toda a Histó-
ria, a ser sempre revivido e incessantemente celebrado, é 
a Ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.

Como esse fato-mistério fundamental da nossa fé 
aconteceu numa manhã de domingo, é nesse dia – o 
primeiro dia da semana –, que os cristãos, como filhos 
de Deus e como irmãos na mesma fé cristã, rememoram 
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comunitariamente, e celebram festivamente, a Páscoa da 
Ressurreição do Senhor Jesus.

A festiva celebração dominical da Eucaristia – corpo, 
sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, vivo entre nós e 
sempre intercedendo por nós junto do Pai – é o centro de 
toda a vida cristã e eclesial.

Sexta Palestra: Comunhão eucarística fora 
da santa missa

Eis aqui uma afirmação da Congregação dos Ritos que, 
além de confirmar a importância e necessidade de conser-
var, mesmo após o santo sacrifício da missa, o Santíssimo 
Sacramento da Eucaristia nos sacrários de nossas igrejas e 
capelas, comprova e confirma, igualmente, a importância 
e necessidade que a Igreja tem de fervorosos e dedicados 
Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão Euca-
rística: “A finalidade primária e primordial de conservar 
a Eucaristia fora da missa é a administração do viático, ou 
seja, a comunhão euca rística para os enfermos, em suas 
casas e nos hospitais; são fins secundários a distribuição 
da comunhão fora da missa para pessoas não doentes e a 
adoração de nosso Senhor Jesus Cristo presente no sacra-
mento” (Instrução Eucharisticum Mysterium, n. 3f, AAS-59, 
1967, pág. 543).

Com efeito, a sagrada Eucaristia é o “Emanuel – o 
Deus-conosco”, em todos os momentos da nossa vida; é 
o pão da vida eterna. É o maná divino e a água viva nos 
desertos humanos.

Sobretudo, Jesus-Eucaristia é o alimento dos viajores 
e dos peregrinos da vida. É pão de viagem para aqueles 
que caminham em direção à pátria celeste, e aspiram à 
feliz imortalidade da Ressurreição em Cristo e com Cristo.
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4.  Aula prática

O coordenador do curso informará aos participantes 
que a sétima reunião – em que será exposto o tema da 
sexta palestra, sobre “Comunhão eucarística fora da missa” 
– será sobretudo uma aula prática de como administrar 
a comunhão eucarística, tanto em igrejas e capelas como 
em casas e hospitais.

nesse sentido, ainda durante essa sétima reunião, serão 
mostrados aos participantes as vestes e os vários objetos 
sagrados relacionados com o culto e as práticas devocionais 
ao sacramento da Eucaristia.

Será fornecida também, nessa sétima reunião, uma 
lista de vestes e de objetos sagrados necessários ao desem-
penho do ministério eucarístico em igrejas, casas e hospi-
tais, visto que os candidatos ao Ministério Extraordinário 
da Sagrada Comunhão Eucarística deverão, já antes de 
receber o mandato, dispor dessas vestes e objetos sagrados.

5.  Missa do mandato

Por fim, a oitava e última reunião do curso consistirá 
na solene celebração da Santa Missa do Mandato, na qual 
o bispo diocesano (ou seu delegado ad hoc) conferirá aos 
candidatos que tiverem concluído o curso o mandato ou 
certificado de habilitação de Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão Eucarística. 
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Segunda reunião
Primeira Palestra

Os muitos ministérios 
da Igreja do pós-concílio

Este tema será dividido nos três tópicos seguintes:
a) Igreja do pós-concílio;
b) Ministérios;
c) Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão 

Eucarística.

1.  Igreja do pós-concílio

Conquanto a Igreja de Jesus Cristo seja, com e como 
o seu divino fundador e cabeça, “de ontem, de hoje e de 
sempre” (Hebreus 13,8), é possível, porém, estudá-la em 
determinado período de sua História.

Assim, podemos referir-nos à Igreja do pós-concílio, 
ou seja, à Igreja Católica Apostólica Romana, no período 
que vem desde 11 de outubro de 1962, quando o papa 
Beato João XXIII abriu solenemente o Concílio Ecumê-
nico Vaticano II, até os nossos dias.

São já passados 41 anos de vida e de ação pós-conciliar, 
em que a Igreja, como que em clima de fermentação e 
crescendo na consciência de sua natureza e de sua missão, 
procura purificar-se e atualizar-se, em ânsias de santi-
ficação interna e de difusão externa, para levar a todos os 
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homens a mensagem da salvação em Jesus Cristo, nosso 
Senhor.

Aproveitando tantos estudos, diretrizes e recomen-
dações emanados do Concílio Ecumênico Vaticano II, 
o saudoso papa Paulo VI, que concluiu esse concílio em 
7 de dezembro de 1965, fez publicar 16 documentos fun-
damentais, nos quais a Igreja de Jesus Cristo expõe o seu 
pensamento e as suas orientações básicas sobre os seguintes 
temas (a sequência dos 16 Documentos obedece à ordem 
cronológica de sua promulgação):

 1)  A Sagrada Liturgia
 2)  Os Meios de Comunicação Social 
 3)  A Igreja
 4)  O Ecumenismo
 5)  As Igrejas Orientais Católicas
 6)  O Múnus Pastoral dos Bispos na Igreja
 7)  A Formação Sacerdotal
 8)  A Atualização dos Religiosos
 9)  A Educação Cristã
 10)  As Relações da Igreja com as Religiões não Cristãs
 11)  A Revelação Divina
12) O Apostolado dos Leigos
 13)  A Igreja no Mundo de Hoje
 14)  O Ministério e a Vida dos Presbíteros
15)  A Atividade Missionária da Igreja
16)  A Liberdade Religiosa

Infelizmente, para muitos católicos, esses 16 Docu-
mentos fundamentais do Concílio Ecumênico Vaticano II 
permanecem, ainda hoje, como já ficou dito, uma espécie 
de “selva virgem”, desconhecida de muitos, apesar de sua 
imensa riqueza teológica e pastoral.

Em vez de estudar e pôr em prática esses documentos, 
muitos preferem desgastar-se em improdutivas polêmicas, 
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ousando até rotular a Igreja e seus pastores ora de “conser-
vadores”, ora de “progressistas”, esquecidos do forte apelo 
do Papa Beato João XXIII ao convocar o Concílio Ecu-
mênico Vaticano II: que a Igreja não seja vista nem como 
conservadora, nem como progressista, mas tão somente 
como ela precisa ser, isto é, “servidora e pobre”, como seu 
divino fundador, para melhor servir, humildemente, a toda 
a humanidade.

2.  Ministérios

A palavra “ministério” vem do latim ministerium = 
serviço; minister = ministro; ministrare = servir.

O termo “ministério”, no sentido específico de “ser-
viço”, aparece muitas vezes na Bíblia sagrada, e tem um 
significado teológico muito rico.

Já no Antigo Testamento, vemos no Dêutero-Isaías 
– nos capítulos de 40 a 52, em que se acham inseridas 
quatro peças líricas, ou seja, os quatro “cânticos do Servo 
de Javé” – toda uma importante missão de serviço confiada 
por Deus ao “Servo de Javé”. Esse Servo de Javé – que os 
exegetas ora identificam com um povo, ora com um perso-
nagem ideal – é, pela maioria dos estudiosos, interpretado 
como uma prefigura do Messias, ou seja, Jesus Cristo, “o 
Servo de Javé por excelência”.

no novo Testamento, Jesus Cristo denomina-se o 
“Servo, Servidor” (em grego, diácono) do Pai, afirmando 
de si mesmo:  “Eu vim para servir, e não para ser servido” 
(Marcos 10,45).

Desde as suas origens, a Igreja de Cristo vem ser-
vindo, espiritual e materialmente, a todos os seus filhos, 
mediante o exercício constante e generoso de dois tipos de 
ministério, essencialmente distintos: os “ministérios orde-
nados”, enraizados nos sacramentos do batismo e da ordem 
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e exercidos pelos ministros ordenados, ou seja, bispos, 
presbíteros e diáconos, e os “ministérios não ordenados”, 
enraizados nos sacramentos do batismo e da confirmação 
(crisma), exercidos pelos fiéis leigos, homens e mulheres 
(cf. Christifideles laici, 23, 1988).

Embora essencialmente distintos quanto à sua nature-
za – ordenados e não ordenados –, todos esses ministérios 
devem ser generosa e intercomplementarmente exercidos, 
a serviço espiritual e material de todo o povo de Deus, e, 
na medida do possível, até mesmo de toda a humanidade, 
de acordo com a recomendação do príncipe dos apóstolos, 
São Pedro: “Como bons dispensadores das diversas graças 
de Deus, cada um de vós ponha à disposição dos outros o 
dom que recebeu’’ (1Pedro 4,10).

São “ministérios ordenados”, por exemplo, a cele-
bração do santo sacrifício da missa e a administração dos 
sacramentos, bem como o múnus de ensinar a doutrina 
cristã, governar, santificar e presidir o culto público e oficial 
de adoração e louvor a Deus.

Entre os “ministérios não ordenados” – cuja pastoral 
está passando por um rejuvenescimento e por um incremen-
to tanto quantitativo quanto, sobretudo, qualitativo, nesta 
primavera pós-conciliar da Igreja –, citem-se, entre outros, 
os seguintes: Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão 
Eucarística; ministros do batismo; ministros do matrimônio 
(testis qualificatus); ministros da palavra, da catequese e do 
ensino religioso nas escolas públicas e particulares; ministros 
dos enfermos; dos deficientes físicos e mentais; da liturgia 
e do canto religioso; da assistência social; da promoção e da 
caridade cristã; ministros dos idosos e demais pessoas da 
terceira idade em geral, como vem orientado e incentivado 
na Campanha da Fraternidade deste ano; dos menores ca-
rentes; das crianças abandonadas etc.
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3. Ministros Extraordinários da Sagrada 
 Comunhão Eucarística

Entre outros, podemos citar dois documentos básicos 
da santa Igreja referentes aos Ministros Extraordinários 
da Sagrada Comunhão Eucarística:

a) a instrução Fidei custos (em latim, Fidei custos quer 
dizer Guarda da fé), publicada pelo papa Paulo VI em 30 
de abril de 1969, pela qual são constituídos os Ministros 
Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística;

b) a instrução Immensae caritatis (em latim), quer dizer 
“da imensa caridade”, também do papa Paulo VI, publica-
da em 29 de janeiro de 1973, dispondo sobre vários pontos 
relacionados com a piedade eucarística e com o ministério 
da sagrada Eucaristia. 

Também o novo Código de Direito Canônico, no cânon 
910, parágrafo 2o, diz que “o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão Eucarística é o acólito ou outro fiel 
designado de acordo com o cânon 230, parágrafo 3”. Este 
cânon tem o seguinte teor:  “Onde a necessidade da Igreja o 
aconselhar, podem também os leigos, na falta de ministros, 
mesmo não sendo leitores ou acólitos, suprir alguns de seus 
ofícios, a saber, exercer o ministério da palavra, presidir as 
orações litúrgicas, administrar o batismo e distribuir a sa-
grada comunhão, de acordo com as prescrições do direito” 
(Cânon 230, parágrafo 3).

De acordo, pois, com as determinações da Igreja, po-
dem administrar a sagrada comunhão eucarística:

a) os Ministros Ordinários da Sagrada Comunhão Euca-
rística, ou seja, os ministros ordenados (bispos, presbíteros e 
diáconos), pelo seu próprio poder espiritual, recebido em 
sua ordenação sacramental episcopal, presbiteral, diaconal;

b) os Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão 
Eucarística, ou seja, os ministros não ordenados – leigos, 
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homens e mulheres, por específica delegação ou mandato 
recebido da competente autoridade eclesiástica, na seguin-
te ordem: acólitos e leitores (“ministérios instituídos”); 
seminaristas maiores; religiosos; ministros da liturgia, da 
palavra e da catequese; ministros do batismo; ministros do 
matrimônio (testis qualificatus): ministros dos enfermos e 
outros.

Em particular, quanto aos Ministros Extraordiná-
rios da Sagrada Comunhão Eucarística, convém saber 
que eles podem exercer seu ministério de três maneiras: 
perma nenter – permanentemente; ad tempus – por certo 
período; ou, ainda, ad actum, ou seja, para determinado 
ato, cerimônia ou celebração, mediante convite imediato 
e direto, para cada vez. Esse ministério extraordinário da 
Eucaristia pode ser exercido tanto em igrejas públicas, 
oratórios e capelas semipúblicos quanto em residências 
e hospitais.

É evidente que a tarefa de distribuir a sagrada 
comunhão eucarística em igrejas e capelas, durante as 
celebrações litúrgicas, compete, em primeiro lugar, aos 
ministros ordenados (bispos, presbíteros e diáconos). 
É na falta desses ministros, ou, ainda, tendo em vista 
o grande número de comungantes, que os Ministros 
Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística 
são chamados a colaborar na distribuição da sagrada 
comunhão aos fiéis.

Constatada essa necessidade de ajuda, no decorrer da 
santa missa, o sacerdote celebrante, ou o diácono, depois 
de terem comungado, darão a comunhão eucarística aos 
Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão Euca-
rística, passando-lhes, então, as âmbulas com as hóstias 
consagradas para que eles as distribuam aos fiéis que 
desejam comungar.
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Já nos hospitais, casas de caridade e residências 
particulares, ou, ainda, em celebrações da palavra com 
comunhão eucarística – quando não se ache presente 
nenhum ministro ordenado –, então, nessa circunstân-
cia, os Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão 
Eucarística poderão e deverão atuar com toda a piedade 
e generosidade.

A título de exemplo, foi comovente o fato ocorrido, 
há tempos, numa grande cidade brasileira: uma Ministra 
Extraordinária da Sagrada Comunhão Eucarística levou 
diariamente, durante um bom período, a comunhão eu-
carística a um sacerdote hospitalizado, o qual, em anos 
passados, no interior, fora o pároco da paróquia onde ela 
residia... Que eloquente e confortadora retribuição de 
serviços espirituais!

Conclusão prática

Antes de encerrar este capítulo, cabe aqui um ques-
tio namento bem concreto: como deve ser, em sua vida e 
ministério, um Ministro Extraordinário da Sagrada Co-
munhão Eucarística?

Dos vários documentos pesquisados e indicados 
na Bibliografia básica (ver adiante, na página 125), po-
dem ser destacadas as seguintes recomendações para 
aqueles que aspiram a esse belo ministério, ou que já 
são Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão 
Euca rística:
 1)  tenham espírito de fé;
2)  levem uma vida cristã exemplar;
 3)  sejam dedicados e humildes em seu ministério;
 4)  tenham uma sólida piedade eucarística;
 5)  vivam em alegre comunhão espiritual com seu pároco, 

com seus colegas de ministério e com os fiéis em geral;
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 6)  sejam agentes de união e renovação cristã, dentro de 
sua comunidade paroquial.

Essas recomendações – poucas, mas substanciais – 
poderão ser uma constante e feliz realidade na vida e no 
ministério dos Ministros Extraordinários da Sagrada 
Comunhão Eucarística, desde que eles sejam, antes, 
cuidadosamente preparados, e, depois de receberem o 
mandato, zelosamente acompanhados em seu impor-
tante ministério.
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Terceira reunião
Segunda Palestra

Eucaristia – Sacrifício da Nova Lei

nesta segunda palestra, serão expostos estes cinco 
pontos:

1) Sacrifício
2) Sacrifícios da antiga lei
3) Sacrifício da nova lei
4) Santa ceia pascal
5) Sacrifício da missa

1.  Sacrifício

Essa palavra vem do latim sacrificium, sacrum fácere, 
que significa “realizar uma ação ou ritual sagrado”. nessas 
ocasiões, oferecem-se um dom, um bem, um animal como 
vítima, uma oferta, um sacrifício nosso, um sofrimento... a 
Deus, reconhecendo-o como o Senhor do universo.

Com essas ofertas de nossos bens e de nós mesmos – o 
que somos e o que temos –, queremos não só louvar o Senhor, 
como também entrar em comunhão espiritual com Ele.

Sacrifício é um ato público de religião, de que parti-
cipam sacerdotes e fiéis, os quais oferecem a Deus uma 
vítima ou um bem.
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2.  Sacrifícios da Antiga lei

O Povo de Israel, conforme se lê nos livros Sagrados do 
Antigo Testamento, reunia-se, frequentemente, fora ou dentro 
do Templo de Jerusalém, para oferecer sacrifícios a Javé.

As normas sobre os sacrifícios a serem oferecidos ao 
Senhor acham-se catalogadas e explicadas sobretudo nos 
sete primeiros capítulos do livro chamado Levítico*, que 
é o terceiro livro do Pentateuco.

Esses sacrifícios a Deus eram oferecidos de manhã 
(sacrifícios matutinos), ou de tarde (vespertinos), e podiam 
ser cruentos** ou incruentos, conforme fossem com ou 
sem derramamento de sangue das vítimas oferecidas.

Os sacrifícios cruentos eram de quatro modalidades:
1) Holocausto – a vítima sacrificada era oferecida a 

Javé e totalmente queimada.
2) Comunhão – parte da vítima sacrificada era quei-

mada e oferecida a Javé; a outra parte era consumida pelos 
fiéis cooferentes, como sinal de comunhão com a divindade.

3) Expiação – sacrifícios e oferendas para expiar a 
maldade e os pecados de homens e mulheres.

4) Reparação – oferta de vítimas e de outros bens, em desa-
gravo a Deus pelos pecados cometidos contra as suas santas leis.

 *  “levítico” deriva do nome próprio hebraico levi. levi é nome de um 
personagem bíblico que deu seu nome a uma tribo israelita, e personifica 
o sacerdócio da antiga lei, que era constituído de sacerdotes, recrutados 
entre os descendentes de Aarão,  e de seus auxiliares, os levitas. nos escri-
tos dos Santos Padres, a palavra “levita” era tida também como sinônimo 
de “diácono”; estes constituíam uma espécie de Ordem dos levitas, a 
chamada Ordo Levitarum. 

**  “Cruentos” – Cruentus é um adjetivo triforme latino, que significa “san-
grento”. Deriva da palavra latina crúor, que significa sangue derramado 
ou coagulado. no idioma latino há duas palavras para indicar sangue: 
sanguis = sangue em circulação, e crúor = sangue derramado. Daí, sacrifício 
“cruento” ou “incruento”.
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Esses sacrifícios todos, oferecidos a Javé, consistiam 
ora em vítimas sacrificadas – cordeiros, ovelhas, cabritos, 
touros, bodes, pombas, rolinhas e outras, ora em outros 
bens de consumo e frutos do trabalho do homem – 
primícias das colheitas, trigo, vinho, pão, óleo, farinha, 
perfumes etc.

Como ficou mencionado, o Templo de Jerusalém 
era o lugar oficial para a oferta desses sacrifícios to-
dos, por meio dos sacerdotes e levitas, de acordo com 
a recomendação das Escrituras Sagradas a todos os 
israelitas: “(...) não aparecerão diante do Senhor com 
as mãos vazias. Cada um dará segundo o que tiver, em 
proporção das bênçãos que o Senhor, teu Deus, lhe 
tiver dado”. (Deuteronômio 16,16-17).

Com base nessas práticas, a Igreja Católica, novo Is-
rael de Deus, recorda também aos fiéis a necessidade de 
fazerem suas ofertas a Deus (ao culto, ao clero, aos pobres), 
mediante o chamado “dízimo”, ou seja, um dom, um sacri-
fício, uma colaboração material, uma oferta em dinheiro, 
proporcionalmente às possibilidades de cada um.

Mas é evidente que, tanto no Antigo como no novo 
Testamento, Deus não aceitava nem aceita sacrifícios fin-
gidos, mentirosos, sem amor sincero a ele e ao próximo, 
segundo o que se pode ler nas Sagradas Escrituras: “Porque 
eu quero o amor mais que os sacrifícios, e o conhecimento 
de Deus mais que os holocaustos” (Oseias 6,6). “Vossos 
holocaustos não me agradam, e vossos sacrifícios não me 
comprazem” (Jeremias 6,20). “Amar a Deus e ao próximo 
excede a todos os holocaustos e sacrifícios” (Marcos 12,33). 
“Se estiveres para trazer a tua oferta ao altar e te lembrares 
de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a 
tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te 
com o teu irmão; e depois virás apresentar a tua oferta” 
(Mateus 5,23-24).
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3.  Sacrifício da nova lei

Todos os sacrifícios da antiga lei não foram senão 
figuras, prenúncio e preparação para o único, definitivo, 
irrepetível e perene sacrifício da nova lei – o sacrifício de 
Jesus Cristo, o Filho de Deus, no monte Calvário.

A “hora de Jesus” (Jo 12,27), a hora do seu supremo 
sacrifício, foi uma “hora eucarística”; o mysterium paschale 
inclui também um mysterium eucharisticum (Ecclesia de 
Eucharistia, 2,4).

E quis a Providência Divina que, na tarde da sexta-feira 
santa, na mesma hora em que os judeus imolavam seus 
cordeiros pascais para comerem a sua Páscoa, Jesus Cristo, 
o Filho de Deus encarnado, novo Cordeiro pascal, estava 
sendo imolado na cruz, no monte Calvário, na Páscoa da 
nova lei.

nesse divino sacrifício, o sacerdote oferente e a vítima 
oferecida e sacrificada foi o próprio Filho de Deus encar-
nado, nosso Senhor Jesus Cristo, segundo os expressivos 
textos da Epístola aos Hebreus: “Cristo (...) sumo e eterno 
sacerdote (...)”, “(...) entrou uma vez por todas no santu-
ário, não com o sangue de bodes e novilhos, mas com 
o próprio sangue, obtendo-nos uma redenção eterna” 
(Hebreus 5,6; 9,12).

O sacrifício de Cristo, sacerdote e vítima, na cruz, no 
monte Calvário, tomado na sua totalidade essencial – ou 
seja, englobando, como um todo, a Paixão, a Morte e a 
Ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo – constitui o 
mistério central do cristianismo.

Esse único e divino sacrifício do Calvário é um sacrifício:
– latrêutico – de adequada adoração a Deus;
– eucarístico – de suficiente ação de graças a Deus;
– propiciatório – de condigna reparação a Deus pelos 

pecados da humanidade;
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– impetratório – de eficaz pedido a Deus, da graça do 
perdão e da salvação para toda a humanidade.

4.  Santa ceia pascal

A última ceia pascal da antiga lei que Jesus Cristo 
realizou na noite da quinta-feira santa no cenáculo de Je-
rusalém, na companhia dos seus 12 Apóstolos, foi também 
a primeira Santa Ceia pascal da nova lei que ele celebrou. 

Esse fato ocorreu dentro das solenidades da semana 
pascal judaica, para significar que Jesus Cristo, o Filho de 
Deus encarnado, é o verdadeiro, único e novo cordeiro 
pascal, que tira todos os pecados do mundo.

na tarde da primeira de todas as quintas-feiras 
santas, ao abençoar e consagrar o pão e o vinho em se-
parado – prenunciando assim o seu sacrifício na cruz e 
o derramamento de seu sangue divino na tarde do dia 

Santa Ceia



35

seguinte, sexta-feira santa – Jesus sacrificou-se (incruen-
tamente) sob as espécies (em separado) de pão e de vinho, 
entregando-se, imediatamente depois, à morte de cruz, 
pela salvação do mundo.

Assim, fazendo parte essencial do único sacrifício de 
Cristo na cruz, a última Santa Ceia pascal de Jesus com os 
seus discípulos, na noite de quinta-feira santa, foi tam-
bém, por antecipação, a primeira atualização incruenta 
do santo sacrifício da cruz, no monte Calvário; ou seja, 
a última ceia pascal de Jesus Cristo foi a primeira santa 
missa da sua Igreja.

5.  Sacrifício da missa

na sua última ceia pascal – na primeira de todas as 
quintas-feiras santas –, por meio dos sinais sacramentais do 
pão (“corpo entregue”) e do vinho (“sangue derramado”), 
Jesus Cristo, sacerdote e vítima, como ficou explicado no 
item anterior, antecipou o seu próprio sacrifício, a sua total 
entrega na cruz, e celebrou então, ao mesmo tempo, numa 
mesma ação sacrifical, a sua última ceia pascal judaica e a 
sua primeira e única santa missa.

Em cada santa missa, esse mistério do sacrifício, Pai-
xão, Morte e Ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, 
é reatualizado, represencializado sacramentalmente, no 
altar, sob os sinais do pão e do vinho.

Tomando o pão em suas mãos, Jesus disse: “Isto é o 
meu Corpo!”.

Tomando em seguida o cálice, ele falou: “Isto é o meu 
Sangue!”.

E, dirigindo-se aos seus discípulos, ao redor daquela 
mesma mesa, participantes da mesma ceia pascal (e, por ex-
tensão, a todos os sucessores dos discípulos), ordenou-lhes: 
“Fazei isto em memória de mim!”.
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Por isso, a Igreja afirma e proclama que a santa missa 
é a ininterrupta atualização incruenta do único, definitivo 
e perpétuo sacrifício de Cristo, no Calvário. Um sacrifício 
por assim dizer cósmico, porque celebrado sobre o altar 
do mundo (Ecclesia de Eucharistia, 8).

Por isso, também, a santa missa constitui o centro, a 
fonte e o ápice de toda a vida e liturgia católica. 

na santa missa, a Igreja Católica celebra o grande 
“Mistério da Fé”, ou seja, a Santíssima Eucaristia, na sua 
tríplice realidade mistérica de:

– Memorial da Paixão e Morte do Senhor Jesus;
– Sacrifício da nova lei;
– Sacramento do amor salvífico de Deus.




