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Curitiba, 30 de Maio de 2008

Zildo Costa
Coordenador Diocesano
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PROGRAMA DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL DE MESC
Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão

Assunto Tempo Encontro Hora Aula

1. Ser MESC 03:00h
1. Ser MESC 1 01 03:00h

2. ECLESIOLOGIA - A Organização Geral da Igreja 03:00h
1. Organização Física e Hierárquica 02 03:00h

3. BÍBLIA 06:00h
1. Antigo Testamento - Cristo Anunciado 03 03:00h
2. Novo Testamento - Cristo Revelado 04 03:00h

4. SACRAMENTOS 06:00h
1. Sacramentos 1 05 03:00h
2. sacramentos 2 – com Celebração do Batismo 06 03:00h

5. MATERIAIS LITÚRGICOS 06:00h
1. Objetos, Paramentos, Vestes, Alfaias, Cores, Tempos Litúrgicos e Símbolos 07 03:00h

2. Prática: Diretório, Missal, Lecionários, Incensação e Distribuição da Eucaristia 08 03:00h

6. CRISTOLOGIA 03:00h
1. Cristologia 1 09 03:00h

7. EUCARISTIA 03:00h
1. Explanações Gerais – Catecismo, Sagrada Escritura e Documentos da Igreja 10 03:00h

8. LITURGIA 06:00h
1. O que é Liturgia - Conceitos, históricos e Divisão da Santa Missa 11 03:00h
2. Celebração da Palavra – (Ministro Extraordinário) 12 03:00h

1. O que o MESC pode fazer numa celebração sem Padre?...

2. Celebração da Palavra por Ministro Extraordinário

9. ATENDIMENTO AOS ENFERMOS E IDOSOS 03:00h
1. Atendimento aos Enfermos 1 13 03:00h

10. CELEBRAÇÃO DA ESPERANÇA (EXÉQUIAS) 03:00h
1. Esclarecimentos (tomar informações sobre o falecido e o local - casa ou capela) 14 01:30h

2. Celebração e Treinamento referenciar e acompanhar pelo Manual 01:30h

11. RETIRO  ANTES  DA  INVESTIDURA  (pregado  por  um  sacerdote)  -  Temas
Sugeridos:

42:00h 15

1. FE E ORAÇÃO ou MARIA, MÃE DA IGREJA
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Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão

Assunto SER MESC
Formador __________________________________
Local __________________________________
Setor __________________________________
Data ___/___/_____
Horário ___:___h às ___:___h.

SUMÁRIO

1. ORGANIZAÇÃO DO POVO DE DEUS
1. DIVISÃO DO POVO EM GRUPOS
2. CHAMADO
3. VOCAÇÕE LEIGA
4. TALENTOS
5. VIRTUDES
6. COMPORTAMENTO
7. SERVIÇO
8. ENVIO
9. ORAÇÃO DO MINISTRO

2. ORGANIZAÇÃO DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA (Igreja Particular de Curitiba)
1. CAP – CONSELHO ARQUIDIOCESANO DE PASTORAL

1. Em razão do Ofício: Cargos
2. Em razão da Eleição ou Nomeação: Comissões Pastorais

2. CSP – CONSELHO SETORIAL DE PASTORAL
3. CPP – CONSELHO PAROQUAL PASTORAL

Doze Comissões da Paróquia

3. FUNDAMENTAÇÃO DOUTRINAL - (Segundo Documentos da Igreja)

4. ATRIBUIÇÕES DO MESC

5. FUNDAMENTAÇÃO DOUTRINAL (Pe Gilson C. de Camargo - Manual do MESC)
1. SAGRADA ESCRITURA:
2. DOCUMENTOS DO CONCÍLIO VATICANO II:
3. INSTRUÇÕES DA SAGRADA CONGREGAÇÃO
4. CODIGO DO DIREITO CANÔNICO

6. O QUE SE ENTENDE POR MINISTÉRIO?

7. NORMAS PARA OS M.E.S.C’s - (Novo Manual do MESC 15/09/2005)

8. PROGRAMA DO CURSO - (Novo Manual do MESC 15/09/2005)

9. SER MESC (Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão)
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FM01-MES

01 – ORGANIZAÇÃO DO POVO DE DEUS

1. DIVISÃO DO POVO EM GRUPOS

Divisão da comunidade em grupos: Ex 18,13-27
Unidade na diversidade: Ef 4,16

2. CHAMADO

Filipe - Jo 1,43. 45. 46
Mateus - Mt 9,9

3. VOCAÇÃO LEIGA

Mt 14,15-19
Mt 28,16-20
Mc 6,35-44
Lc 9,13-16
Jo 1,46-46
Ef 4, 1,4; 11,16

CIC 898 – 900

4. TALENTOS

CIC 1880 – 1936 – 1937

5. VIRTUDES

CIC 1803 – 1804
CIC 1810 até 1813

6. COMPORTAMENTO

Unidade na diversidade: Ef 4,1-4. 11-15

7. SERVIÇO

Vocês é que tem que dar de comer: Mt 14,15-19; Mc 6,35-44; Lc 9,13-16

8. ENVIO

Como o Pai me enviou Eu também envio vocês: Jo 20,21-22
Vão e façam com que todos os povos...: Mt 28,16-20

9. ORAÇÃO DO MINISTRO

(Oração e Comentários)
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02 – ORGANIZAÇÃO DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA

1. CAP   –   CONSELHO ARQUIDIOCESANO DE PASTORAL
1. Arcebispo

Em razão do Ofício: (Cargos)
2. Bispos auxiliares e vigários episcopais
3. Vigário Geral
4. Chanceler
5. Ecônomo da Mitra
6. Coordenador da ação Evangelizadora
7. Coordenador Geral do Clero
8. Coordenador do Clero Diocesano
9. Vigário Judicial
10. Secretário Geral de Pastoral
11. Coordenador dos Diáconos
12. Representante dos C.N.I.S. (...)

Em razão da eleição ou nomeação: (Comissões Pastorais)
13. Coordenador da Comissão (01) da Animação Bíblico-Catequética
14. Coordenador da Comissão (02) da Animação Litúrgica
15. Coordenador da Comissão (03) da Dimensão Social
16. Coordenador da Comissão (04) da Dimensão Missionária
17. Coordenador da Comissão (05) do Ecumenismo e Diálogo Inter-religioso
18. Coordenador da Comissão (06) da Comunicação
19. Coordenador da Comissão (07) da Família
20. Coordenador da Comissão (08) do Serviço de Animação Vocacional
21. Coordenador da Comissão (09) da Juventude
22. Coordenador da Comissão (10) da Dimensão Econômica e Dízimo
23. Coordenador da Comissão (11) do Conselho de Leigos(as)
24. Coordenador da Comissão (12) dos Movimentos Eclesiais e Novas Formas de Vida Cristã
25. a 42. Padres Coordenadores dos (18) Setores Pastorais
43. Representante dos(as) Religiosos(as) - (C.R.B.)

2. CSP   –   CONSELHO SETORIAL DE PASTORAL
1. Padre Coordenador
2. Padre secretário
3. Párocos e Padres do Setor
4. Coordenador da Catequese
5. Coordenador da Pastoral do Batismo
6. Coordenador dos Grupos de Reflexão nas Famílias
7. Coordenador das Escolas de Formação na Fé
8. Coordenador da Pastoral do Adolescente
9. Coordenador da Liturgia
10. Coordenador do Canto Litúrgico
11. Coordenador dos Coroinhas e Acólitos
12. Coordenador dos MESCs
13. Coordenador da Dimensão Social
14. Coordenador da Dimensão Missionária (COMISSE)
15. Coordenador da Infância Missionária
16. Coordenador do Ecumenismo e Diálogo Inter-Religioso
17. Coordenador da Comunicação
18. Coordenador da Pastoral da Educação
19. Coordenador da Cultura
20. Coordenador da Pastoral Familiar
21. Coordenador do Serviço de Animação Vocacional
22. Coordenador dos Diáconos
23. Coordenador da Juventude
24. Coordenador da Dimensão Econômica e Dízimo
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25. Coordenador das Secretarias Paroquiais
26. Coordenador do Conselho de Leigos
27. Coordenador Geral dos Movimentos Eclesiais e Comunidades de Vida

3. CPP   –   CONSELHO PAROQUAL PASTORAL
1. Comissão de Animação Bíblico-Catequética
2. Comissão de Animação Litúrgica
3. Comissão da Dimensão Social
4. Comissão da Dimensão Missionária
5. Comissão do Ecumenismo e Diálogo Inter-Religioso
6. Comissão da Comunicação
7. Comissão da Família
8. Comissão do Serviço de Animação Vocacional, Ministerial e vida Consagrada
9. Comissão da Juventude
10. Comissão da Dimensão Econômica e Dízimo
11. Comissão do Conselho de Leigos
12. Comissão dos Movimentos Eclesiais e Novas Formas de Vida Cristã

03 - FUNDAMENTAÇÃO DOUTRINAL - (Segundo Documentos da Igreja)
MECE - Ministro Extraordinário da Comunhão Eucarística - Até 1994.
MESC - Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão - A partir de 2005.

A presente fundamentação doutrinal se apóia em 4(quatro) fontes, a saber:
1. Sagrada Escritura;
2. Documentos do Concílio Vaticano II;
3. Instruções, emanadas da Sagrada Congregação para a disciplina dos Sacramentos;
4. Código do Direito Canônico.

1) SAGRADA ESCRITURA:

A Sagrada Escritura não fala de Ministros Extraordinários. Ela fala das primeiras comunidades e nos dá a
entender que a Igreja é  ministério de comunhão.  Os textos Sagrados também nos fazem entender que todos
participavam dos benefícios e dos serviços (At 2,42.44-46).

“Cada  um  viva  de  acordo  com  a  graça  recebida  e  coloque-se  a  serviço  dos  outros,  como  bons
administradores das muitas formas de graça que Deus concedeu a vocês. Quem fala seja porta-voz de
Deus; quem se dedica ao serviço, faça com as forças que Deus lhe dá, a fim de que em tudo Deus seja
glorificado por meio de Jesus Cristo, ao qual pertencem a glória e o poder para sempre Amém” (1Pd 4,10-11).

“Saudações  a  Maria  que  trabalhou  muito  por  vocês.  Saúdem  Andrônico  e  Júnia,  meus  parentes  e
companheiros de prisão; eles são apóstolos importantes e se converteram a Cristo antes de mim” (Rm 16,6-7).

2) DOCUMENTOS DO CONCÍLIO VATICANO II:

Os  dois  documentos  aqui  citados:  “Lumen  Gentium” (A  Igreja  Luz  dos  Povos)  e  “Apostolican
Actuositatem” (A Atividade dos Leigos), falam dos leigos como membros da Igreja e como tal chamados a
exercer uma atividade apostólica e ministerial; mas não falam de Ministros dos Sacramentos:

“Os leigos são congregados no povo de Deus e constituídos num só corpo de Cristo sob uma só cabeça.
Quem quer que seja, todos são chamados a empregar as forças recebidas por bondade do Criador e graça
do Redentor, como membros vivos, para o incremento e perene santificação da Igreja... A este apostolado,
todos são destinados pelo próprio Senhor por meio do Batismo e da Confirmação” (LG 82.83).
“Alguns suprem, na falta de Ministros Sacros, na medida do possível, os ofícios sacros” (LG 90).

“... no interior das comunidades da Igreja sua ação é tão necessária que sem ela o próprio apostolado dos
pastores não poderia, muitas vezes, alcançar o seu plano perfeito. Leigos de verdadeiro espírito apostólico,
à maneira daqueles homens e mulheres que ajudavam Paulo no Evangelho, suprem o que falta a seus
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irmãos e reerguem o ânimo tanto dos pastores quanto do restante do povo fiel...” (AA 1367).  (Cf ref At
18.18.26; Rm 16,3; 1Cor 16,17-18).

3) INSTRUÇÕES DA SAGRADA CONGREGAÇÃO PARA A DISCIPLINA DOS SACRAMENTOS:

Após o Concílio Vaticano II, a Sagrada Congregação para a disciplina dos sacramentos, por ordem de Paulo
VI,  elaborou  dois  documentos,  um autorizando  as Igrejas  particulares  a fazerem uma experiência  com
Ministros Leigos e o outro regulamentando a instituição dos mesmos.
A instituição “Fidei Custos” (A Igreja, Guarda da Fé), sobre os Ministros Extraordinários da Administração
da Comunhão, regulamentou experimentalmente a administração da Eucaristia, com ajuda dos Ministros
Extraordinários da Sagrada Comunhão (MESC). 

“No fim do triênio, os pastores em questão não deixem de informar sobre o andamento da experiência”

(Fidei Custos, 30/04/1969).

A  instrução  “Immensae  Caritatis” (O Testamento  da  Imensa  Caridade),  respondendo  às  experiências
vindas após a “Fidei Custos”, referindo-se à administração da Eucaristia diz:

“É dada  aos  ordinários  dos  lugares  a  faculdade  de  permitirem  que  pessoas  idôneas,  individualmente
escolhidas,  possam  na  qualidade  de  Ministros  Extraordinários,  onde  se  apresentar  a  necessidade,
alimentar-se por si próprios com o pão Eucarístico, distribuí-los aos demais fiéis, quando há um número
elevado que obrigaria a prolongar o tempo de distribuição, e mesmo levá-lo aos doentes que se acham
retidos em suas casas, hospitais, asilos, etc., quando:
1. Faltem o sacerdote, ou o diácono, ou o acólito para o fazer;
2. Os ministros ordinários se achem impedidos de distribuir a Sagrada Comunhão, por motivo de outras

ocupações ou doença...” (Immensae Caritatis 29/01/1973).

4) CÓDIGO DO DIREITO CANÔNICO:

No Cânon 910 lemos:  “Ministro ordinário da Sagrada Comunhão é o bispo, o presbítero e o diácono.
Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão é o acólito ou outro fiel designado de acordo com o Cânon
230 par 3”.

O Cânon 230 par 3 diz: “Onde a necessidade da Igreja o aconselhar, podem também os  leigos, na falta de
ministros... suprir alguns de seus ofícios, a saber: exercer o ministério da palavra, presidir orações litúrgicas,
administrar o batismo e distribuir a Sagrada Comunhão, de acordo com as prescrições do direito”.

A estrutura atual  da Igreja pede uma diversificação dos ministérios e dos serviços, com a participação,
também dos leigos. Isso está acontecendo, não por falta de padres e de religiosos, mas porque a visão da
Igreja mudou sobretudo devido à consciência do lugar do leigo na Igreja.

Em vista  dessas mudanças e dos documentos  citados,  na Arquidiocese de Curitiba  introduziram-se os
Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão (MESC).

04 – ATRIBUIÇÕES DOS MESC
1. Ser auxiliar do ministro ordenado nos atos litúrgicos sendo como principal a Santa Missa.
2. Levar a Santa Comunhão aos doentes a domicílio e ou em hospitais.
3. Ser animador da comunidade conforme orientação do pároco (Ex: Vias-Sacras, Novenas, Terços, etc.).
4. Ser um agente formador evangelizador da comunidade.
5. Colaborar com a Equipe de Liturgia nas reuniões e nas ações litúrgicas.
6. Presidir o Culto sem padre quando houver necessidade “Ministério da Palavra”.
7. Exercer outras atividades Pastorais (Cursos de Noivos, Batismo, Crisma, etc.), conf critério do pároco.
8. Administrar o Batismo (Conforme Cânon 230 § 3), Celebração Cristã da Esperança (Exéquias), quando

o pároco necessitar.
9. Participar ativamente da Procissão de Corpus Christi.
10. Estar integrado na Coordenação Arquidiocesana e ao seu Setor.
11. Participar da formação permanente conforme consta no manual.
12. Usar  uniforme Oficial  da  Diocese  quando  a  serviço  no  Altar,  na  Procissão  de  Corpus  Christi,  nas

Exéquias, e de preferência ao levar a Santa Eucaristia aos doentes.
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13. Consultar o Pároco em caso de dúvidas no exercício de seu ministério.
14. Participar e colaborar com a Equipe Paroquial nas reuniões, nas Escalas de serviços e nos eventos

programados para o crescimento do MESC.
15. Participar das “Horas Santas” no Local determinado pela coordenação da Pastoral, pelo menos nas de

responsabilidade do seu setor (apenas 4 vezes por ano). 

05 – FUNDAMENTAÇÃO DOUTRINAL - (Pe Gilson C. de Camargo - Manual do MESC 15/09/2005)
Ao  apresentar  este  Manual,  é  nossa  intenção  ajudá-los  a  compreender  e  a  vivenciar  toda  riqueza  do
Ministério da fé, que se faz presente na Eucaristia. Queremos convidá-los a contemplar a Cruz redentora do
Senhor, pois nela resplandece o significado mais profundo de toda sua vida. É na Cruz que se encontra a
radical fidelidade de Jesus ao Pai e aos irmãos. Desde a Encarnação até o Calvário, sua vida não foi senão
doação. A culminância deste dom está na sua oferenda na Cruz, como um ato de amor: “Ninguém tira a
minha vida. Sou Eu que a entrego”. Assim, a Cruz é para nós, a plenitude do dom do Senhor Jesus.

Mas, o que acabamos de afirmar só é possível, à luz do que Jesus realizou às vésperas de sua morte, ou
seja, o gesto de sua última Ceia com seus Apóstolos. “Sabendo que era chegada a hora de passar para
seu Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim” (Jo 13,1). Encontramos aqui
o amor na sua expressão plena. Tudo já está aí presente, não se pode ir mais além. Este gesto da Ceia que
denominamos Eucaristia é que mostra o sentido da Encarnação e de toda a obra redentora do Senhor
Jesus. Sem a Eucaristia, todos os grandes gestos de salvação realizados pelo Senhor Jesus, de pouco nos
valeriam, pois não teriam chegado até nós, no hoje de nossa existência.

O que dá força redentora para a Cruz, não é o sofrimento, nem a morte em si mesmo: a morte na cruz de
Jesus permanece sendo um crime. O que existe na Cruz, assim como na Eucaristia, é a presença deste
amor, esta  “obediência até as últimas conseqüências”.  Por causa do amor, Ele aceitou  perder  tudo.  O
sentido de sua vida é, pois,  sua entrega total ao Pai e aos irmãos. É justamente o que significam suas
palavras no momento da instituição da última Ceia:. “Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será
entregue por vós. Tomai todos e bebei, este é o cálice de meu Sangue que será derramado por vós” (Mt 26,26-28).

Dando-nos como ordem: “Fazei isto em memória de mim” (Lc 22,19c), Jesus não quer somente convidar
os ministros ordenados a renovar o rito sacramental. O sentido é muito mais abrangente desta ordem. Cada
um de nós é chamado a tomar e comer, tomar e beber  o dom do Senhor feito  alimento, nas espécies
sagradas do Pão e do Vinho. Os que aceitam receber em comunhão esta oferenda de salvação, assumem o
compromisso de que sua vida seja vivida à altura do dom recebido, como prolongamento da vida de seu
Senhor e no mesmo dinamismo de amor ao Pai e serviço aos irmãos até as últimas conseqüências. “Vivo
na fé do filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado com Cristo. Eu vivo, mas já não
sou eu, é o Cristo que vive em mim” (Gal 2,19-20)

No primeiro Dia da Semana, o “Dies Domini” (Domingo), o dia memorial da Ressurreição, a Igreja se reúne
para  fazer  memória  de  seu  Senhor,  em cumprimento  a  ordem  dada  por  ele  mesmo:  “Fazei  isto  em
memória  de  mim” (Lc  22,19c).  E  no  coração  desse  memorial,  a  Igreja  volta  a  escutar  as  palavras
proferidas pelo seu Senhor: “... este é o meu corpo entregue por vós... este é o cálice de meu Sangue
derramado por vós” (Mt 26,26-28). É o grande convite a entrar em comunhão com o Corpo e Sangue de
quem pronunciou essas palavras, na instituição da proximidade da plenitude de seu sacrifício na Cruz.

Para que essa riqueza da Eucaristia faça-se presente na vida do Povo de Deus, como alimento de salvação,
a Igreja confere, para alguns dos seus, o Ministério Ordenado. Pela Sagrada Ordenação, alguns fiéis são
instituídos em nome de Cristo e recebem o dom do Espírito, para apascentar a Igreja com a palavra e a
graça  de  Deus.  O  Ministério  Ordenado,  na  Igreja,  é  exercido  na  unidade  das  três  funções:  diaconal,
presbiterial e episcopal.  Cabe ao Ministério Ordenado, a presidência da Igreja, o anúncio autêntico e verdadeiro do
Evangelho de Cristo, a construção e edificação da unidade da Igreja, Corpo do Cristo, a regulação dos carismas e de
modo  todo  especial,  são  constituídos  pela  graça  de  Deus,  guardiões  e  custódios  da  verdade  da  Eucaristia.  Este
ministério é exercido na Igreja, por uma ordenação, no seguimento dos apóstolos e, exercido colegiadamente.

No Ministério do Bispo se assegura a unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade da Igreja. Afirma a
exortação apostólica pós-sinodal “Pastores Gregis”, n. 37: “No centro do múnus sanctificandi do Bispo está
a Eucaristia, que ele mesmo oferece ou providencia para que seja oferecida, e nela de modo especial se
manifesta o seu ofício de “administrador” ou ministro do supremo sacerdócio. É que o Bispo contribui para
a  edificação  da  Igreja,  ministério  de  comunhão  e  missão,  sobretudo  quando  preside  à  assembléia
eucarística”.
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Os presbíteros são estabelecidos pelo Espírito Santo, como pastores e guardiões do rebanho. Assim bispos
e presbíteros, revestidos do tríplice múnus de Jesus Cristo, devem cuidar de todo coração, do rebanho do
qual o Senhor os constitui pastores, alimentando-os com o Pão da Palavra e o Pão Eucarístico. Cabe a
eles, o cuidado e zelo, de modo todo especial, para com a Eucaristia, Revestidos deste múnus sacerdotal-
santificador, cabe a eles receber em suas mãos, a oferenda do pão e do vinho, trazida pelo Povo de Deus e
enviá-las  para  o  altar  do  sacrifício.  Cabe  a  estes  mesmos  ministros,  proclamar  em  sua  totalidade  a  Oração
Eucarística, durante a qual, pela invocação do Espírito Santo e pela narrativa das palavras da Instituição a comunidade
reunida encontra-se com o acontecimento pascal  de Jesus Cristo, realizado  “uma vez por  todas”,  participando do
sacrifício da Nova Aliança.
Este que revestido do múnus sacerdotal-santificador, no altar, exercendo seu ministério de agir “in persona
Christi” proclama a Oração Eucarística. Cabe a ele mesmo, ministerialmente, entregar ao Povo de Deus,
este dom que é salvação, oferecendo a cada um de seus irmãos e irmãs o “Corpo de Cristo”, a fim de que
os fiéis, tenham a oportunidade de expressar a acolhida deste dom oferecido, com a aclamação “Amém”.

Dentro deste horizonte de compreensão do ministério da fé, é que podemos compreender o que afirma a
Instrução Redemptionis Sacramentum, n. 88: “Cabe ao sacerdote celebrante, eventualmente auxiliado por
outros sacerdotes ou pelos diáconos, distribuir a comunhão, e a missa só deve continuar quando terminar a
comunhão dos fiéis”.

A mesma instrução volta a insistir no n. 154: “... os ministros ordinários da santa comunhão são os bispos,
os sacerdotes e os diáconos, aos quais compete, portanto, distribuir a santa comunhão aos fiéis leigos na
celebração da santa missa. Assim, pois, se manifeste corretamente e em plenitude a função deles na Igreja
e se realize o sinal sacramental”.

Cabe ao Ministério Ordenado, como pastor que caminha junto a seu rebanho, perceber, discernir e dar uma resposta
aos anseios e às necessidades de seu rebanho, tomando as providências necessárias em vista de oferecer à sua grei,
o sustento necessário e o fortalecimento do caminho, em busca do Reino Definitivo. Esta preocupação ministerial se
expressa na mesma instrução, n. 147: “Entretanto, se a necessidade da Igreja o exigir, na falta dos ministros sagrados,
os fiéis leigos podem, segundo a norma do Direito, supri-los em algumas funções litúrgicas. Tais fiéis são chamados e
delegados a exercer determinadas tarefas, de maior ou menor importância, sustentados pela graça do Senhor”. Nos
lembra o n. 152: “Tais funções... não se tornem, pois, pretexto para alterar o próprio ministério dos sacerdotes, de tal
modo que estes descuidem da celebração da Santa missa para o povo a eles confiado”. Prossegue a instrução n. 155:
“...  se as razões  de verdadeira  necessidade o  exigirem,  o  bispo  diocesano  poderá  delegar  para  essa finalidade,
segundo a norma do Direito, um outro fiel leigo como ministro extraordinário, ad actum ou ad tempus...” E o n. 156 faz a
precisão conveniente:  “Esse ofício deve ser entendido no sentido estrito conforme a sua denominação de Ministro
Extraordinário da Santa Comunhão...”.

Por outro  lado,  é  conveniente ressaltar  aqui  toda a beleza da teologia  do laicato que se faz presente na mesma
instrução n. 17:  “Todos os fiéis, libertados dos próprios pecados e incorporados na Igreja através do batismo, pelo
caráter impresso neles estão habilitados ao culto da religião cristã, a fim de que, em virtude do seu sacerdócio régio,
perseverando na oração e louvando a Deus, se manifestem como vítima viva, santa, agradável a Deus e comprovadas
as suas ações, dêem em todos os lugares testemunhos de Cristo e a quem a pedir dêem razão da própria presença de
vida eterna”.  “Portanto, também a participação dos fiéis na celebração da Eucaristia e dos outros ritos da Igreja não
pode ser reduzida a mera presença, muito menos passiva, mas deve ser considerada um verdadeiro exercício da fé e
da dignidade batismal”.

O Povo de Deus da Nova Aliança é todo ele um Povo Sacerdotal. Assim afirma a L.G. 9:  “Em qualquer
época e em qualquer povo, é aceito por Deus todo aquele que O teme e pratica a justiça. Contudo, aprouve
a Deus santificar e salvar os homens não singularmente, sem nenhuma conexão uns com os outros, mas
constituí-los num povo que O reconhecesse santamente na verdade e que O servisse. Escolheu por isso
Israel como seu povo. Estabeleceu com ele uma aliança e instruiu-o passo a passo. Na história desse povo
de Deus, manifestou-se a sim mesmo e manifestou os desígnios da sua vontade. E santificou-os para si.
Tudo  isto,  porém,  aconteceu  em  preparação  e  figura  para  aquela  nova  e  perfeita  aliança  que  se
estabeleceu em Cristo...  Foi Cristo quem instituiu esta Nova Aliança...  chamando, de entre os judeus e
gentios, um povo que junto crescesse para a unidade, não segundo a carne, mas no Espírito, e fosse o
Novo Povo de Deus”.

No sacramento do batismo, os que nascem para este mundo, imersos na Cruz de Cristo, renascem para a
Vida Divina, tornando-se participantes da Vida Nova, inaugurada pela Ressurreição do Senhor Jesus pelo
dinamismo do  Espírito  Santo,  incorporando-se  a  uma Comunidade  de  Salvação,  que  recebeu  de  seu
Senhor a ordem de levar a todas as nações o anúncio e o conhecimento da salvação.

Pelo sacramento da Confirmação, cada um dos Renascidos para a Vida Nova pelo Batismo, é configurado a
Jesus Cristo e revestido na responsabilidade da missão, colocando toda a Igreja em estado de missão, na
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obrigação  de  difundir  e  defender  a  fé,  por  palavras  e  atos,  isto  é,  com  um  testemunho  de  vida
autenticamente cristã no e pela força do Espírito Santo dom de Deus.

Este Novo Povo de Deus, incorporado e configurado a Jesus Cristo, participa assim, pelos sacramentos da
Iniciação Cristã, do próprio múnus do Cristo mestre, Sacerdote e Pastor, de tal modo que o Sacerdócio
desse Povo, que lhe é atribuído pelo Novo Testamento (1Pd 2,5.9; Ap 1,6; 5,10; 20,6) é coletivo. Este Povo,
a partir de então, ocupará entre as nações, a posição da tribo de Levi. Seu sacrifício, segundo o Apóstolo
Pedro, será uma vida de justiça e santidade, e assim, por esse sacrifício, o Novo Povo de Deus, a Igreja,
será como um povo de sacerdotes junto às nações pagãs. Eis o sacerdócio comum do povo de Deus.

Assim precisa a instrução Redemptionis Sacramentum, n. 36: “A celebração da missa, como ação do Cristo
e da Igreja, é o centro de toda vida cristã para a Igreja tanto universal quanto particular, e para cada um dos
fiéis  interessando a cada um dos membros de maneira diversa,  segundo a variedade das ordens, das
funções e da participação efetiva. Desse modo, o povo cristão, gente escolhida, sacerdócio régio, nação
santa, povo que Deus conquistou, manifesta a própria coerência e hierárquica ordem”. A seguir a instrução
retoma o ensinamento de L.G. 10: “Há uma diferença de essência e não apenas de grau entre o sacerdócio
comum dos fiéis  e o sacerdócio  ministerial  ou hierárquico.  Contudo,  ambos participam a seu modo do
mesmo sacerdócio de Cristo e mantém, por isso, estreita relação entre si”.

O Ministério Ordenado ou sacerdócio ministerial, está todo ele voltado para o serviço do ensino profético
pelo ministério da Palavra, o serviço sacerdotal-santificador pela presidência dos sacramentos, na liturgia e
o serviço régio-pastoral pelo ministério da Caridade e organização pastoral, a fim de que o Povo da Nova
Aliança, possa ser, um Povo Sacerdotal. Desse modo, evitaremos a confusão que faz referência a instrução
Redemptionis Sacramentum, n. 45:  “Deve-se evitar o risco de toldar a complementariedade entre a ação
dos clérigos e a dos leigos, a ponto de submeter a função dos leigos a uma espécie, como costuma dizer,
de “clericalização”, enquanto os ministros sagrados assumem indevidamente funções que são próprias da
vida e da ação dos fiéis leigos”.

06 - O QUE SE ENTENDE POR MINISTÉRIO?
Segundo o documento 62 da CNBB: “Missão e ministérios dos cristãos leigos e leigas”, nº 84-86, 1999.

Ministério é, antes de tudo, um carisma, ou seja um dom do alto, do Pai, pelo Filho, no Espírito, que torna
seu portador apto a desempenhar determinadas atividades, serviços e ministérios em ordem à salvação (LG 12b).

A Exortação Christifideles laici, no número 24, faz uma preciosa síntese a respeito dos carismas:
a) são dons e impulsos especiais;
b) assumem as mais variadas formas;
c) têm uma utilidade eclesial;
d) florescem também em nossos dias e podem gerar uma afinidade espiritual entre as pessoas;
e) devem ser recebidos com gratidão;
f) necessitam de discernimento;
g) devem estar referidos aos pastores da Igreja.

Na perspectiva trinitária,  é preciso ressaltar  a unidade na variedade e a variedade na unidade (1Cor
12,4ss). Ao se falar de carismas, não se deveria privilegiar os mais extraordinários e espetaculares, mas o
que sustentam a fé e ajudam-na a encarnar-se, Ao lado da capacidade de operar milagres, Paulo recorda o
carisma da assistência e do governo da comunidade (1Cor 12,28). Diante da tentação de excluir da lista dos
carismas os serviços  mais  humildes e estáveis,  Paulo  afirma o valor  d estes serviços,  como no corpo
humano, onde os membros menos nobres são os que cercamos de maior honra (1Cor 12,22-26).

Na verdade, todos os carismas, serviços e ministérios de que a Igreja é dotada ´pelo Espírito para cumprir a
sua missão complementam, cooperam uns com os outros e se integram, como os membros de um corpo
(1Cor 12,12-27).

Nem todo carisma, porém, é ministério. Certamente, a dimensão do serviço deve caracterizar todo carisma,
e seu portador deve aspirar ao dom maior, que é o amor. Mas só pode ser considerado ministério o carisma
que, na comunidade e em vista da missão na Igreja e no mundo:

a) assume a  forma de  serviço  bem  determinado,  envolvendo  um conjunto  mais  ou  menos  amplo  de
funções;

b) responda a exigências permanentes da comunidade e da missão;
c) seja assumido com estabilidade;
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d) comporte verdadeira responsabilidade;
e) seja acolhido e reconhecido pela comunidade eclesial.

A recepção ou o reconhecimento do ministério pela comunidade é essencial por tratar-se de uma atuação
pública e oficial da Igreja, tornando seu portador, num nível maior ou menos, seu representante.

O sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial ordenam-se um ao outro, embora se diferenciam
na essência e não apenas no grau. Ambos participam, cada qual  a seu modo, do único sacerdócio de
Cristo. Entre eles se dá uma eficaz unidade, porque o Espírito Santo unifica a Igreja na comunhão e no
serviço e a provê de diversos dons (LG 4 e 10).
07 – NORMAS PARA O M.E.S.C - (Manual do MESC 15/09/2005)

I. Natureza e características do ofício
II. Requisitos Vocacionais
III. Formação
V. Duração do Mandato
VI. Diretrizes Litúrgicas

08 - SER MESC - (Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão)
é ser como uma vela que queima silenciosa do começo ao fim conforme nos diz

São Pedro Julião Eymard sobre o que deve fazer um adorador do Senhor:

“Vivei de Jesus, para Jesus,
não como mercenários, diaristas, que exigem a recompensa diária...

Servi-O por Ele mesmo, qual círio (vela) que arde e se apaga ante a hóstia Santa,
sem ruído bem como sem interrupção, nem sequer deixando vestígio de cinza”.

* * * * *

Seja o mesmo, dentro e fora do lar, dentro e fora da Igreja.
O Lar é a sociedade em miniatura!

A sociedade é o Lar ampliado.
A Igreja é o caminho da salvação.

Em qualquer lugar que estiveres, seja sempre o mesmo:
confiante em seus projetos, seguro em seu pensamento, firme em sua palavra, honesto em seus atos.

O homem é o que é.
A manifestação externa reflete o estado íntimo de nossa alma.

“A boca Fala do que o coração está cheio”

* * * * *

Todas as Virtudes merecem um prêmio, mas, só a Perseverança será coroada.
“Aquele que perseverar até o fim, este será salvo” (Mt 10,22; Mt 24,13).

A santidade é a maior virtude dos tempos modernos.

O MESC no seu ministério precisa:

1 Praticar AÇÃO
2 Se alimentar RAÇÃO
3 Rezar ORAÇÃO
4 Sempre com o CORAÇAO
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FM02-1OI
01 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA IGREJA

Até  o início  do  século  IV,  nossa Igreja Católica  era considerada  uma seita.  Vivia  sempre em perigo e
perseguida pelas autoridades, mas, mesmo assim, soube organizar-se. A unidade básica da organização, (a
Diocese), era presidida por um Bispo, cuja sede devia ser numa cidade.

O Bispo era assistido pelos diáconos que também acudiam os doentes e enfermos. Nas comunidades rurais
dentro das Dioceses, as funções religiosas eram desempenhadas por um Presbítero ou Padre, nome tirado
de “Ancião”, da Escritura. Depois que o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano, no
ano 380, a estrutura organizacional da Igreja tornou-se mais complexa. 

Os  Bispos  das  principais  cidades  das  Províncias  Imperiais  passaram  a  ser  chamados  Arcebispos.  Os
Bispos  das  cidades  capitais  do  Império:  Roma,  Constantinopla,  Antioquia,  Jerusalém,  Alexandria,
chamaram-se Patriarcas ou Papais  da Igreja,  donde vem nosso conhecido Papa.  O Patriarca de Roma
ficava acima de todos. Tinha o direito de proclamar-se sucessor de Pedro, a quem, segundo o Evangelho,
Cristo dissera: “Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja; e as portas do inferno não
prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus: o que ligares na terra será ligado no
céu; e o que desligares na terra será desligado no céu.” (Mt 16,18-19).

Depois que o poder imperial se mudou para Constantinopla, o clero oriental passou a argumentar que o
Patriarca de Constantinopla fazia jus a autoridade equivalente à do patriarca romano. Mas, em 451, durante
o Concílio de Calcedônia, na Ásia Menor, essa pretensão foi rejeitada por uma declaração do Patriarca de
Roma, Leão Magno, que confirmou a primazia do seu bispado. Até este Concílio, o de Calcedônia, Leão
não tinha a exclusividade desse nome: Patriarca ou Papa (papai em italiano), que era dado como vimos a
outros Bispos das cidades capitais do Império e até mesmo a Presbíteros.

Somente após vários séculos, o nome Papa foi atribuído ao Bispo de Roma, como sendo o Pai dos Bispos.
Nos primeiros séculos da Igreja, o nome Papa não era usado só havia Bispos.

1. DIVISÃO TERRITORIAL DA IGREJA
1. Universal - É o todo da Igreja. Sua sede é Roma (também chamada de Sé Apostólica).
2. Particular - São as Dioceses. Dividem-se em Setores de Paróquias
3. Local - São as Paróquias. Dividem-se em comunidades ou Capelas.
4. Doméstica - Esse termo indica nosso Lar ou nossa Família como sendo uma comunidade de Deus.

2. DENOMINAÇÕES DA IGREJA
1. SÉ APOSTÓLICA - Sede do Governo Pontifício (O Vaticano)

2. SÉ - Igreja Episcopal ou Patriarcal (Jurisdição Episcopal).

3. DIOCESE -  Circunscrição  territorial  denominada  Igreja  Particular  e  sujeita  à  administração
eclesiástica de um bispo, arcebispo ou patriarca. Pode-se dizer que Diocese é uma comunidade de
fiéis em comunhão na fé e nos sacramentos com seu Bispo ordenado na sucessão apostólica.

NOTA:
1. O Bispo exerce o seu ministério dentro do Colégio Episcopal, em comunhão com o Bispo de

Roma, sucessor de São Pedro e chefe da Igreja.
2. Quando uma diocese cresce em volume de Fiéis  e extensão,  ela é elevada à categoria  de

ARQUIDIOCESE “Grande Diocese”.

4. SETOR -  Delimitação  geográfica  da arquidiocese,  formada por  um conjunto  de  paróquias  com
características semelhantes ou de um determinado espaço geográfico.
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5. PARÓQUIA - Para (ao redor de) + Quia (Casa). Daí vem os paroquianos, as pessoas que vivem ao
redor da casa do Senhor.

3. TIPOS DE PARÓQUIAS:

1. Paróquia Geográfica - Local ou Território onde ela se encontra instalada

2. Paróquia Pessoal - Está ligada à profissão: Militares do Exército, Aeronáutica, etc. Também está
ligada à nacionalidade ou descendência como: poloneses, italianos, japoneses, etc.

3. Paróquia do Coração - Está ligada à emotividade da pessoa. Apesar de residir  próximo a uma
determinada paróquia a pessoa gosta de participar de outra Paróquia porque fica próximo à sua
antiga residência, aos seus familiares ou pessoas de quem gosta muito.

4. TERMOS UTILIZADOS NA IGREJA

1. Magistério - O Papa e os Bispos unidos que decidem pela Igreja.
2. Prelado - É aquele que ocupa alto cargo na Igreja (são os graduados ou chefes superiores)
3. Concílio - É a Assembléia (Reunião) de Prelados Católicos.
4. Conciliar - Harmonizar, por em acordo, combinar.
5. Sínodo – Sínodo dos Bispos é um organismo criado pelo Concílio Vaticano II e tem por finalidade

cooperar  com o  Romano  Pontífice  no  exercício  de  sua missão.  Antes  de  se  pronunciar  sobre
determinado assunto, o Papa ouve o parecer, as ponderações e reflexões dos Bispos. O Sínodo é
um organismo consultivo, a serviço do ministério do Papa. É expressão da estreita união entre o
Papa, sucessor de Pedro e os Bispos, sucessores dos Apóstolos.  O Sínodo vale por si mesmo,
como grande expressão da colegialidade episcopal e da universalidade da Igreja. Uma comissão
pós sinodal, composta por 15 membros (12 eleitos pelo Sínodo e 3 nomeados pelo Papa), junta o
material produzido chamado  Instrumentum Laboris, que é uma relatório prévio ou a proposta dos
trabalhos, as intervenções feitas no plenário e as proposições que foram votadas. Esse material é
encaminhado  ao  Papa  que  dirige  à  Igreja  um  documento  pontifício  chamado  de  Exortação
Apostólica Pós Sinodal.

5. LIVROS UTILIZADOS NA IGREJA

1. Bíblia Sagrada - “Palavra de Deus” inspirada nos homens e escrita por eles.

2. Compêndio  Concílio  Vaticano  II -  Orientações  do  Magistério  da  Igreja  válidas  para  hoje.  O
Compêndio é o documento todo. Existem publicações com parte dos Documentos Conciliares Ex:
”Lumem Gentium”.

3. Direito Canônico - Constituição da Igreja (Carta Magna da Igreja C. A. R).

4. Catecismo da Igreja Católica - Comentários explicativos da Palavra de Deus para aplicação em
nossa vida.

5. Documentos da Igreja (Verde) - Estudos da Igreja no Brasil (CNBB) que estão em andamento.
Não são oficiais, estão em verificação, crítica e correções.

6. Documentos da Igreja (Azul) -  Orientações  oficiais  da  Igreja  no  Brasil  (CNBB)  sobre  assuntos
específicos.

7. Documentos da Igreja (Laranja) - Exortação ou Carta Encíclica do Santo Padre (A voz do Papa).

17



8. Outros  Documentos  da  Igreja  – Declaração  ou  Instrução  Ex:  “Redemptionis  Sacramentum”.
Aspectos que se deve observar e evitar acerta da Santíssima Eucaristia. É um documento que é
publicado pelo Vaticano com a aprovação direta do Papa. 

9. Manual dos MESC’s - Manual dos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão.

02 - HIERARQUIA E CARGOS NA IGREJA
1. PAPA - É o Chefe da Igreja Católica. É o Bispo de Roma (Presidente dos Bispos).  O primeiro Papa,

Simão, nasceu em Betsaida, na Galiléia.  Trabalhava na pesca com o pai  e o irmão André,  quando
Jesus o encontrou em Cafarnaum e lhe prometeu que se tornaria pescador de homens.

Recebeu de Jesus Cristo a autoridade para conduzir a Igreja (Mt 16,18-19) e transmitir esse poder a
seus sucessores: “Apascenta minhas Ovelhas”. Antes de receber este poder expressou de viva voz
por três vezes seu amor a Jesus. Instituiu a primeira ordem eclesiástica e a oração do Pai-Nosso.
Preso,  foi  martirizado  durante  a perseguição  do  Imperador  Nero  em 29 de junho de 67.  Quis  ser
crucificado de cabeça para baixo, pois, não se achava digno de ter morte igual a seu Senhor. Seu
túmulo está sob o altar da Basílica de São Pedro no Vaticano.

Nota: Antigamente (até o Papa Pio XII), O Papa recebia a  “Tiara” com três coroas. Hoje o Poder do
Papa é representado pelo Báculo que é o “Cajado” do Pastor para conduzir seu rebanho.

2. NÚNCIO APOSTÓLICO - É o representante do Papa. É o embaixador da Santa Sé (Vaticano), junto ao
Governo do País onde for designado.

3. CARDEAL - cada um dos prelados do Sacro Colégio Pontifício. São responsáveis diretos por várias
Arquidioceses. São os Cardeais que elegem o Papa.

4. ARCEBISPO -  Prelado  superior  que  governa  a  Arquidiocese  com  Bispos  Auxiliares  para  melhor
administrá-la. Os Bispos Auxiliares são chamados de “Sufragâneos”.

1. Sufragâneo – é o bispo que apóia com seu sufrágio ou voto o Arcebispo Metropolitano.
2. Sufragar – Apoiar com sufrágio ou voto; favorecer; aprovar; pedir sufrágios ou orações; suplicar;

orar pela alma de; ofícios divinos pela alma de: sufragar constantemente os mortos queridos.

Nota: Além do Cajado de Pastor, o Arcebispo Metropolitano recebe o Pálio  que é um colarinho de lã
branca.  A partir  do  Pontificado  de João Paulo  II,  ele  determinou  que o  Papa  entrega  o  Pálio  aos
Arcebispos Metropolitanos nomeados, no dia 29 de junho, Festa de São Pedro, para significar a missão
apostólica e comunhão na unidade dos Bispos com o Sumo Pontífice e com seus sufragâneos. Quando
um Arcebispo é transferido para outra Arquidiocese, recebe um novo Pálio.

5. BISPO - Prelado que governa uma Igreja Particular (Diocese). Tem o 3º grau da ordem, é quem tem o
sacerdócio completo.  Administra os sete sacramentos. Tem a função administrativa nas dioceses e
demais áreas de atuação da Igreja Católica.  Para ser Ordenado Bispo tem que ter  uma Igreja. Ex:
Diocese de... (Cidade). O Bispo recebe o Cajado de Pastor que é entregue pelo Núncio Apostólico ou
por seu antecessor se for Administrador Diocesano ou então por um Administrador Diocesano eleito
pelo Colégio dos Consultores.

Cristo confiou aos Apóstolos a missão de fazer discípulos todos os povos, ensinando-os a observar tudo
aquilo  que  Ele  mandou.  (Mt  28,20).  O Bispo  é  sucessor  dos  Apóstolos,  recebendo  no dia  de  sua
ordenação  episcopal  como  compromisso  principal,  a  missão  de  pregar  a  Palavra  de  Deus,  com
fidelidade, fortaleza e esperança. Por ser o guardião da Palavra de Deus, o Bispo recebe no dia de sua
ordenação episcopal, o Evangelho na cabeça.

A Igreja recomenda expressamente aos Bispos que sua pregação seja inculturada sem perder em nada
seu conteúdo teológico. Deve respeitar  a cultura do povo utilizando-se de todos os meios de comunicação
possíveis, contanto que não se oponha aos princípios da fé, da moral e da disciplina eclesiástica.
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O Código do Direito Canônico, no Cânon 401 parágrafo 01, determina aos Bispos que, ao completarem
75 anos de idade devem renunciar seu cargo. O processo de sucessão de um Bispo ou Arcebispo
Diocesano  é  coordenado  pela  Nunciatura  Apostólica  que  consulta  vários  Bispos  principalmente  os
Bispos da Regional  a que pertencem, os  Padres  da  Arquidiocese e outros  líderes.  Desse trabalho
resulta uma lista de nomes. Essa lista é encaminhada ao Papa que escolhe e nomeia um deles.

Os Chapéus do Bispo:

1. Mitra - Sinal de um Homem Empossado (homem no poder).

2. Solidéo (Somente  a  Deus)  -  É  o  chapeuzinho  que  o  Bispo  só  tira  para  Deus,  na  hora  da
Consagração.

6. ADMINISTRADOR APOSTÓLICO (Vigário) - Tem os mesmos poderes do Bispo Diocesano.

7. ADMINISTRADOR DIOCESANO - Tem poderes de nomear um pároco ou ordenar um sacerdote com
autorização da Santa Sé através do Núncio Apostólico.

8. CHANCELER – Ministro das Relações Exteriores; funcionário encarregado de chancelar diplomas ou
documentos oficiais; guarda-selos.

9. PRESBÍTERO -  Ministro    ordenado para  os  sacrifícios  religiosos  “Padres  ou  Sacerdotes”.  São  os
delegados do Papa e auxiliares dos Bispos. É o segundo grau da ordem. Pode ministrar 5 sacramentos:
Batismo, Eucaristia, Unção dos Enfermos, Penitência e Matrimônio. O Sacramento da Confirmação em
casos especiais com autorização do Bispo. É utilizado comumente o termo Presbítero após 5 anos de
ordenação,  antes  disto  é chamado de neo-sacerdote.  Significa  aquele  que é mais  velho  na fé.  Os
padres denominam-se de:
1. Freis - Ordens Religiosas (Fraternidades)
2. Padres Diocesanos (Aqueles que são ordenados e pertencem a uma Diocese)

1. Vigário (cargo) - Chefe superior da casa onde existe mais de um padre.
2. Pároco (cargo) - Superior administrativo da Paróquia e representante do Bispo perante o Povo.
3. Monsenhor  (cargo)  -  Título  honorífico  concedido  pelo  Papa  a  alguns  eclesiásticos  e

principalmente a seus camareiros.
4. Cônego (cargo) - Clérigo secular, membro de colegiada ou de cabido que é a Corporação de

Cônegos de uma Catedral.

10. DIÁCONO - É um Ministro   ordenado com a 1ª Ordem Sacra. É um auxiliar do Presbítero e do Bispo e
pode ministrar os sacramentos do Batismo e Matrimônio.
1. De carreira - Todo padre é ordenado primeiro Diácono. Por isso também é chamado de Diácono

transitório porque será um futuro Padre.
2. Permanente - Homens solteiros ou casados que serão somente Diáconos, por isso, “permanente”. 

11. ACÓLITO -  pessoa,  ordenada ou não,  que auxilia  os  “Ministros  Ordinários” nas celebrações.  Sua
função é acolher o serviço eucarístico. É por definição ministro extraordinário da comunhão eucarística,
mas com funções diferentes dos Mesc’s, geralmente fica a serviço do altar na celebração da Missa.

12. MESC -  Ministro  Extraordinário  da  Sagrada  Comunhão.  Ministro  Leigo  não  ordenado,  homem  ou
mulher, que recebe uma função para exercer dentro de uma determinada Paróquia onde reside ou atua.
É uma pessoa  investida como Auxiliar  do  Pároco.  O MESC é preparado e investido  para  ser  um
Servidor ou Auxiliar

13. RELIGIOSO - Aquele que está ligado a uma Religião por Votos Monásticos. Pessoas solteiras consagradas.

14. LEIGO - Todo Batizado que não recebeu nenhuma Ordem Sacra ou Religiosa. Dividem-se em Cristãos,
não Cristãos, Ateus e Pagãos.
1. Cristãos -  Todo aquele  que é um adepto  de  Cristo,  seguidor  de Sua Doutrina  (Ensinamento).

Existem os Praticantes e não Praticantes.
2. Não cristãos - Piedosos, Céticos e os Ateus.
3. Ateus – São  aqueles  que  querem  mais  provar  que  o  homem  domina  o  universo  do  que

propriamente negar a existência de Deus.
Existem três categorias de Ateus:

1. Ateus na Teoria - são pessoas que se dizem ateus, mas agem como se Deus existisse. Elas
negam certos conceitos sobre Deus, mas acreditam nele e o manifestam por sua vida honesta.
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2. Ateus na Prática - são pessoas não se dizem ateus porque acreditam e falam sobre Ele. Porém,
suas vidas não testemunham Deus. Vivem como se Ele não existisse.

3. Ateus Totais - é uma terceira categoria, são os Verdadeiros ateus.  São aquelas pessoas que
negam a Deus por palavras e pela vida.

4. Pagãos - aqueles que ainda não conhecem a mensagem de Jesus Cristo.

Nota: Os demais nomes dentro da hierarquia são cargos eletivos ou funções atribuídas.

15. A ESTATÍSTICA hoje nos diz que:
1. Existem seis bilhões de habitantes no mundo.
2. Apenas dois bilhões são evangelizados.
3. Os outros quatro bilhões estão na faixa das pessoas consideradas pagãs.

02.1 – PERSONAGENS LITÚRGICOS E FUNÇÕES NA LITURGIA

1. Assembléia - Pessoas que se reúnem em nome de Cristo, termo mais utilizado para a reunião do povo
de Deus na missa ou para tomar decisão nos conselho de comunidade e paróquia.

2. Celebrante* - é um Ministro ordenado ou Leigo, que dirige a celebração. É mais entendido como uma
ação do que um cargo ou função. Antigamente utilizava-se este termo ao ministro, ordenado ou não,
que preside (a missa ou dirige a celebração “culto”). Hoje usamos o termo a todo o fiel que participa da
celebração ou missa.

3. Cerimoniário - Encarregado de dirigir, coordenar ou orientar as celebrações. Geralmente faz ensaios
com os envolvidos nas missa solenes.

4. Ceroferário - Ministro que nas celebrações carrega os castiçais.
5. Comunidade* - O mesmo que assembléia.
6. Coroinha -  Originalmente "meninos do coro",  hoje são crianças, meninos e meninas que servem o

presbitério nas Missas e participam das procissões.
7. Cruciferário - Ministro que nas celebrações carrega a cruz processional.
8. Funções Litúrgicas - São as funções e atos executados na Liturgia a serviço do povo.
9. Navetário* - Ministro que nas celebrações leva a naveta.
10. Naveteiro* - O mesmo que Navetário.
11. Presidente* - O mesmo que Celebrante.
12. Turiferário - Pessoa que usa/leva o turíbulo nas celebrações.

03 - QUEM É O LEIGO?

01) A ETIMOLOGIA DA PALAVRA LEIGO:

O adjetivo “Laikós”, de onde temos a palavra Leigo, não é encontrado na Bíblia. Porém o seu substantivo
“Laós”,  que significa Povo, é abundante na Sagrada Escritura.  No Antigo Testamento, o termo  “Laós”,
indica expressamente o Povo de Deus, distinto das nações pagãs.

A nossa palavra leigo liga-se a outra que, na linguagem judaica e na cristã designava o povo consagrado
por oposição aos profanos. Por trás disso tudo está a idéia de um povo Escatológico, que Deus reuniu para
participar na herança de seu Reino.

Como diz São Tiago nos Atos dos Apóstolos: “Simeão expôs como, desde o início, Deus cuidou de tirar
entre os gentios um povo para o seu Nome” (At 15,14)

A Bíblia,  embora adotando o termo  “Laós” para o Povo de Deus, adotou o significado greco-romano: o
“Laós” é a porção do Povo de Deus que não pertence aos líderes deste povo sendo deste modo, diferentes
dos sacerdotes, levitas e profetas.

02) O LEIGO NA IGREJA PRIMITIVA:

Dizem os Padres da Igreja até a época pré-conciliar, nos primeiros escritos da Igreja (até o século IV), a
Palavra  “Laikós” era aplicada a pessoas, nascendo assim a distinção entre  “Kleros” e  “Laikós” ou entre
clérigo e leigo.
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Essa distinção aparece pela primeira vez na Carta de São Clemente de Roma aos Coríntios, Cap 40,5 ”Ao
sumo sacerdote foram confiadas funções particulares, aos sacerdotes um lugar próprio, aos levitas serviços
determinados, o leigo está ligado pelas ordenações destinadas aos leigos” embora o termo Leigo tenha um
sentido positivo e pleno na Igreja, esse texto de São Clemente dá um sentido negativo para o Leigo, isto é,
aquele  que não é  clérigo  ou  seja:  “aquele  que pertence ao povo cristão como tal  e  não é hierarquia
eclesiástica”.

Dizem que esta é a primeira definição negativa de Leigo:  “O Leigo é aquele que não é”. Ou então que é
uma definição relativa, porque O Leigo só é Leigo em relação ao clérigo.

São Justino, cerca do ano 150, utiliza o termo “Laikós” para designar o componente do Povo escolhido no
Novo Testamento.

No Antigo Código de Direito Canônico de 1917, esta situação se reflete, onde os Leigos são considerados
como objeto da “cura pastoral”, não tendo outro direito, se não o de receber do clero, conforme as normas
de disciplina eclesiástica, os bens espirituais e principalmente os meios necessários para a salvação”.

03) O LEIGO NO CONCÍLIO VATICANO II:

1 - Na obra do Padre Yves Congar

Um pouco antes do Concílio, o Padre Francês Yves Congar em seu livro  “Jalons pour une théologie du
laicat”,  nos diz que:  “Os Leigos são chamados ao mesmo fim que os clérigos ou os monges, mas sua
condição  é  de  procurar  e  de  obter  esse  fim  sem fazer  economia  do  engajamento  desse mundo,  nas
realidades da primeira criação”.

2 - No Concílio Vaticano II

Graças a Deus e veio em tempo, o Concílio Vaticano II nos colocou diante de uma nova eclesiologia, quer
dizer: dentro de um modelo de Igreja que é verdadeiramente Comunhão. O Concílio reconheceu o primado
do Batismo e do Povo de Deus, convocado para ser o corpo de Cristo e templo do Espírito Santo.

Seu critério fundamental é o primado da Graça e a sua origem Divina. É uma comunhão de todo o Povo de
Deus. É uma Igreja feita também pelos fiéis e não, somente, uma Igreja que faz fiéis. Antes da diferença é
acentuada a unidade. É uma Igreja estruturada segundo uma pluralidade de ministérios e carismas.
A questão do Leigo foi bastante discutida pelos Bispos durante o Concílio e pela primeira vez teve um
documento  específico,  o  Decreto  “Apostolican  Actuositatem”(AA).  A  definição  de  Leigo  não  conseguiu
superar totalmente as contradições existentes.

Na  Constituição  dogmática  “Lumen  Gentium” (LG  31a),  o  Concílio  dá  uma  definição  de  Leigo  mais
tipológica do que  teológica.  “Pelo nome de Leigos aqui são compreendidos todos os cristãos, exceto os
membros  da  Ordem sacra  e  do  estado  religioso  aprovado  pela  Igreja.  Estes  fiéis  pelo  batismo  foram
incorporados a Cristo, constituídos no povo de Deus e a seu modo feitos partícipes do múnus sacerdotal,
profético e régio de cristo, pelo que exercem sua parte na missão de todo o povo cristão na Igreja e no
mundo...

04) O LEIGO NO CÓDIGO DE DIREITO CANÔNICO:

O Antigo Código Canônico era de 1917. O Novo código do Direito Canônico (1983), é quem nos dá uma
idéia mais clara sobre o Leigo. 

O Livro II, sobre o Povo de Deus é dividido em três partes: Fala dos fiéis em comum; Deveres e direitos de
todos  os fiéis  (incluindo os clérigos,  os leigos e os religiosos);  Direitos  e deveres  dos leigos;  Ministros
sagrados ou clérigos; Prelazias pessoais; Associações de fiéis. Fala da hierarquia; Fala dos Religiosos.

1 - Os leigos na Igreja

O Código nos fornece uma distinção entre fiéis e leigos. Conforme o Cânon 204 – 1º, os fiéis são definidos
como: “Os que, incorporados a Cristo pelo batismo, foram constituídos como povo de Deus e assim, feitos
partícipes, a seu modo,  do múnus sacerdotal,  profético e régio de Cristo,  são chamados a exercer,
segundo a condição própria de cada um, a missão que Deus confiou para a Igreja cumprir no mundo”.
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2 - Os leigos no Mundo

Há indicações concretas no Código sobre esta atuação.
(Cân 226 – 1º), orienta para o âmbito da família e na educação dos filhos;
(Cân 226 – 2º) sobre os casais e sobre os pais;
, 796 e 79(Cân 774 – 2º e 7938) sobre a responsabilidade dos pais na educação cristã;
(Cân 835 – 4º, 851 e 914) sobre a parte dos pais na santificação dos filhos (Batismo e Catequese). 

05) O LEIGO HOJE   –   (Pe. José Lisboa Moreira de Oliveira):

Na Igreja, a quase totalidade dos participantes são cristãos leigos e leigas, pessoas batizadas, com vocação
e missão bem específicas.
Houve um tempo em que quase não se falava dos cristãos leigos e leigas. Quando se falava de vocação,
pensava-se logo no padre e na freira. Hoje, após o Concílio Vaticano II, a vocação e a missão dos fiéis
leigos e leigas são tidas como muito importantes e fundamentais para a vida da Igreja e para a sua missão
no mundo. Antes de tudo, é preciso dizer que o cristão leigo e leiga não é alguém que “está por fora”.

Às vezes, no linguajar comum, chama-se de leigo a alguém que não atende de determinado assunto. Na
Igreja  não  é  assim!  Os  cristãos  leigos  e  leigas  são  pessoas  plenamente  inseridas,  comprometidas  e
esclarecidas. Participam ativamente da missão evangelizadora da Igreja. Possuem plena  “cidadania” na
comunidade e não precisam de licença para atuar. Os leigos e leigas não são representantes dos padres
nem delegados de ninguém. Agem por conta da vocação e da missão que receberam no Sacramento do
Batismo e da Crisma.

A vocação e a missão dos cristãos leigos e leigas é levar o evangelho para dentro do coração do mundo e
trazer o mundo para dentro do coração da Igreja. A Vocação deles é ser ponte entre o pequeno grupo dos
cristãos e cristãs e a grande comunidade humana, proclamando a beleza da vida, o valor da criação e de
todas as coisas bonitas criadas por Deus.

04 - PROFISSÃO DE FÉ DA IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA

“Sem fé, porém, é impossível agradar a Deus. Pois, para se achegar a Ele
é preciso primeiro crer que Ele existe e recompensa quem o procura” (Hb 11,6).

Princípios Cristãos: 1 - O fim não justifica os meios.
2 - O justo viverá pela fé.
3 - Fé é a convicção naquilo que não se vê.

O CREDO OU O CREIO

Nós professamos nossa fé muitas vezes na nossa vida, e em todas as missas que participamos, com o
Credo ou a Oração do Creio. É uma Regra de Fé. Contém a fórmula pela qual o novo batizado proclama a
sua adesão a Cristo e à Igreja.

O Catecismo da Igreja Católica nos lembra que: Não devemos crer em fórmulas (como se fossem mágicas),
mas nas realidades que elas expressam. (CIC 170)

A Igreja é “a coluna e o sustentáculo da Verdade” (1Tim 3,15), guarda fielmente “a fé uma vez por todas
confiada aos santos”. É a Igreja que conserva as memórias das Palavras de Cristo, é ela que transmite de
geração em geração a confissão de fé dos Apóstolos.

Como uma mãe que ensina seus filhos a falar, e com isto a compreender e a comunicar, a Igreja, nossa
Mãe, nos ensina a linguagem da fé para introduzir-nos na compreensão e na vida da fé. (CIC 171)

“Não devemos crer em ninguém a não ser em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo”. (CIC 178) “Ninguém
pode ter a Deus por Pai, que não tenha a Igreja por Mãe”. (CIC 181)

“Nós cremos tudo o que está contido na Palavra de Deus, escrita ou transmitida, e que a Igreja propõe a
crer como divinamente revelado”. (CIC 182)
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“A fé é necessária À salvação, como o próprio Senhor nos afirma em: “Aquele que crer e for batizado,
será salvo; aquele que não crer, será condenado”. (Mc 16,16) (CIC 183)

Quem diz  “creio”,  está dizendo:  “dou minha adesão àquilo  que nós cremos”.  Desde a origem, a Igreja
apostólica exprimiu e transmitiu a sua própria fé em fórmulas breves e normativas para todos (CIC 186).

Como a semente de mostarda contém em um pequeníssimo grão um grande número de ramos, da mesma
forma este resumo de fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contida
no Antigo e no Novo Testamento (CIC 192).

Estas  sínteses  da  fé  chamam-se  “profissões  de  fé”,  pois  resumem  a  fé  que  os  cristãos  professam.
Chamam-se “Credo” em razão da primeira palavra com que normalmente começam: “Creio”. Denominam-
se também “Símbolos da Fé” (CIC 187).

A palavra grega “symbolon” significa a metade de um objeto quebrado que era apresentado como um sinal
de reconhecimento.  As partes  quebradas eram juntadas para se verificar  a identidade do portador.  “O
símbolo da fé” é, pois, um sinal de reconhecimento e de comunhão entre os crentes. “Symbolon” passa em
seguida a representar coletâneas, coleção, ou sumário. O “símbolo da fé” é coletânea das principais verdades da
fé. Daí o fato de ele servir como ponto de referência primeiro e fundamental da catequese. (CIC 188).

A primeira  “profissão de fé” é feita por ocasião do Batismo. O “símbolo de fé” é inicialmente o  “símbolo
batismal”. Uma vez que o Batismo é dado “em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo” (Mt 28,19).
As verdades da fé professadas por ocasião do Batismo referem-se às Três pessoas da Santíssima Trindade (CIC 189).

O Símbolo está, pois, dividido em três partes:
Fala-se da primeira Pessoa divina e da obra admirável da criação;
em seguida da segunda Pessoa divina e do Ministério da Redenção dos homens;
finalmente da terceira Pessoa divina, fonte e princípio da nossa santificação”

Estes são os três capítulos do nosso “Selo Batismal” (CIC 190)

As profissões ou símbolos da fé têm sido numerosos, ao longo dos séculos e em resposta às necessidades
das  diversas  épocas:  Existem  vários  símbolos  das  diferentes  Igrejas  apostólicas  antigas:  o  Símbolo
“Quicumque”, dito de Santo Atanásio; as profissões de fé de certos Concílios (Toledo, Latrão, Lião, Trento);
ou de certos Papas, como a “Fides Damasi”; ou o “Credo do Povo de Deus” de Paulo VI (1968). (CIC 192)

Nenhum dos símbolos das diferentes etapas da vida da Igreja pode ser considerado como ultrapassado e
inútil. Eles nos ajudam a tocar e a aprofundar hoje a fé de sempre através dos diversos resumos que dela
tem sido feitos. Entre todos os símbolos da fé, dois ocupam um lugar particularíssimo na vida da Igreja:
poderíamos  dizer  que  são duas  versões  de Credos  (CIC 193).  Uma das  versões,  a mais  simplificada
conhecida como O Símbolo dos Apóstolos; Outra a versão mais extensa conhecida como Símbolo Niceno-
Constantinopolitano.

1) Símbolo dos Apóstolos

É o que comumente se recita nas devoções particulares e nas missas. “O Símbolo dos Apóstolos”, assim
chamado por  ser com razão considerado como o resumo fiel  da  fé dos apóstolos.  É o antigo símbolo
batismal da Igreja de Roma. Sua grande autoridade vem-lhe do seguinte fato: “Ele é símbolo guardado pela
Igreja de Roma, aquela de Pedro, o primeiro dos apóstolos, teve sua Sé e para onde ele trouxe a comum
expressão de fé. (Setentia  Communis)” (CIC 194).  Ele foi redigido simultaneamente na maior parte das
comunidades cristãs: houveram as versões de: Jerusalém, Cesárea, Antioquia, Alexandria e Roma.

Essas  versões  diferem  uma  das  outras  em  pequenos  pormenores.  Juntando  todas  essas  versões
guardadas  pelos  Padres  e  encontradas  em  papiros  no  Egito,  mantendo  os  dados  essenciais  da  fé,
encontrados em todas essas versões, redigiu-se a versão que os cristãos dos nossos dias recitam igual ao
que recitavam os mártires dos primeiros tempos.

2) Símbolo Niceno-Constantinopolitano
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“O  Símbolo  de  Nicéia  e  Constantinopla  ou  Niceno-Constantinopolitano” resultou  dos  dois  primeiros
Concílios Ecumênicos (Nicéia em 325 e Constantinopla em 381/384). Ainda hoje ele é comum a todas as
grandes Igrejas do Oriente e do Ocidente. A nossa exposição da fé seguirá o “Símbolo dos Apóstolos”, que
constitui, por assim dizer,  “o mais antigo catecismo romano”. Contudo, a exposição será completada por
constantes  referências  ao  “Símbolo  Niceno-Constantinopolitano”,  muitas  vezes  mais  explícito  e  mais
detalhado (CIC 196).

3) Símbolo Dialogado (Sacramento do Batismo)

O terceiro Credo é o dialogado que é utilizado por ocasião dos ritos batismais atuais onde o celebrante
questiona e os  batizandos  ou pais  e padrinhos afirmam renunciarem a satanás  e ao mal.  Em seguida
professam crer em Deus e nas verdades da fé assumindo o compromisso de repassar esses ensinamentos
aos filhos e afilhados.

1) Símbolo dos Apóstolos                                    2) Símbolo Niceno-Constantinopolitano         
Creio em Deus Creio em um só Deus,
Pai todo-poderoso, Pai todo-poderoso,
criador do céu e da terra. criador do céu e da terra,

de todas as coisas visíveis e invisíveis.
E em Jesus Cristo, Creio em um só Senhor, Jesus Cristo,
seu único Filho, Filho Unigênito de Deus,
Nosso Senhor; nascido do Pai antes de todos os séculos: 

Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de
Deus verdadeiro; Gerado não criado, consubstancial
ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas.
E por nós, homens, e para nossa salvação,

que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; Desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo,
nasceu da Virgem Maria, no seio da Virgem Maria, e se fez homem.
padeceu sob Pôncio Pilatos, Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos;
foi crucificado, morto e sepultado, padeceu e foi sepultado.
Desceu à mansão dos mortos;
Ressuscitou ao terceiro dia; Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras,
subiu aos céus, e subiu aos céus,
está sentado a direita de Deus Pai todo-poderoso, onde está sentado à direita de Deus Pai.
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E de novo há de vir, em sua glória, para julgar os

vivos e os mortos; e o seu reino não terá fim.
Creio no Espírito Santo; Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida,

e procede do Pai e do Filho; e com o Pai e o Filho é 
adorado e glorificado: Ele que falou pelos profetas.

Na Santa Igreja católica; Creio na Igreja; uma, santa, católica e apostólica.
na comunhão dos santos; Professo um só batismo
na remissão dos pecados; para a remissão dos pecados.
na ressurreição da carne; E espero a ressurreição dos mortos
na vida eterna. Amém E a vida do mundo que há de vir. Amém.

3) Símbolo Dialogado (Sacramento do Batismo)

PROMESSAS DO BATISMO

Min: Caros pais e padrinhos, o amor de Deus vai infundir nesta criança uma vida nova, nascida da água
pelo poder do Espírito Santo. É preciso que de agora em diante vos esforceis para educa-la na fé, a
fim  de  que  esta  vida  divina  possa  crescer  cada  dia,  não  obstante  o  mal  que  nos  cerca.  Se,
animados pela fé, estais dispostos a assumir esta responsabilidade, renovai as promessas do vosso
batismo, renunciando ao pecado e proclamando a fé em Jesus Cristo. Esta é a fé que nos une na
mesma Igreja, na qual esta criança será batizada. 

Min: Para viver a liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado? Todos: Renuncio.
Min: Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo o que vos desune? Todos: Renuncio.
Min: Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Todos: Renuncio.
Min: Credes em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra? Todos: Creio.
Min: Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi
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sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Todos: Creio.
Min: Credes  no Espírito  Santo,  na  santa Igreja católica,  na comunhão dos santos,  na remissão dos

pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Todos: Creio.
Min: Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria

em Cristo nosso Senhor. Todos: Amém.

BATISMO

Após os pais dizerem o nome do filho, o ministro interroga pais e padrinhos.
Min: Quereis que esta criança seja batizada na mesma fé da Igreja que acabamos de professar?

Pais e padrinhos: Queremos.

O ministro batiza a criança derramando água na fronte e dizendo:
Min: Nome... Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos: Amém.

05 – DATA E FUNDADORES DE ALGUMAS IGREJAS

Nome                                Fundador                        Data      Local                   
CATÓLICA + JESUS CRISTO 33 PALESTINA
Católica Ortodoxa + ______________ 1054 Grécia/Turquia
Luterana + Martinho Lutero 1517 Alemanha
Episcopal (Anglicana) + Henrique VIII 1534 Inglaterra
Presbiteriana + John Knox 1560 Escócia
Congregacional Robert Browne 1580 Inglaterra
Batista John Smyth 1609 Holanda
Rosa-Cruz * Johannes V. Andreae 1610 Alemanha
Metodista + John Wesley 1739 Inglaterra
Igreja Cristã Reformada + ___________________ _______ ______________
Mórmon (Santos dos Últimos Dias) Joseph Smith 1830 E.U.A.
Adventista Willian Miller 1831 E.U.A.
Espiritismo * Irmãs Fox 1847 E.U.A.
Exército da Salvação William Booth 1865 E.U.A.
Testemunha de Jeová Charles T. Russel 1874 E.U.A.
Teosofia * Helena Blavatsky 1875 E.U.A.
Assembléia de Deus Vários Pastores 1901 E.U.A.
Congregação Cristã do Brasil Luiz Francescon 1909 Brasil
Messiânica * Meishu-Sama 1926 Japão
Igreja do Evangelho Quadrangular Aimée S. Mc. Pherson 1927 E.U.A.
Igreja Brasileira Carlos D. Costa 1945 Brasil
Cruzada Brasil Para Cristo Manoel de Mello 1955 Brasil
Nova Vida Robert Mc’ Alister 1961 Brasil
Deus é Amor David Miranda 1962 Brasil
Universal do Reino de Deus Edir Macedo de Bezerra 1975 Brasil
Internacional da Graça R. R. Soares (cunhado do Edir Macedo) ____ Brasil
Umbanda (Macumba) * Tribalismo Selva Africana
Hare-Krishna * ( Conjunto de superstições trazidas para o Ocidente por Bhaktivedanta Swami em 1965, de 
antigas crenças hindus)

Nota: + Igrejas Cristãs que reconhecem e aceitam entre si, seus Batismos como válidos.
* Supersticiosas e anticristãs – (pagãs, ocultistas e panteístas)

A Sagrada Escritura nos diz:
“Há um só Senhor, uma só Fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de
todos, por todos e em todos” (Ef 4,5-6).

Os fundadores das centenas de seitas que andam por aí desrespeitam esta ordem; pois, a Palavra de Deus
não pode ter senão um único sentido. “... para que não mais sejamos meninos flutuantes e levados ao
sabor de todo vento de doutrina, pela malignidade dos homens e pela astúcia com que induzem ao
erro” (Ef 4,13-14)
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É bom lembrarmos que a Bíblia (Mt 16,17-18) e a História Universal nos ensinam que a verdadeira Igreja
começou com Jesus Cristo há 2000 anos, e não com homens ou mulheres 15 séculos mais tarde.

É lícito, pois, perguntar: Quem sois vós? De onde viestes? Por que nascestes tão tarde? Onde é que se
achava a Igreja de Cristo antes de vós?

A Santa Bíblia é que nos alerta contra os hereges: “Rogo-vos, irmãos, que noteis aqueles que causam
divisões e ofensas contra a doutrina que aprendestes; apartai-vos deles” (Rom 16,17).

Sim, não nos deixeis iludir, pois, “... há determinadas pessoas que vos perturbam e pretendem torcer o
Evangelho de Cristo” (Gal 1,6-7).

Portanto, HÁ SÓ UMA IGREJA VERDADEIRA. Essa Igreja é o prolongamento de Cristo na História e, por
meio dela, Jesus “quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da Verdade” (I Tim 2,4)

06 - CONIC - Conselho Nacional de Igrejas Cristãos do Brasil

As Igrejas Cristãs do Brasil são Igrejas que professam a mesma fé. Crêem na Santíssima Trindade, Deus 
Pai, Filho e Espírito Santo e possuem o mesmo rito do Batismo, portanto, válido e aceito entre elas.

1. Igreja Católica Apostólica Romana
2. Igreja Católica Ortodoxa Siriana do Brasil
3. Igreja Cristã Reformada
4. Igreja Episcopal Anglicana do Brasil
5. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil
6. Igreja Metodista (em Julho/2006 a imprensa anunciou o desligamento do CONIC)
7. Igreja Presbiteriana Unida.

Realizaram a Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2000.

Realizaram a Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2005
Tema: “Solidariedade e Paz”.
Lema: “Felizes os que promovem a Paz”.
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16. O QUE DEUS NOS DIZ?

FM03-BIB

01 - INTRODUÇÃO (HISTORICO)
A Bíblia já foi traduzida para 1685 línguas (mais de duas mil contando os dialetos), e por isso, deveria ser o
livro mais conhecido do mundo. Isso não acontece porque muita gente tem a Bíblia em casa, mas não a lê.

1. ONDE SURGIU A BÍBLIA?
A Bíblia surgiu no meio de um povo do Oriente, o Povo de Israel. Este povo cria uma literatura que
relata sua história, suas reflexões, sua sabedoria, sua oração. Toda essa literatura é inspirada pela sua
fé no único Deus que lhes revela: “Estou sempre com vocês!”. Esse Povo da Bíblia mora perto do Mar
Mediterrâneo, no Oriente Médio. Inicialmente, é um grupo de migrantes, vindos da Mesopotâmia (hoje
Iraque),  situado à nordeste de Israel. São chamados Hebreus e descendem de Abraão. Muita gente
quer ser dona da terra onde moram esses hebreus: Os Cananeus, outros moradores de lá, a chamam
de  Canaã (não é a cidade de Caná da Galiléia). Os israelitas a chamam de  Israel.  Mais tarde será
chamada Palestina: terra dos Filisteus um povo que chegou em Israel pelo mar enquanto os Hebreus
vieram pelo deserto. Hoje os palestinos localizam-se na faixa de Gaza que fica situada à sudoeste de
Israel. Eles estão em constantes conflitos com os israelitas.

2. QUANDO FOI O INICIO DA HISTÓRIA DESTE POVO?
Com Abraão se inicia a história do Povo da Bíblia. Abraão sai da Mesopotâmia, à procura de uma nova
terra. Sai com sua família e vai morar em Canaã. Isso se dá pelo ano de 1850 antes de Cristo. Em
Canaã nascem os filhos, os netos. A família vai se multiplicando. Abraão, Isaque e Jacó são chamados
Patriarcas. Eles são os primeiros pais e fundadores do Povo da Bíblia. (Jacó é chamado também de Israel).

3. MUDANÇA PARA O EGITO
Muita gente se muda para o Egito, onde a terra é mais fértil. Entre eles estão Jacó e sua família. Com o
passar dos tempos, os faraós (reis) do Egito, começam a escravizar o povo, incluindo os Hebreus.

4. A LIBERTAÇÃO DA OPRESSÃO E A VOLTA PARA SUA TERRA
Surgiu no meio do povo um líder que chefiou um movimento de libertação. Com a ajuda de Deus, faz o
povo fugir da opressão dos reis do Egito. Este líder é Moisés O povo caminha pelo deserto durante 40
anos, de volta a Canaã. Moisés morre antes de o povo entrar naquela terra. Em seu lugar fica Josué
seu melhor amigo e homem de confiança, como principal líder do povo. Depois da morte de Josué, o
povo é liderado por outros chefes, chamados Juízes. O último deles é Samuel.

5. OS PRIMEIROS REIS
Para ser mais forte contra os ataques dos seus inimigos, o povo desejava um Rei,  assim como os
outros povos vizinhos também o tinham. Saul foi o primeiro rei. Davi foi o segundo. Ele é considerado o
rei  mais  importante  que  o  povo  da  Bíblia  teve  em toda  a  sua história.  Davi  aumentou  seu Reino
vencendo todos os povos vizinhos, unindo o povo e fazendo com que vivessem em paz. Como capital
escolheu Jerusalém. Num grito de júbilo, David diz: "Vede como é bom, como é agradável vivermos
juntos como irmãos" (Sl 132,1).

6. QUANDO FOI ESCRITA A BÍBLIA?
Salomão, o filho de Davi, é o terceiro rei. (+/- 900 aC). É durante o reinado de Salomão que surgiram os
primeiros escritos da Bíblia porque nesta época é que apareceram entre o povo os escribas, homens
que sabiam escrever. Antes, as histórias do povo eram transmitidas de boca em boca, de pai para filho.
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7. DIVISÃO DO POVO DE ISRAEL
Depois da morte do rei Salomão há muitas lutas políticas e brigas entre o povo de Israel. O Reino acaba
sendo dividido em dois. O NORTE, que não quer aceitar o filho de Salomão como rei, fica com o nome
Reino do Norte (Israel). O SUL, que fica fiel à família de Davi, fica com o nome de Reino do Sul (Judá).

8. OS GRANDES IMPÉRIOS
Os grandes impérios daquele tempo não deixavam o povo da Bíblia em paz. Em 724/721 aC., a Assíria
invade o Reino do Norte (Israel)  e toma posse daquela região. Mais ou menos 150 anos depois,  o
Império da Babilônia vence a Assíria e toma posse do Sul (Judá), pondo fim à sua existência.

Os babilônios levam boa parte da população de Judá para a Babilônia, onde permanece durante 50
anos (587-538 aC). É o tempo do exílio. Mas a Babilônia, por sua vez, é vencida pela Pérsia. O rei dos
Persas deixa o povo judeu voltar para sua terra. Daí em diante, os judeus são quase sempre dominados
por povos estrangeiros.

9. SOBRE O QUE FALA A BÍBLIA
Com a mudança para o Egito, a opressão, a saída sob a liderança de Moisés, a passagem pelo deserto,
o povo vai aprendendo a lutar, a observar e a refletir sobre tudo o que acontece.  Vão descobrindo a
mão de Deus em tudo isso e expressam sua fé em celebrações festivas, em cantos e orações. Contam
de pai para filho as grandes obras de Deus. De volta à terra de Canaã, liderados pelos Juízes, e, mais
tarde  pelos  primeiros  reis,  o  Povo  vai  se  unindo  mais.  Começa  a  formar  uma  nação  mais  bem
organizada, com uma certa liderança no mundo daquele tempo. E começam a escrever (já nos tempos
de Salomão), suas lutas, suas reflexões, suas orações, seus cânticos. E Assim, a Bíblia começa a ser
escrita. Em meio às guerras, dominações exílios, retorno à terra, o povo vai vivendo, sofrendo, lutando,
rezando e outros escritos da Bíblia vão surgindo contando essas histórias. Esses escritos são obras
especialmente de homens que falam inspirados por Deus: Os Profetas. Eles vão ajudar o Povo refletir
melhor e compreender o que Deus espera deles. Vão ajudar também o Povo a viver melhor, a celebrar,
a lutar, a não perder a esperança no Deus Libertador.

10. A ALIANÇA
Os Profetas gostam de comparar Deus, com um marido todo dedicado à sua esposa, onde Deus é o
esposo e o povo é a esposa. No 2º Livro da Bíblia, o Êxodo, lemos como Deus faz aliança com seu
Povo. O Povo vive no Egito sob escravidão e dominação dos poderosos. Sofre muito. Deus manda
Moisés para libertar  seu Povo da escravidão e levá-lo de volta à terra de Canaã. É uma libertação
penosa, difícil, mas o Povo vê claramente a mão libertadora de Deus que o ajuda a vencer. 

Nós, hoje, chamamos de  “aliança” o anel de casamento. É porque o anel lembra o compromisso do
casal:  “Amor e fidelidade  até  a  morte”.  Assim  é  o  amor  de  Deus  para  com seu povo.  Por  isso
chamamos a Bíblia  o  “Livro  da Aliança”.  Na tradução para  outras  línguas,  a palavra  “Aliança” foi
substituída por “Pacto” e, depois para “Testamento”. Daí o uso das expressões “Antigo Testamento” e
“Novo Testamento” para indicar a Antiga e a Nova Aliança.

Os livros redigidos desde o tempo de Salomão até agora formam o Antigo Testamento. Mas é nessa
época das dominações que surge a esperança de um Messias, um novo Davi, que salvará seu
povo. Com a vinda do Messias sua paixão, morte e ressurreição, novos escritos surgem para formar o
Novo Testamento.

11. O QUE É TRADIÇÃO?
Os ensinamentos orais dos Apóstolos foram transmitidos de geração em geração por meio dos Papas e
bispos  da  Igreja  Católica.  A  palavra  latina  ”traditio“ designa  algo  que  se  entrega,  e,  por  isso,  os
ensinamentos orais que os Apóstolos entregaram para serem transmitidos chamam-se a  Tradição da
Igreja. A Tradição que se baseia em Jesus e nos seus Apóstolos é uma fonte das verdades divinas de
igual  categoria  que  a  Bíblia.  Mais  ainda,  muitas  partes  da  Bíblia  seriam  muito  difíceis  de  serem
entendidas adequadamente se não tivéssemos a Tradição para guiar nossa interpretação.

12. PORQUE A BÍBLIA É SAGRADA?
A  Sagrada Escritura é  a  Palavra  de  Deus  redigida  sob a  inspiração  do Espírito  Santo.  A  sagrada
Tradição,  por  sua  vez,  transmite  integralmente  aos  sucessores  dos  Apóstolos  a  Palavra  de  Deus
confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que eles, com a luz do Espírito da
verdade, a conservem, a exponham e a difundam fielmente na sua pregação. A Bíblia é o reflexo de
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uma vivência do Povo com seu Deus e de Deus com seu Povo. É por tudo isso que dizemos que a
Bíblia é a Palavra de Deus. É Deus, através da Bíblia, que anima e orienta seu Povo para continuar a
lutar e viver e nunca desanimar. É o próprio Deus quem nos fala, por isso é Sagrada.

13. O QUE É REVELAÇÃO?
A história  do povo  da Bíblia  não era tão diferente  da  história  dos outros  povos  daquele  tempo.  A
diferença é que os outros povos não descobriram o que Israel,  ajudado por  Deus, percebeu:  “Não
estamos sós. Deus caminha conosco. Estamos na sua mão. Existe uma relação toda especial entre
Deus  e  nós”.  Esta  descoberta  da  relação  profunda  entre  Deus  e  seu  Povo,  nós  chamamos  de
Revelação.

02 – A PALAVRA BÍBLIA
A palavra  Bíblia  vem do grego  “Biblos” que significa  “o Livro”.  Daí  origina-se a palavra  no  diminutivo
“Bíblion” que é Livrinho. No plural fica Bíblia que quer dizer Livros. Bíblia é, portanto uma Biblioteca ou uma
Coleção de Livros.

03 – AS VERSÕES DA BÍBLIA

Não existe duas Bíblias, a  “católica” e a  “protestante”, a  “boa” e a  “má”. Há uma só Bíblia, aquela que
Deus escreveu século após século através dos homens.

Se for traduzida para a língua moderna por um perito bíblico, e depois aprovada pelo Papa e pelos bispos
de um país como tradução adequada, então essa tradução chama-se versão aprovada ou autorizada. Isso
significa que esta versão está livre de erros humanos, conforme entendido pela  Tradição da Igreja.  Um
católico só pode ler  essas versões aprovadas. Mesmo uma tradução feita por um católico só pode ser
utilizada pelos católicos depois de uma aprovação oficial da igreja.

A Bíblia e a Tradição não são duas fontes separadas da verdade cristã. Para nós, como para os nossos
irmãos  separados  (os  protestantes),  a  Bíblia  é  a  regra  da  Fé.  Mas  para  nós,  é  a  Bíblia,  tal  como é
interpretada  pela  Tradição  da  comunidade  cristã,  a  Igreja.  Nas  confissões  protestantes,  a  Bíblia  é
interpretada por cada indivíduo conforme as suas luzes pessoais. Dessa forma um inescrupuloso poderia
torcer as palavras da Escritura Santa e fazê-las dizer o que lhe passe pela cabeça. A própria Bíblia chama a
atenção para esse perigo. Falando dos escritos de São Paulo,  São Pedro diz:  “Há neles alguns pontos
difíceis de entender, que homens incultos e inconstantes adulteram, não menos que as demais Escrituras,
para sua própria perdição” (2Pd 3,16). São João diz: “Eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras
da profecia deste livro: se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas
neste livro; e se alguém dele tirar alguma coisa, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade
santa, descritas neste livro” (Ap 22,18-19).  Portanto, é preciso entender que “ninguém pode tirar nenhum
livro da Bíblia e nem dar interpretações pessoais à Palavra de Deus, tirando ou colocando palavras”.

04 - A DIFERENÇA DAS BÍBLIAS CATÓLICA E PROTESTANTE

A  Bíblia Católica Apostólica Romana é composta por 73 Livros.  A  Bíblia Protestante tem somente 66
Livros. A diferença está no Antigo Testamento: A  Bíblia Católica tem 46 livros. Algumas versões trazem
Jeremias e Lamentações como um só Livro. Neste caso seriam 45 Livros. A Bíblia Protestante tem 39 e
alguns capítulos a menos nos Livros de Ester e Daniel e uma carta de Jeremias.

Os Livros  que os Protestantes  tiraram da Bíblia  são os seguintes:  Tobias  (Tb),  Judite  (Jt),  I  Livro  dos
Macabeus (1Mc), II Livro dos Macabeus (2Mc), Sabedoria (Sb), Sirácida ou Eclesiástico (Eclo) e Baruc (Br) -
o Profeta. Esses Livros são chamados “Deuterocanônicos” (Deutero = segundo + cânon = lista). Os outros
39 são chamados “Protocanônicos” (Proto = primeiro + cânon = lista).

Os Capítulos que os Protestantes tiraram da Bíblia são os seguintes: Ester (Est) 10,4 – 16,24; Daniel (Dn)
3,24-90; 13 e 14. Como vemos, a grande diferença entre uma Bíblia Católica e uma Bíblia Protestante está
em que na Bíblia Protestante faltam sete livros do AT e parte dos livros de Éster e Daniel e uma carta de
Jeremias.

O COMEÇO DA HISTÓRIA
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Nos três séculos imediatamente anteriores ao Cristianismo, a comunidade judaica da Palestina  reuniu num
único bloco todos os seus escritos em língua hebraica e algumas passagens em língua aramaica. A este
conjunto chamou-se de texto massorético, que quer dizer: “Tradicional”. São os Livros Proto-canônicos,
os do 1º cânone (1ª lista), são os que sempre foram tidos como livros da Bíblia, eles foram escritos em
hebraico (hebreu antigo). Esses escritos do Antigo Testamento (39) se dividem em: Torá ou lei (5), Profetas
anteriores (6) e posteriores (15), escritos maiores (3), rolos (5) e últimos (5).

Mas quando vieram as perseguições, os cristãos começaram a se espalhar para outros países. Entre os
anos 400/300 aC., muita gente migrou da Palestina para o Egito, assim como os italianos migraram para o
Brasil. Quem migrou falava o Italiano, os filhos já começaram falar o português e os netos já não entendiam
mais o italiano, assim aconteceu com os judeus que saíram da Palestina para morar no Egito. A primeira e a
segunda gerações entendiam o hebraico, mas, a terceira não entendia porque era uma língua que eles não
falavam. Com isso, sentiu-se a necessidade de fazer uma tradução da Bíblia para a língua grega.

Na dispersão dos judeus, a comunidade judaica de Alexandria no Egito,  traduziu  os textos hebraicos e
aramaicos para o grego que era a língua culta e universal de então, equivalente ao inglês hoje. A tradução
foi feita aos poucos e levou muito tempo. Começou em torno do ano 250 aC. e levou quase 100 anos até
ficar pronta. Assim eles acabaram ficando com duas Bíblias: uma em hebraico para os judeus da Palestina,
e outra em língua grega para os judeus que viviam fora da Palestina, lá no Egito.
Depois, os judeus que moravam no Egito foram escrevendo mais alguns livros em grego, e a Bíblia deles
ficou maior.  A coleção grega ou  cânone Alexandrino,  ficou com 46 escritos. A este segundo conjunto de
textos  do Antigo  Testamento chamou-se  Septuagésima ou  Septuaginta (“setenta  em latim”),  pois,  de
acordo com certa tradição, 72 sábios judeus, em 72 dias, teriam traduzido os originais hebraicos. 

O MEIO DA HISTÓRIA

Os judeus da Palestina confrontaram a duas Bíblias, e fizeram uma lista dos livros que para eles eram
Sagrados. Deixaram fora da lista os livros que os judeus do Egito tinham escrito a mais em grego. 

Com isso, a Bíblia dos Judeus do Egito ficou sendo mais longa. A Bíblia dos Católicos segue essa lista da
Bíblia Grega dos judeus do Egito que se espalhou pelo mundo todo, pois naquele tempo a língua do mundo
era o grego. A Bíblia dos Protestantes segue a lista menor da Bíblia Hebraica, dos Judeus da Palestina.

Apesar das diferenças, tudo ficou tranqüilo até que os judeus da Palestina começaram a dizer: “Ta vendo! A
Bíblia  deles  está errada.  Tem livros  demais”.  Eles  fizeram uma reunião  em Jâmnia  no  ano 97 dC.,  e
disseram:  ”Para  nós  a  Sagrada  Escritura  é  esta  aqui,  a  lista  pequena”.  Estabeleceram  como  livros
inspirados, só os escritos em hebraico consideravam-se a verdade porque Deus era só deles por serem o
Povo Escolhido. Neste princípio quem era de fora não valia. Mais uma vez, os cristãos não ligaram muito e
ficaram com a lista mais comprida, que eles consideravam toda a Palavra de Deus inspirada por Ele.

Com a chegada do cristianismo às regiões do império romano onde não se falava o grego, como o Norte da
África, Oeste e Norte da Europa, foi necessário traduzir a Bíblia grega para o latim. As versões latinas da
Bíblia foram surgindo, a partir do final do século II. Várias versões surgiram. Foram traduções feitas a partir
da  Septuaginta,  versão grega das Escrituras.  Os tradutores dominavam pouco o latim e menos ainda o
grego, traduzindo, muitas vezes, ao pé da letra. O aparecimento dessas versões latinas, com problemas de
tradução, preocupou as autoridades da Igreja. 

Por isso, em 382, o Papa Damaso pede ao biblista Jerônimo (São Jerônimo), para traduzir a Bíblia para o
Latim, pois naquele tempo prevalecia o latim, não se falava mais nem o hebraico e nem o grego. Primeiro
confiou a Jerônimo a revisão dos Evangelhos, tarefa que concluiu em 384. Depois disso, foi à Palestina,
estabeleceu-se  em Belém.  Lá,  num  primeiro  momento,  traduziu  para  o  latim  vários  livros  do  Primeiro
Testamento a partir da versão grega. Mas abandonou esse projeto e passou a traduzi-los diretamente do
texto hebraico. Essa tarefa foi realizada entre 390 e 405. A tradução feita por Jerônimo ficou conhecida pelo
nome de “vulgata” que, em latim, significa “comum”, “usual”.

Precisava-se  então  que  alguém  fizesse  uma nova  tradução,  para  que  todo  mundo  pudesse  entender.
Jerônimo  concordou  e  começou  a  trabalhar.  Surgiu  outro  problema  porque  Jerônimo  não  conhecia  o
hebraico. Procurou por isso um velho rabino judeu de Belém, para ter aula com ele e os dois acabaram
ficando muito amigos. Trocavam idéias sobre a Bíblia, até que Jerônimo ficou influenciado pelo rabino e
começou a pensar que a verdadeira Bíblia era aquela mais curta, a lista dos judeus da Palestina. Jerônimo,
entretanto, sabia que a Igreja não pensava como ele, então traduziu tudo, mas disse que os sete livros que
não estavam na Bíblia hebraica eram “Deuterocanônicos” (Deutero=segundo + cânon=lista).
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A Vulgata teve grande aceitação. Durante muitos séculos, não houve quem produzisse obra de semelhante
envergadura. Houve sucessivas reproduções com revisões da tradução de Jerônimo. No final do século
XVI, fez-se uma edição revisada da Vulgata. Uma nova revisão crítica foi feita no início do século XIX.  E
atualmente há um mosteiro em Roma onde os monges se dedicam a fazer nova revisão da tradução de Jerônimo. A
“imprensa” só foi inventada por Gutemberg em 1450 e, o primeiro livro impresso foi a Bíblia, no ano de 1455.

O FIM DA HISTÓRIA

A opinião  de  Jerônimo tinha  muito  peso na Igreja.  Aí  a briga  começou de novo.  Antes  ninguém tinha
dúvidas, mas depois que Jerônimo declarou alguns dos livros como “deuterocanônicos”, a discussão voltou
a ser forte e a briga continuou por muito tempo.

Com o passar  dos  séculos,  foi  ficando  tão  sério  que  os  bispos  resolveram  pronunciar-se  oficialmente.
Fizeram isso numa carta escrita durante o Concílio Ecumênico de Florença, no ano de 1430. Nesta carta
diziam que para a Igreja Católica faziam parte da Sagrada Escritura todos os livros, portanto a lista longa.
Assim,  a  “Tradição  Apostólica” levou  a  Igreja  Católica  a  decidir  por  este  Cânon.  Esta  lista  integral  é
chamada Cânon das Escrituras. A Igreja Latina adotou esta tradução da Bíblia que é conhecida como a
Septuagésima ou “Dos 70” sábios do exterior. A tradução para o Latim feita por São Jerônimo é a versão
chamada “Vulgata”. É desta tradução que derivam as traduções modernas para as línguas da atualidade.
São as chamadas versões em língua vernácula da Bíblia.
Nos tempos da Reforma Protestante, no século XVI, houve discussão a respeito do número dos escritos
sagrados para o Cristianismo. O Concílio de Trento, propôs, na sessão de 8 de abril de 1546, os 46 livros da
Septuaginta como revelados e aceitos  com igual  devoção e reverência.  E os  outros 27 livros  do Novo
Testamento.

Tudo parecia em paz, quando o assunto voltou à tona por causa de Lutero. Ele defendeu a idéia de que era
preciso voltar  à Bíblia Hebraica,  pois era o mais antigo texto da Bíblia.  Este, sendo um padre da Igreja
Católica e tendo deixado-a por protesto, iniciou assim a Igreja Protestante. A primeira preocupação dele foi
traduzir a Bíblia do Latim para o alemão, porque ele dizia que: “O povo tem que ler a Bíblia com sua cabeça
e com seus olhos”. Provavelmente ainda com espírito de protesto, e também para gerar alguma diferença
com a Igreja que ele abandonou, traduziu a lista menor, a Bíblia dos Hebreus, os judeus da Palestina e não
o Alexandrino que é a tradução da nossa Bíblia.

Embora  Lutero  não  incluísse  em sua tradução os livros  deuterocanônicos,  ele  recomendou  sua leitura
dizendo: “Esses livros são proveitosos para alimentar a fé. A Igreja os acata e os lê. Mas não se deve usá-
los  como fundamento para estabelecer doutrinas”.

Com isso, reabriu-se a discussão dentro da Igreja até que no Concílio de Trento, os Bispos definiram a
coisa e, encerraram a discussão: “A Bíblia que a Igreja Católica aceita como inspirada por Deus é aquela
da  lista  longa”.  Pois  existem  muitos  exemplos  registrados  na  própria  Bíblia  que  nós  Católicos  e  os
Protestantes também usam, onde Jesus e os Apóstolos fizeram referências aos livros que eles excluíram da
sua Bíblia.

A rejeição desses livros foi condenada como heresia e assim a questão ficou encerrada para o mundo
católico. As Igrejas reformadas aderiram ao cânone judaico, embora muitos protestantes modernos admitam
o valor espiritual de alguns livros deuterocanônicos.

Assim, os Católicos ficaram com a Bíblia longa e os Protestantes preferiram a Bíblia curta, como Lutero
tinha traduzido. Esta diferença existe ainda hoje, embora, haja Bíblias Protestantes que trazem os outros
livros, pois muitos deles, apesar de não terem como livros inspirados, sabem que são livros antiqüíssimos e 
de grande valor.

O Novo Testamento é igual para católicos e protestantes. Os protestantes chamam de apócrifos (ocultos) os
Deuterocanônicos.  Apócrifos eram livros  reconhecidos como não inspirados;  livros piedosos e úteis que
eram lidos em particular na comunidade Alexandrina. Os judeus da Palestina consideravam apócrifos os
Deuterocanônicos.

A primeira tradução da Bíblia para a língua portuguesa foi feita em 1681 por João Ferreira de Almeida, que
era evangélico, e publicada em um só volume sob o título de “A Bíblia Sagrada”. E em 1821, foi publicada a
tradução católica portuguesa do Padre Antônio Pereira Figueiredo com o título de “Santa Bíblia”.

Nota:
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Os Protestantes usam o Antigo Testamento como os Judeus, que não crêem no Novo Testamento. Nós
usamos o Antigo Testamento como Nosso Senhor e os Apóstolos. Cristo e os Apóstolos usaram a Bíblia
que continha todos os livros. A história nos mostra claramente que a Igreja sempre teve em estima esses
livros e, portanto, eram lidos na Igreja. Até os Judeus liam esses livros nas suas sinagogas (templo judeu).
Só os Protestantes, em 1520, é que tiraram da Bíblia, influenciados pelos judeus. Lutero quis tirar também
Hebreus, Tiago e Apocalipse do Novo Testamento. Existem muitos exemplos registrados na própria Bíblia
que nós usamos e eles usam também, onde Jesus e os Apóstolos usaram esses livros.

Vejamos alguns exemplos:
Mt 27,43 com Sb 2,13.18-20; Lc 14,13.14 com Tb 4,7.10.17; Rm 1,18-32 com Sb 12,24-15,19;
1Cor 10,9 com Jt 8,24-25; Hb 1,3 com Sb 7,25; Tg 1,19 com Eclo 5,13; Hb 11,35 com 2Mc 6,18-7,42.

05 - A DIVISÃO DA BÍBLIA

Divide-se em duas grandes partes que correspondem às duas grandes etapas da história do Povo de Deus:
Antigo Testamento (Antiga Aliança),  escrito em  hebraico antes de Jesus, anuncia a vinda do Salvador.
Novo Testamento (Nova Aliança), escrito em grego e aramaico a partir de Jesus.

AT = Antigo Testamento = 46 Livros
Católico                                          Protestante                                     Diferença
05 Livros do Pentateuco 05 Livros do Pentateuco
16 Livros Históricos 12 Livros Históricos - 4 Livros
07 Livros Sapienciais 05 Livros Sapienciais - 2 Livros
18 Livros Proféticos 17 Livros Proféticos - 1 Livros

NT = Novo Testamento = 27 Livros
04 Evangelhos: (Mateus, Marcos, Lucas e João).
     Os 2 das pontas eram apóstolos de Jesus, os 2 do meio eram amigos dos apóstolos.
01 Atos dos Apóstolos (escrito por Lucas).
14 Epístolas de São Paulo.
01 Epístola de São Tiago
02 Epístolas de São Pedro
03 Epístolas de São João
01 Epístola de São Judas
01 Apocalipse = Revelação (escrito por São João, o Evangelista) último Livro da Bíblia.
     As Epístolas são chamadas também de Cartas. São 14 as Cartas Escritas por São Paulo:

9 Cartas foram escritas para comunidades de: (RO-CO-CO-GAL-E-FI-CO-TES-TES)
RO Romanos Rom, Rm
CO 1ª Coríntios 1Cor, 1Co
CO 2ª Coríntios 2Cor, 2Co
GAL Gálatas Gal, Gl
E Efésios Ef
FI Filipenses Fil, Fl
CO Colossenses Col, Cl
TES 1 Tessalonicenses 1Tes, 1Ts
TES 2 Tessalonicenses 2Tes, 2Ts

5 Cartas foram escritas para: (TI-TI-TI-FIL-HE) Nota sobre a Carta aos Hebreus:
TI 1ª Timóteo 1Tm Pela característica literária, acredita-se que a Carta aos
TI 2ª Timóteo 2Tm Hebreus não foi escrita por Paulo. O estilo é sereno. Não 
TI Tito Tt tem a paixão dos escritos de Paulo. Existem 168 termos
FIL Filêmon Fm que aparecem só uma vez no NT e 292 palavras que não 

33



HE Hebreus Hb figuram nas outras cartas paulinas. Alguns pontos diferem
mas, muitos ensinamentos de Paulo estão presentes nela.
Estudos indicam que seria de Apolo, o discípulo de Paulo.

Total de 7 Cartas chamadas Católicas = Universais (TI-PE-PE-JO-JO-JO-JU)
01 Tiago Tg
02 São Pedro 1Pd e 2Pd
03 São João (Apóstolo) 1Jo, 2Jo, 3Jo
01 São Judas Jd

06 – OS LIVROS DA BÍBLIA E SOBRE O QUE TRATAM:

1. ANTIGO TESTAMENTO
Nos  livros  históricos,  encontraremos  o  grandioso  plano  de  Deus  para  a  salvação  do  homem,  que  veremos
manifestar-se lentamente ao longo de muitos séculos. Nos livros proféticos, veremos Cristo vir até nos como uma
sombra que se projeta sobre a parede de uma casa. Nos livros sapienciais,  acharemos os princípios de uma
conduta e uma vida virtuosa que Deus incutiu na humanidade através de longos períodos de experiência humana.

1. 5 LIVROS DO PENTATEUCO  :
Os primeiros 5 livros do Antigo Testamento são chamados “Pentateuco”. É uma palavra grega que significa
“cinco”. (como o Brasil Penta-Campeão, cinco vezes Campeão de Futebol do Mundo). Esses 5 Livros são
também chamados “TORÁ” (Lei), porque contém a Lei da Antiga Aliança.
1. Gênesis (Gn) - A origem da vida e da história. Traz reflexões sobre as origens do mundo, do homem, do

pecado, do Povo de Deus.
2. Êxodo (Ex) = saída - Deus liberta e forma seu povo. Reflete sobre a saída do povo hebreu do Egito sob a

liderança de Moisés.
3. Levítico (Lv) - Se chama assim porque traz as leis do culto e as obrigações dos sacerdotes e levitas. Fala

sobre a formação de um povo santo.
4. Números (Nm) - Se chama assim porque começa com a contagem do Povo de Israel e nos fala do povo a

caminho da terra Prometida.
5. Deuteronômio – (Dt) = Segunda Lei - É o livro que relata novamente a promulgação da lei da Aliança.

Convida à conversão e à fidelidade. Nos fala sobre o projeto de uma nova sociedade.

2. 16 LIVROS HISTÓRICOS  :
Narram histórias do Povo e seus líderes, como, por exemplo, Josué, Juízes, Samuel, os Reis. Nos fala da
história desde a conquista da terra até o exílio na Babilônia.

1. Josué (Js) - A terra é dom e conquista.
2. Juízes (Jz) - A dinâmica do processo histórico.
3. Rute (Rt) - A luta dos pobres sobre seus direitos.
4. 1º Livro de Samuel (1Sm) e
5. 2º Livro de Samuel (2Sm) - A função da autoridade
6. 1º Livro de Reis (1Rs) e
7. 2º Livro de Reis (2Rs) - A trajetória da glória à ruína. Fala sobre a história desde Adão até a fundação do

judaísmo.
8. 1º Livro das Crônicas (1Cr) e
9. 2º Livro das Crônicas (2Cr) - Revisão da história do povo.
10. Esdras (Esd) e
11. Neemias (Ne) - A organização da comunidade.
12. Tobias (Tb) - O justo é semente de esperança.
13. Judite (Jt) - A invencível força dos fracos.
14. Ester (Est) - O poder a serviço da justiça.
15. 1º Livro dos Macabeus (1Mc) - Resistir em nome da fé.
16. 2º Livro dos Macabeus (2Mc) - A fé nos leva ao heroísmo.

NOTA: Algumas edições da Bíblia reúnem os quatro livros: 1º e 2º de Samuel e 1º e 2º dos Reis sob o único
titulo de “Livros dos Reis”. Nessas edições, o 1º e 2º Livro das Crônicas são chamados: 1º e 2º Livro dos
Paralipôminos. 

3. 7 LIVROS SAPIENCIAIS  :
Nesses Livros Sapienciais ou de Sabedoria, encontramos a expressão da sabedoria e dos sentimentos do
Povo: ditados, poesias, cantos, orações, etc.

1. Jó (Jó) - A verdadeira religião.
2. Salmos (Sl) - Orações do povo de Deus.
3. Provérbios (Pr) - Neste livro Deus fala através da experiência do povo.
4. Eclesiastes (Ecl) ou Coélet - A felicidade é viver o presente.
5. Cântico dos Cânticos (Ct) - O mistério do amor.
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6. Sabedoria (Sb) - A justiça é imortal.
7. Eclesiástico (Eclo) ou Sirácida - A preservação da identidade do povo.

4. 18 LIVROS PROFÉTICOS:
Trazem a vida e a mensagem dos Profetas. Por exemplo: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amos.

1. Isaías (Is) - A santidade de Deus.
2. Jeremias (Jr) - Uma nova Aliança.
3. Lamentações (Lm) – Um povo humilhado.
4. Baruc (Br) - Arrependimento e conversão.
5. Ezequiel (Ez) - Um coração novo.
6. Daniel (Dn) - O triunfo do Reino de Deus.
7. Oséias (Os) - Deus é amor fiel.
8. Joel (Jl) - O dia do Julgamento.
9. Amós (Am) - Contra a injustiça social.
10. Abdias (Ab) - Contra a falta de solidariedade (um capítulo, 21 versículos).
11. Jonas (Jn) - Deus não conhece fronteiras.
12. Miquéias (Mq) - O direito dos pobres.
13. Naum (Na) - A ruína do opressor.
14. Habacuc (Hab) - o justo viverá por sua fidelidade.
15. Sofonias (Sf) - Os pobres da terra.
16. Ageu (Ag) - Reestruturar o povo de Deus.
17. Zacarias (Zc) - Deus continua presente.
18. Malaquias (Ml) - Uma religião sincera.

2. NOVO TESTAMENTO

1 - COMENTÁRIO:
Muita gente diz que o Novo Testamento é diferente e mais fácil de ser entendido. Isso é verdade. O Novo Testamento é
diferente por vários motivos entre eles:

1. Foi escrito bem depois do Antigo Testamento. Por isso, o pensamento, as idéias dele são mais parecidas com as
nossas;

2. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos num espaço de tempo de apenas 100 anos, enquanto que do
começo até o último livro do Antigo Testamento se passaram mais de 1.500 anos. Vejamos um exemplo mais fácil
para entendermos essa diferença:

a) Existem famílias onde pais e filhos brigam muito e não se entendem porque os pais, quando eram jovens,
viviam de um jeito, agora eles querem que os filhos jovens vivam do mesmo jeito que eles viviam, pois pensam
que ser jovem é ser como eles foram. Salvo os princípios: da moral, dos bons costumes e das leis de Deus,
conforme Jesus adverte:  “Não penseis que vim abolir a lei  ou os profetas. Não vim para abolir,  mas
cumprir. Asseguro-vos que, enquanto durarem o céu e a terra, nem um  i ou  til da lei deixará de se
realizar” (Mt 5,17-18). (Nota: O i (  yod  ) é a menor letra do alfabeto hebraico). Sabemos também que nesta vida
tudo passa, mas a Palavra de Deus permanece para sempre. Isaías nos fala assim: "Todo o homem é como a
erva do campo, toda a sua graça é como a erva que floresce; a erva secou, a flor murchou, mas a Palavra do
Senhor  permanece  para  sempre"  (Is  40,6-8).  O próprio  Jesus,  o  Deus  Filho  nos  diz:  “O céu  e  a  terra
passarão, mas as minhas palavras não passarão” (Mt 24,35).

b) Nós somos testemunhas que a própria natureza tem mudado ao longo dos tempos. Por isso os filhos ficam
espantados com o jeito antigo de ser jovem, não aceitam e não entendem porque as coisas eram daquele jeito
e não de outro. Se é difícil pais e filhos se entenderem, mais difícil ainda, avós e netos. Imaginemos como não
seria difícil entender o jeito de ser jovem do tempo de Jesus. Assim, poderíamos dizer que quem escreveu o
Antigo Testamento foram os nossos pais, avós ou bisavós.

c) Para entender o Novo Testamento basta fazer como os pais e filhos de boa vontade: sentar juntos, com muito
respeito uns pelos outros e conversar, dialogar muito, sem querer obrigar o outro ser do jeito que se quer. É
preciso  sentar  perto  do  Novo  Testamento,  escutar  o  que  ele  diz,  falar  com  ele  com  todo  o  respeito,
perguntando e entendendo porque ele é assim.

2 - CONTEÚDO
O conteúdo é a vida, a história e o ensinamento de Jesus Cristo. Todos os seus livros falam de Jesus Cristo e procuram
ensinar  como  viver  o  Evangelho  dele.  Mas  Jesus  não  escreveu.  Enquanto  Ele  vivia,  todos  o  acompanhavam,  o
escutavam atentamente, mas ninguém escrevia. Naquele tempo não havia papel, nem caneta. O material era difícil para
carregar e, por isso, as pessoas acompanhavam escutando com atenção e procurando guardar na memória. Enquanto
Jesus vivia, os amigos não pensavam que Ele fosse morrer. Os que não acreditavam nele nem ligavam para o que Ele
dizia, por isso ninguém escreveu.
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Depois  da  morte  de  Jesus  as  coisas  ficaram mais  difíceis,  algumas  coisas  importantes  eram esquecidas,  outras
emendadas  e  outras  mudadas.  Jesus  não  estava  ali  para  dizer  quem  tinha  razão.  Então,  antes  que  tudo  fosse
esquecido, começavam escrever.

É certo que Jesus não escreveu e o pessoal que o acompanhava só começou a escrever depois de sua morte. Logo
depois da morte, o número dos discípulos aumentava muito e rapidamente porque muita gente queria entrar no grupo
dos cristãos. Os apóstolos não davam conta de atender a todos. Alguns discípulos começavam escrever: Um escreveu
sobre as parábolas de Jesus, outro escreveu sobre os milagres que Jesus fez, outro fez um resumo das coisas mais
importantes que Jesus disse e com isso informaram os novos interessados sobre a vida e os ensinamentos dEle. 

O tempo passou e mais gente escrevia, até que Marcos, 30 anos depois que Jesus morreu, reuniu todos os escritos que
encontrou e escreveu um evangelho, do jeito que ele entendeu as palavras e gestos de Jesus. Este é chamado o
Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Mateus já entendeu de outro jeito e Lucas de outro ainda. Isso ensina que
não podemos exigir que todo mundo pense e entenda as coisas do mesmo jeito que nós.

3   –   ORDEM DOS ESCRITOS:
Os Evangelhos estão em primeiro lugar, mas não foram os primeiros escritos. Paulo escreveu pelo menos 5
cartas antes que Marcos escrevesse seu evangelho, que foi o primeiro. Depois vieram Mateus, Lucas e
João.

O primeiro livro do Novo Testamento escrito do jeito que temos hoje é obra do apóstolo Paulo. Foi escrito no
ano de 51. Este livro é a carta aos Tessalonicenses. O último livro foi, provavelmente a segunda carta de
Pedro, no ano 110. 

Quem mais escreveu no Novo Testamento é Paulo, que juntamente com os companheiros, escreveu 14
livros ou 13 se não considerarmos a carta aos Hebreus. O segundo que mais escreveu foi o apóstolo João
que escreveu um Evangelho, 3 cartas e provavelmente o Apocalipse que significa “Revelação”. A pergunta
é: “Revelação de quê?” A resposta é: “dos segredos de Deus para o presente e futuro da humanidade”.

Os livros não foram colocados na ordem como foram escritos, porque quando resolveram colocar todos num
só livro, a “Bíblia”, as pessoas já não estavam interessadas no tempo dos escritos, mas na mensagem. O
grande motivo é que eles queriam colocar primeiro os livros mais usados pela comunidade começando pela
história de Jesus Cristo.

4   –   COMPOSIÇÃO DO NOVO TESTAMENTO:
Os quatro evangelistas nos dão uma imagem pura e verdadeira de Cristo, sem aditivos. Depois as epístolas
de Paulo, Pedro, Judas Tadeu, Tiago e João encontraremos os ensinamentos de Cristo, especialmente a
doutrina sobre a lei da caridade.

1. 4 Evangelhos e Atos:
1. Evangelho segundo Mateus (Mt) - Jesus, o mestre da justiça.
2. Evangelho segundo Marcos (Mc) - Quem é Jesus?
3. Evangelho segundo Lucas (Lc) - Com Jesus nasce uma nova história.
4. Evangelho segundo João (Jo) - O caminho da vida.
5. Atos dos Apóstolos (At) - O caminho da missão (Atividades missionárias dos Apóstolos).

2. 14 Cartas(Epístolas) de S Paulo:
1. Carta aos Romanos (Rm) - A salvação vem pela fé.
2. 1ª Carta aos Coríntios (1Cor) - Como superar os conflitos nas comunidades.
3. 2ª Carta aos Coríntios (2Cor) - A força se manifesta na fraqueza.
4. Carta aos Gálatas (Gl) - Da escravidão para a liberdade.
5. Carta aos Efésios (Ef) - Vida plena em cristo.
6. Carta aos Filipenses (Fl) - O verdadeiro evangelho.
7. Carta aos Colossenses (Cl) - Cristo, imagem do Deus invisível.
8. 1ª Carta aos Tessalonicenses (1Ts) - Fé, amor e esperança,
9. 2ª Carta aos Tessalonicenses (2Ts) - Resistência em meio aos conflitos.
10. 1ª Carta a Timóteo (1Tm) - Apelo ao discernimento.
11. 2ª Carta a Timóteo (2Tm) - Combater o bom combate.
12. Carta a Tito (Tt) - Expressar a fé na vida.
13. Carta a Filêmon (Fm) - Em Cristo todos somos irmãos (um capítulo, 25 versículos).
14. Carta aos Hebreus (Hb) - Cristo é o único sacerdote verdadeiro.

3. 7 Cartas (Epístolas) Católicas:
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1. Carta de São Tiago (Tg) - A fé é prática da justiça.
2. 1ª Carta de São Pedro (1Pd) - Um lar para quem não tem casa.
3. 2ª Carta de São Pedro (2Pd) - Perseverar na esperança.
4. 1ª Carta de São João (1Jo) - O dinamismo da fé é o amor.
5. 2ª Carta de São João (2Jo) - Viver na verdade (um capítulo, 13 versículos = menor livro da Bíblia).
6. 3ª Carta de São João (3Jo) - Cooperadores da verdade (um capítulo, 15 versículos).
7. Carta de São Judas Tadeu (Jd) - Não desanimar na Fé (um capítulo, 25 versículos).

4. Apocalipse (Ap) - A coragem do testemunho.

07 – DIVISÃO DOS SALMOS
Todas as Traduções da Bíblia são iguais do Salmo 1 ao 8 e do Salmo 148 ao 150.

O Texto Hebraico divide o Sl 9 em dois. A partir do Versículo 22 é o início do Sl 10, voltando a se juntar no
Sl 147 que é o Sl 146 e 147 num só.

A Edição Pastoral da Paulus segue esta divisão. Por isso no Sl 10 ela apresenta entre parênteses (9B)
significando que é o complemento do Sl 9, no Salmo 11 (10) e assim por diante significando que é o anterior
nas outras traduções.

A  Bíblia  da  Ave  Maria não  tem  essa  divisão  por  isso  apresenta  no  Sl  10  (Hebr  11)  indicando  que
corresponde ao Sl 11 do Texto Hebraico. Por sua vez ela tem o Sl 146 e Sl 147 separados, voltando a se
igualar no Sl 148.
08 – O CENTRO DA BÍBLIA
O Livro Central da Bíblia é o Livro dos Salmos e contém algo estranho e curioso.
1. O capítulo mais curto da Bíblia é o Salmo 117 com 2 versículos.
2. O capítulo mais comprido da Bíblia é o Salmo 119 com 176 versículos.
3. O capítulo que está no centro da Bíblia é o Salmo 118 com 29 versículos.
4. Há 594 capítulos antes do Salmo 118.
5. Há 594 capítulos depois do Salmo 118.
6. Somando estes dois números totalizam 1.188.
7. O versículo que está no centro da Bíblia é o Salmo 118,8 e diz o seguinte:

"Melhor é colocar sua confiança no Senhor teu Deus que confiar nos homens".
Seria uma casualidade isto?... ou estaria Deus literalmente no Centro da Bíblia?...

Esse versículo diz algo importante sobre a perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Por isso a próxima
vez que alguém te disser que deseja conhecer a vontade de Deus e que deseja colocar sua vida junto da
Sua Vontade, indique a ele o centro de Sua Palavra, Salmo 118,8.
"É melhor refugiar-se em Javé do que depositar confiança no homem". Ed Pastoral Paulus - Sl 118,8 (117,8)
"Mais vale refugiar-se junto ao Senhor do que contar com os homens". Bíblia Teb - Sl 118,8 (117,8)
"É melhor refugiar-se no Senhor que confiar no ser humano". Tradução da CNBB - Sl 118,8 (117,8)
"Mais vale procurar refúgio no Senhor do que confiar no homem". Bíblia Ave Maria - Sl 117,8 (118,8)

09 – MODO DE ESCREVER E CITAR OS CAPITULOS E VERSÍCULOS DA BÍBLIA
Ponto - separa versículos: Gn 24,25. 32. (Gênesis cap. 24, v.25 e v.32).
Vírgula - separa capítulos de versículos: Gn 24,25; (Gênesis cap. 24, v.25).
Ponto e Vírgula - separa capítulos e livros: Gn 5,1-7; 6,8; Ex 2,3. (Gênesis cap. 5, vv.1 a 7; cap. 6, v.8; 

Êxodo cap. 2, v.3).
Hífen - une versículos: Gn 24,28-32. (Gênesis cap. 24, v.28 à 32).
Travessão - une capítulos: Gn 29–32. (Gênesis cap. 29 ao cap. 32).
Letra “a” - após um versículo: 2Sm 7,4-5a. (2Samuel cap. 7 v.4-5a. = Até a primeira parte do versículo 5).
Letra “b” - após um versículo: 2Sm 7,5b. (2Samuel cap. 7 v.5b. = segunda parte do versículo 5).
Um “s” - após um versículo: Jo 13,1s. (João cap. 13 v.1 e o versículo seguinte ou próximo versículo).
Dois “ss” - após um versículo: Jo 13,1ss. (João cap. 13 v.1 e os 2 versículos seguintes). Nota: Para mais
de dois versículos, usa-se o (hífen) que também pode ser utilizado ao invés do (s, ss).
(Parênteses) - indicam textos praticamente iguais ao texto citado. Acontece muito com os 3 primeiros Evangelhos.

10 – O CÂNON
A palavra “Cânon” vem do grego “kanon”, do hebraico “qamech” , que quer dizer  “cana”, que era usada
como instrumento de medição; portyanto, “medida” ou “norma”. Assim, “cânon” é uma palavra grega que
quer dizer norma ou lista.
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O Cânon Bíblico é a relação dos livros reconhecidos pela igreja como inspirados, propostos pelo magistério
eclesiástico aos fiéis como Palavra de Deus. Livros Canônicos são, pois, aqueles considerados na “medida
certa” da Palavra de Deus, isto é, aqueles que foram reconhecidos como inspirados por Deus e formam o
conjunto da Sagrada Escritura. Por isso são a “medida” para avaliar a fidelidade de nossa caminhada.  A
intenção principal foi selecionar um conjunto de escritos que servissem de guia á nossa caminhada de fé.
Ajudam a julgar se estamos ou não no mesmo rumo que seguiram nossos antepassados, como podemos
conferir no capítulo 11 da Carta aos Hebreus. Dentro desse contexto, podemos falar de divisão dos livros
inspirados por Deus.

Os  73  escritos  da  Bíblia  não  estão  catalogados,  necessariamente  por  ordem  de  surgimento  ou  por
antiguidade. A ordem em que foram herdados deriva de interesses religiosos: uso litúrgico, importância e
peso de seus conteúdos.

11 – O SIGNIFICADO DOS NÚMEROS NA BÍBLIA
Ao lermos no jornal que morreu um homem com 38 anos ou que ardeu um prédio de 7 andares, ninguém
ignora o significado destes números. Exprimem com precisão a idade desse homem e a quantidade exata
de andares do prédio. No entanto, se temos no Evangelho que Jesus curou um homem que estava doente
havia 38 anos (Jô 5,5) ou que recolheram 7 cestos de pedaços, quando da multiplicação dos pães (Mc 8,8)
o caso muda de figura. Não temos a certeza absoluta de que digam respeito aos anos que o homem este
doente ou à quantidade de cestos que, na verdade, recolheram naquele dia. 

É que, para nós, o número tem um sentido muito diferente do que tinha para os antigos orientais. Enquanto
nós o usamos, normalmente, para indicar a quantidade de alguma coisa, para a mentalidade bíblica os números
podiam exprimir, não uma, mas três realidade bem distinta: quantidade, simbolismo, e mensagem “gemátrica”.

O Primeiro sentido é a quantidade
A primeira coisa que um número pode exprimir na Bíblia, é quantidade. Nisto assemelha-se à utilização que
dele fazemos diariamente.

Por exemplo, quando nos é dito que o profeta Elias predisse uma seca de 3 anos em Israel (1Rs 18,1) ou
que o rei  Josias governou 31 anos em Jerusalém (2Rs 22,1),  ou que Salomão tinha 12 governadores
encarregados de prover o palácio durante um mês cada um (1Rs 4,7), ou que Betânia, a aldeia onde Jesus
ressuscitou Lázaro, ficava a 15 estádios (+/- 3 Km) de Jerusalém, o que está em causa é a quantidade. É
evidente  que  nenhum  destes  números  é  simbólico  nem  encerra  nenhuma mensagem  oculta.  Indicam
simplesmente o número de anos, pessoas ou distância que o texto refere.

O Segundo sentido é o simbolismo
Mas os números bíblicos têm um segundo sentido: o simbólico. Um número simbólico é aquele que não
indica uma quantidade, mas exprime uma idéia, uma mensagem diferente dele, que o supera ou extravasa.
Nem sempre é possível saber por que de “tal” número significar “tal” coisa. A associação entre ambas as
realidades  é,  às  vezes,  desconhecida.  Por  isso,  estes  números  não  são  “verdadeiros” e  para  nós,
ocidentais, prisioneiros da lógica, tornam-se difíceis de compreender. Mas os semitas utilizavam-nos com
toda a naturalidade para transmitir idéias, mensagens ou chaves.

Embora a Bíblia nunca explique o que cada número simboliza, os estudiosos conseguiram averiguar alguns
dos  seus  simbolismos  e  puderam  esclarecer  muitos  episódios  bíblicos  que  assim  se  tornaram  mais
compreensíveis.

Os  números  ímpares  eram  sempre  mais  perfeitos  que  os  pares.  Pelo  fato  de  serem  mais  facilmente
divisíveis, os números pares eram imperfeitos, pois davam idéia de coisa fraca ou quebradiça. Por isso, os
números simbólicos mais freqüentes são: Um, Três, Sete, Dez e Doze. O Dez e o doze não são ímpares,
mas tinham uma razão especial para entrar na lista dos números simbólicos, como explicaremos a seguir.

UM – Era o número perfeito por excelência, por ser o primeiro ou “origem” dos outros números. E simboliza
Deus, que é único. Por isso indica exclusividade, primado, excelência. Assim, quando Jesus responde ao
jovem rico: “porque me interrogas sobre o que é bom? Bom é um só” (Mt 19,17). E sobre o matrimônio: “Já
não sois dois, mas uma só carne; o que Deus uniu, não o separe o homem” (Mt 19,6). Ou quando diz: “ O
Pai e Eu somos um” (Jo 10,30). Também quando Paulo declara: “Todos vós sois um em Cristo Jesus” (Gl
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3,28).  “Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus” (Ef 4,5). Em todos estes casos, o um
simboliza o âmbito divino.

DOIS – Pelo contrário, o 2 representa o homem, pois nele há sempre dualidade, divisão interior por causa
do pecado. Isto esclarece alguns enigmas do Evangelho. Por exemplo, segundo Marcos, Jesus curou um só
possesso em Gerasa (Mc 5,2), mas segundo Mateus, eram 2 (Mt 8,28). Segundo Marcos, curou um só cego
em Jericó, chamado Bartimeu (10,46); mas segundo Mateus, os cegos eram 2 (Mt 20,30). Segundo Marcos
no julgamento de Jesus, apresentaram-se “algumas” falsas testemunhas (Mc 14,57); mas Mateus esclarece
que foram 2 (Mt 26,60). Qual deles diz a verdade? Ambos, pois enquanto Marcos nos transmite a versão
histórica, Mateus usa o número simbólico.

TRÊS – Era número perfeito por ser o primeiro composto de impar, e por representar o triângulo, que era
uma figura perfeita,  com três faces iguais.  Assim, ele exprime totalidade.   Também, provavelmente por
serem 3 as dimensões do tempo: passado, presente e futuro. Dizer 3 equivale a dizer  “a totalidade” ou
“sempre”. Assim, os 3 filhos de Noé (Gn 6,10) representam a totalidade dos seus descendentes. As 3 vezes
que Pedro negou Jesus (Mt 26,34) simbolizam todas as vezes que Pedro lhe foi infiel. As 3 tentações com
que Jesus foi tentado pelo Diabo, representam todas as tentações que teve durante a vida. E no Antigo
Testamento chama-se a Deus 3 vezes Santo, ou seja, Aquele que tem toda a santidade (Is 6,3).

QUATRO – O número 4, na Bíblia, simboliza o cosmos, o mundo, pois são 4 os pontos cardeais. Assim,
quando se diz que no Paraíso haviam 4 rios (Gn 4,10), significa que todo o cosmo era um Paraíso antes do
pecado da humanidade. Ou seja, não se trata de nenhum sítio determinado, como pensam alguns que
andam ainda à procura dele em algum lugar do Oriente. E quando Ezequiel chama o Espírito dos 4 ventos
que sopre sobre os ossos secos (Ez 37,9), não é que haja 4 ventos, mas que ele invoca os ventos de todo o
mundo. E quando o Apocalipse conta que no meio e em redor do trono de Deus estão 4 seres (Ap 4,6), quer
dizer que está presente sobre todo o mundo, que a terra inteira é o trono de Deus. 
CINCO – Significa “alguns”, “uns quantos”, uma quantidade indefinida. Assim, diz-se que na multiplicação
dos pães, Jesus tomou 5 pães (=alguns pães). Que no mercado se vendem 5 passarinhos por duas moedas
(=alguns passarinhos).  Que Isabel,  a mãe de João Batista,  quando engravidou,  se escondeu durante 5
meses (=alguns meses). Que a samaritana do poço de Jacó tinha 5 maridos (=vários maridos). Jesus utiliza
freqüentemente o 5, nas parábolas, neste sentido indefinido: as 5 virgens prudentes e as 5 néscias, os 5
talentos, as 5 juntas de bois que compraram os convidados para o banquete, os 5 irmãos que o rico Epulão
tinha.  E  Paulo,  falando  do  dom  das  línguas,  diz  “Prefiro  dizer  5  palavras  (=algumas  poucas)
compreensíveis, do que 10.000 em línguas (1Cor 14,19)”.

SETE – O número 7 tem o simbolismo mas conhecido de todos. Representa a perfeição. Por isso Jesus dirá
a Pedro que há de perdoar ao seu irmão até 70 vezes 7. Também pode exprimir a perfeição do mal, ou o
sumo mal, como quando Jesus ensina que, se um espírito imundo sai de um homem, pode regressar com
outros 7 espíritos piores, ou quando o Evangelho conta que o Senhor expulsou 7 demônios de madalena.

Pelo  seu sentido  de  perfeição,  Este  algarismo aparece freqüentemente  referido  às  coisas  de  Deus.  O
Apocalipse é o que mais utiliza: 54 vezes, para descrever simbolicamente as realidades divinas: as 7 Igrejas
da Ásia, os 7 espíritos do trono de Deus, as 7 trombetas, os 7 candelabros, os 7 chifres e os 7 olhos do
Cordeiro, os 7 tronos, as 7 pragas, as 7 taças que são despejadas. Muitos enganam-se ao considerarem
este  número  como  se  fosse  uma  quantidade  ou  um  período  de  tempo  reais.  A  tradição  cristã  deu
continuidade a este simbolismo do 7 e por isso fixou os sete sacramentos, os dons do Espírito Santo, as
virtudes.

DEZ – O número dez tem um valor mnemônico, como são 10 os dedos das mãos, é fácil memorizá-lo. Por
isso são 10 os mandamentos que Yahveh deu a Moisés (poderiam ter sido mais), e as pragas que afligiram
o Egito. Também por esta razão, consideram-se só 10 os antepassados entre Adão e Noé, e 10 entre Noé e
Abraão, quando sabemos que foram muito mais.

DOZE – Significa  eleição.  Por  isso,  falar-se-á  das  12  tribos  de  Israel,  quando,  na  realidade,  o  Antigo
Testamento menciona mais de 12; mas com isso quer se dizer que eram tribos  “eleitas”. Igualmente se
considerarão serem 12 os profetas menores do Antigo Testamento. Também o Evangelho mencionará 12
apóstolos de Jesus, eles são chamados de “Os Doze”, porque são os eleitos do Senhor. De igual modo,
Jesus assegura ter 12 legiões de anjos à sua disposição (Mt 26,53). O Apocalipse falará das 12 estrelas da
coroa da Mulher, das 12 portas de Jerusalém, de 12 anjos, de 12 frutos da árvore da vida.

QUARENTA – Representa a mudança de um período para outro, os anos de uma geração.  Por isso o
Dilúvio dura 40 dias e 40 noites (pois é a mudança para uma nova humanidade). Os israelitas permanecem
40 anos no deserto (até que a geração infiel seja substituída por uma nova). Moisés fica 40 dias no Monte
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Sinai e Elias peregrina até o Sinai outros 40 dias (a partir dos quais as suas vidas mudam). O profeta Jonas
prediz a destruição de Nínive durante 40 dias (para lhes dar tempo para mudar de vida). Jesus jejuará 40
dias (porque é a mudança da vida privada para a vida pública).

MIL – Significa multidão, grande quantidade. No livro de Daniel diz-se que o rei Baltazar deu uma grande
festa com 1000 convidados (Dn 5,1). O Salmo 90 afirma que 1000 anos para nós são como um dia para
Deus. Salomão ofereceu 1000 sacrifícios de animais em Gabaon (1Rs 3,4) e tinha 1000 mulheres no seu
harém (1Rs 3,4). Às vezes este número pode entrar na combinação com outros. Assim, o Apocalipse diz
simbolicamente  que no fim do  mundo  se  salvarão  144000,  porque  é  a  combinação  de  12x12x1000  e
significa os eleitos do Antigo Testamento (12) e os eleitos do Novo Testamento (12) em grande quantidade
(1000),

SETENTA – São Lucas diz que Jesus escolheu 70 discípulos para os enviar “a todos os lugares e sítios por
onde Ele tinha que passar” (Lc 10,1). Não está indicando um número real, mas simbólico, pois no Livro do
gênesis 10, também se diz que o total de povos e nações que existiam eram apenas 70. Lucas, homem de
mentalidade universalista, ao dizer que Jesus mandou 70 missionários, quis dizer que os mandou para que
o Evangelho chegasse a todas as nações do mundo.

CENTO E CIQUENTA E TRÊS – São João transmite uma mensagem ao dizer que na pesca milagrosa os
apóstolos  obtiveram 153 peixes (Jo 21,11).  Por  que tanto interesse em deixar  registrado um pormenor
aparentemente  sem  importância?  É  que,  na  antiguidade,  os  pescadores  pensavam  que  eram  153  as
espécies de peixes que existiam nos mares. A mensagem é claríssima para os leitores: Jesus veio salvar as
pessoas de todas as nações, raças e povos do mundo.

Mas nem todos os números bíblicos são simbólicos. Em cada caso temos que perguntar: esta quantia indica
quantidade ou encerra uma mensagem?
Por exemplo, quando se diz que 4 pessoas levaram a Jesus um paralítico numa maca, é evidente que o
número 4 não é simbólico, mas real: a maca tem 4 varais e era a maneira mais prática de levar. E quando
lemos que Paulo embarcou na cidade de Filipo e, passados 5 dias chegou a Trôade , não se pensa em
número simbólico, pois era o tempo que demorava uma viagem entre as duas cidades.

O Terceiro sentido é a Gematria
O terceiro sentido que um número pode ter na Bíblia é o  “gemátrico”. Que significa este termo? È uma
particularidade das línguas hebraica e grega. Enquanto em português escrevemos os números com certos
(1,2,3) e as letras com outros diferentes (a,b,c), em hebraico e grego empregam-se as letras do alfabeto
para escrever os números. Assim, o 1 é a letra  “a”; o 2 a letra  “b”, etc. desta maneira, se somarmos as
letras  de  qualquer  palavra,  podemos  sempre  obter  uma  quantia.  O  número  assim  obtido  chama-se
“gemátrico”.  Esta  possibilidade  que  têm  as  línguas  bíblicas  dava  lugar  a  jogos  engenhosos  e
entretenimentos originais,  pois cada quantia podia estar uma palavra escondida.  A Bíblia contém vários
exemplos destes jogos.

GÊNESIS 14 – Narra a invasão da Palestina por quatro poderosos exércitos do Oriente, que levaram Lot,
sobrinho de Abraão,  como prisioneiro.  Quando os patriarcas o vem saber,  reúne 318 pessoas,  vai  em
perseguição daqueles, consegue derrotá-los e liberta Lot. Abraão terá podido, na realidade, só com 318
pessoas, vencer os quatro exércitos mais poderosos da Mesopotâmia? Seria preciso ser muito ingênuo para
acreditar nisso, a não ser que esse número tenha outro significado. Com efeito, sabemos que Abraão tinha
um servo, herdeiro de todos os seus bens, chamado Eliezer (Gn 15,2). Se agora somarmos os números
correspondente às letras hebraicas deste nome, temos: E(=1) + L(=30) + I(10) + E(=70) + Z(=200) = 318. Os
valores indicados correspondem ao alfabeto hebraico, por isso uma mesma letra pode ter diversos valores.
Com isso que dizer que Abraão saiu a combater com todos os seus herdeiros; e que os seus herdeiros, isto
é, a descendência de Abraão, será sempre superior aos seus inimigos.

O ÊXODO E OS ANTEPASSADOS DE JESUS – No livro dos números há outro exemplo. Conta-se que
saíram do Egito 603.550 homens, sem contar as mulheres, os anciãos e as crianças. Se fosse verdade,
teriam  que  se  calcular  uns  três  milhões  de  pessoas,  quantidade  exorbitante,  provavelmente  nunca
alcançada pela população de Israel ao longo de toda a sua história. Mas se substituirmos as letras da frase
“todos  os  filhos  de  Israel” (em hebraico:  rs  kl  bny ysr’l)  pelos  correspondentes  valores  numéricos,  dá
precisamente 603.550. Portanto, ao dizer que saíram 603.550, o autor quis afirmar que saíram todos os
filhos de Israel.

GENEALOGIA DE JESUS – São Mateus refere um destes jogos. Divide os antepassados de Jesus em três
séries de 14 gerações cada uma e, no fim, acrescenta:  “O total  de gerações é: de Abarão a David 14
gerações; de David até o cativeiro, 14 gerações; do cativeiro até Cristo, 14 gerações” (Mt 1, 17). Mas isso é
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impossível. Mateus refere só três nomes para os 430 anos da escravidão no Egito. E só dois ascendentes
para preencher os três séculos entre Salomão e Jessé. É que, de propósito, compôs estas listas para que
dessem só 14 gerações, pois 14 é o número gemátrico do Rei David: D(=4) +V(=6) +D(=4)= 14. E como se
esperava que o futuro Messias fosse descendente de David, o evangelista quis dizer que Jesus é o “tríplice
David” e portanto Messias total, verdadeiro descendente de David.

A BESTA DO APOCALIPSE – O mais famoso jogo de gematria vem do Apocalipse; é o número 666 da
besta (Ap 13,19). O mesmo livro explica que se trata do número de um homem, E o que está escondido por
trás dele não é outro senão o imperador Nero, pois se escrevemos “Nero César” em hebraico, obteremos:
N(=50)  + R(=200) + W(6) +N(=50)  + Q(=100)  + S(=60)  + R(=200) = 666 (Lembramos que em latim se
escreve KAISER NERWM).

E o Verbo se fez escritura
Para nenhum cristão é surpresa que Jesus, a Palavra de Deus, se fez homem. E menos ainda que tenha
vivido como um homem do seu tempo.

Por outro lado, custa a entender a muita gente que a Bíblia, que é a Palavra de Deus, tenha encarnado a
cultura e idioma do seu tempo. Pensam que fala como nós, com as nossas expressões e mentalidade. E
não é assim. Como Deus se fez homem em Jesus há 2000 anos, a Bíblia também fala como as pessoas de
2000 anos atrás e até mais. E assim como seria ridículo imaginar Jesus de terno e gravata, indo de táxi a
Jerusalém e transmitindo os seus sermões pelo rádio, também é ridículo interpretar a Bíblia literalmente
com as nossas categorias mentais, como muita gente faz. Temos de nos situar na mentalidade e cultura dos
judeus daquela época.

Desta maneira, quando nos deparamos com números ou quantias na Bíblia, devemos averiguar se se trata
de uma quantidade, um simbolismo ou um número gemátrico. Isto nos ajudará a melhor entender a Palavra
de Deus, bem como a mensagem que contém para a nossa própria vida.
11.1 – OS NÚMEROS BÍBLICOS NA LITURGIA CRISTÃ

Como vemos, alguns números são mencionados diversas vezes na Escritura e em função disso receberam
significados específicos. No entanto, não é sábio atribuí-lhes significados maiores do que permite o contexto
bíblico em que foram usados.

Números Litúrgicos - São os números utilizados na bíblia e na liturgia que apresentam algum significado.

1. Um - É o número da singularidade e da unidade. Deus enfatiza que é Ele é um Deus só. Jesus, ao orar,
pediu que "todos sejam um" assim com ele e o Pai são um (Jo 17.21,22). Representa Deus a primeira
pessoa da Santíssima Trindade.

2. Dois -  Representa a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. É o número da oração.
"Onde dois ou mais estiver reunido em meu nome, ali estarei". É o número da dualidade. Muitas vezes
ele é usados para representar o material e o espiritual, ou a natureza divina de Cristo.

3. Três - É o número da Trindade - Pai, Filho e Espírito Santo. Representa também em algumas situações
somente o Espírito Santo.

4. Quatro - É numero que representa os quatro Evangelhos. Também é usado para representar os quatro
cantos da terra (Ap.7.1) e as quatro estações. 

5. Cinco - Símbolo da mão, do trabalho. Representa os cinco ferimentos de Jesus na cruz (mãos, pés e o
lado).

6. Seis - É o número da criação, pois Deus criou todas as coisas em seis dias. Também é usado como
número da imperfeição, porque vem antes do sete, o número da totalidade e da perfeição. Também é
utilizado para simbolizar a maldade e o pecado (AT).

7. Sete - O número sete aparece diversas vezes na Escritura. Após a criação, Deus descansou no sétimo
dia, ou seja, a obra estava completa. O profeta Isaías fala das sete virtudes do Espírito (Is 11.2; Ap 5.12).
Jesus, enquanto estava pregado na cruz, falou sete vezes. Conforme o livro de Apocalipse, há sete
selos no livro da vida, e no mesmo livro são mencionadas sete igrejas. Sete é o número da perfeição.
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8. Oito - Representa a regeneração e a ressurreição. Por esta razão muitas pias batismais possuem oito
lados. Simboliza o equilíbrio, e a eternidade, o que não tem fim.

9. Nove - É o número do mistério e dos anjos.

10. Dez - Simboliza a Lei, os 10 mandamentos, as 10 pragas. É o número que expressa o completo.

11. Doze -  É o número das tribos de Israel e o número dos apóstolos. Ele é usado para representar a
totalidade da igreja. A soma dos dois representa a igreja do Antigo Testamento e a do Novo Testamento
juntas.

12. Treze - É muitas vezes usado como o número da traição, pois à mesa da última Ceia, haviam treze,
mas um traiu ao Senhor e se suicidou. É provável que esta seja a razão porque treze é considerado o
número do azar e da infelicidade.

13. Quarenta - É o número da provação e tentação. O dilúvio durou quarenta dias e quarenta noites. Israel
caminhou quarenta anos no deserto. Moisés permaneceu quarenta dias no Monte Sinai. Após o seu
batismo, Jesus foi tentado por quarenta dias no deserto.

14. Cem - Cem é o resultado de dez vezes dez, o número do absoluto e da plenitude.

15. Mil - O número mil é muitas vezes usado representar o incalculável, o perfeito e a eternidade.

12 – PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE A BÍBLIA, O LIVRO DE DEUS:

1. A Bíblia merece confiança?... Para que ela serve?...
“Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a
educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito...” (2 Tm 3,16-17).

2. Como a Bíblia foi dada à humanidade?
“Pois  a profecia jamais  veio por vontade humana.  Pelo contrário,  impelidos pelo Espírito  Santo,  os
homens falaram como porta-vozes de Deus” (2 Pd 1,21).

3. O que disse Jesus sobre as Escrituras?
“Vocês vivem estudando as Escrituras, pensando que vão encontrar nelas a vida eterna. No entanto, as
Escrituras dão testemunho de mim” (Jo 5,39). “Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não
passarão” (Mt 24,35).

4. Quem nos ajudará a compreender a Bíblia?
“Mas o advogado, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ele ensinará a vocês todas as
coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu lhes disse” (Jo 14,26).

5. O que podemos pedir a Deus para compreendermos melhor a Bíblia?
“Abre os meus olhos, para eu contemplar as maravilhas da tua vontade” (Sl 119,18).  Um dia Jesus
disse:  “Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas agora vocês não seriam capazes de suportar” (Jo
16,12). Por isso devemos orar pedindo a Deus que nos fale através da Bíblia e nos ajude a entendê-la. 

Jesus prometeu e enviou o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. “Quando vier o Espírito da
Verdade, ele encaminhará vocês para a verdade, porque o Espírito não falará em seu próprio nome,
mas dirá o que escutou e anunciará para vocês as coisas que vão acontecer” (Jo 16,13).

6. Há impedimentos na difusão da mensagem de Deus contida nas Sagradas Escrituras?
“Mas,  quando os judeus de Tessalônica  ficaram sabendo que Paulo anunciava a Palavra de Deus
também  em  Beréia,  foram  lá  para  agitar  e  confundir  o  povo” (At  17,13).  Deus  espera  que  hoje
aproveitemos a oportunidade de conhecermos seu Plano de Salvação na Bíblia. As Escrituras Sagradas
nos tornam sábios para a salvação de nossa alma, das famílias e do mundo.
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7. Que promessa Deus faz a nós na Bíblia?
“Feliz aquele que lê e aqueles que escutam as palavras desta profecia, se praticarem o que nela está
escrito. Pois o tempo está próximo” (Ap 1,3).

8. O que Jesus fala de quem ouve e pratica a palavra de Deus?
Numa oportunidade, enquanto Jesus pregava, uma mulher tocada pelas mensagens de Jesus, levantou
a  voz  no  meio  da  multidão,  e  lhe  disse:  “Feliz  o  ventre  que  te  carregou  e  os  seios  que  te
amamentaram”.  Jesus porém lhe disse:  “Mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a
põem em prática” (Lc 11,27-28).

13 - PROFECIAS DA BÍBLIA QUE SE CUMPRIRAM:

Is 13,19-22 Babilônia
Is 44,28; 45,1 Ciro
Ez 26,3-5 Tiro
Dn 8,20-21 Medo-Pérsia e Grécia
Ez 28,21-23 Sidom
Mq 5,2 O Lugar onde Jesus nasceu

14 – TERMOS BÍBLICOS:

ANCIÃOS:
(AT) - Os anciãos de Israel da época bíblica, são chefes de famílias ou de clãs. Os anciãos de uma mesma
cidade formavam um conselho responsável, que dirigia a cidade (1Sm 11,3) e administrava a justiça. (Dt
21,19). Eram os guardiões da tradição. (NT) - No judaísmo do tempo de Jesus, os anciãos eram chefes de
famílias que detinham uma autoridade na vida civil e religiosa. Os evangelhos (Mt 16,21; etc.) e os Atos (AT
4,5; 22,5; etc.) associam freqüentemente os anciãos aos escribas e aos sumos sacerdotes. (ver Sinédrio).
Em (At 11-21) e nas epístolas, os anciãos são os responsáveis pelas comunidades locais. 

ANJO:
(AT) – Os anjos são por excelência os enviados ou os mensageiros de Deus (Gn 28,12). Certas passagens
os apresentam como os executores das decisões tomadas por Deus (Sl 103,20; Dn gr. 13,54.58). O Anjo do
Senhor é uma expressão que indica de uma maneira indireta uma intervenção do próprio Deus (comparar
Jz 13,3 e 20-22) (NT) – utiliza a mesma expressão. Em geral, e como no judaísmo da mesma época, o NT
apresenta os  anjos como mensageiros diretos (Lc 2,9-10; At 7,30) e mensageiros como comissários de
Deus (Mt 4,6;13,49; Hb 1,14). O Termo arcanjo designa um anjo de categoria superior (1Ts 4,16; Jd 9). O
NT  menciona  também  os  anjos  de  satã (Mt  25,41;  2Cor  12,7;  Ap  12,7-9)  para  designar  enviados  ou
representantes do diabo. Os  anjos são por vezes considerados como os guardiões de certos homens ou
seus representantes diretos junto de Deus (Mt 18,10; At 12,15).

APÓSTOLO:
Este título designa um enviado de Cristo. O NT o atribui, sobretudo aos Doze, isto é, aos homens que Jesus
tinha escolhido para acompanhá-lo. Mas Paulo, por ter visto o ressuscitado (1Cor 9,1), reivindica este título
também para si (Gl 1,1). O NT aplica igualmente esta designação a outras pessoas conhecidas por sua
atividade missionária (At 14,14; Rm 16,7).

DISCÍPULO:
Na Bíblia este termo designa o aluno de um mestre (João Batista: Mc 2,28; ver também Is 8,16; 50,4; Mt
10,24-25). As vezes num sentido mais amplo, qualifica  adeptos de um líder (Moisés: Jo 9,28) ou de uma
tendência religiosa, por exemplo, a dos fariseus: (Mt 22,16). No entanto o uso mais freqüente do termo diz
respeito aos discípulos que Jesus escolhera para acompanhá-lo (Mt 10,1). Por isso, discípulo é interpretado
como seguidor.  Os  doze,  depois  tornaram-se  apóstolos  ou  enviados.  Mas,  o  termo  discípulo  designa
também um grupo mais amplo (Lc 10,1), e mesmo o círculo ainda maior das pessoas que aceitaram o seu
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ensinamento (Jo 4,1; 7,3; 19,38; etc.). Traço próprio do discípulo é seguir Jesus (Mt 8,22; 10,38; 19,27; etc.)
No Livro dos (At 6,1-2; etc.), o termo discípulo serve para designar os membros da comunidade cristã, em alternância
com outras denominações como os irmãos (At 1,15), os crentes (At 2,44), os cristãos (At 11,26), os santos (Ef 1,1). 

ESCRIBAS:
No  tempo  de  Jesus,  os  escribas eram  especialistas  da  Bíblia  de  Israel  do  (AT).  Ver  Legistas.  O  NT
menciona freqüentemente os  escribas com os fariseus, que contavam com inúmeros escribas em suas
fileiras. Também os cita com os anciãos. Os escribas tinham seus representantes no Sinédrio. Eram os
homens que sabiam escrever portanto considerados homens cultos.

EVANGELHO   –   EVANGELISTA:
É a transcrição de uma palavra grega que significa boa notícia. No NT, esta boa notícia diz respeito sempre
à pessoa e à obra de Jesus, mesmo na expressão o Evangelho de Deus (Rm 1,1). Um evangelista é um
homem que transmite esta boa nova a outros (At 21,8; Ef 4,11;  2Tm 4,5). Na nossa tradução, o termo
evangelho é utilizado com diversos sentidos: 1) a própria mensagem da boa nova e seu conteúdo, em
particular na expressão característica do apóstolo Paulo: meu evangelho (Rm 2,16; 2Ts 2,14), quer dizer o
evangelho que eu prego. 2) A proclamação desta mensagem (Fl 4,3), é equivalente à evangelização. 3) Por
extensão. A linguagem corrente utiliza o termo evangelho para designar os livros que relatam as palavras e
os atos de Jesus: Evangelho segundo Mateus, os quatro evangelistas, etc.

FARISEUS:
Os  fariseus formavam uma espécie de partido religioso caracterizado por um zelo muito aparente pelas
coisas  de  Deus.  Cobram  de  si  mesmos  e  dos  outros  uma  obediência  rigorosa  à  Lei  e  às  tradições
explicativas que a acompanhavam (Mc 7,1-23). Contrariamente aos saduceus, os fariseus acreditavam na
existência dos anjos e na ressurreição dos mortos (At 23,7-8). Eram numerosos entre os escribas e os
legistas. Por causa de uma interpretação da Lei (Mc 3,16), das pessoas que freqüentava (Mc 2,16) e da
liberdade com que encarava as regras do puro e do impuro (Mc 7,1-23), Jesus foi atraindo cada vez mais a
oposição dos fariseus. Antes de sua conversão, o apóstolo Paulo tinha sido um membro zeloso do partido
fariseu (At 23,6; Fl 3,5).
FILHO DE DAVI:
É um título dado ao Messias esperado pelos judeus contemporâneos de Jesus. Provém da promessa feita
outrora ao rei David por intermédio do profeta Natã (2Sm 7,12.14-16; Jr 23,5; 33,15.17; Mq 5,1; Sl 89,30.37;
132,11). Devido a esta promessa, o rei salvador esperado devia ser um descendente de David.

FILHO DO HOMEM:
Salvo em (At 7,56 e Jo 12,34), a expressão o Filho do homem aparece sempre no NT pronunciada sempre
pelo próprio Jesus. Em numerosos casos, fica evidente que este título lhe servia para se designar a si
mesmo. Em certas passagens, a expressão evoca a autoridade de um personagem ainda por vir, o juiz do
fim dos tempos (Mt 16,27; 19,28; 25,31-32; 26,64; Lc 17,24; Jo 5,26-29). Este emprego é decerto inspirado
em (Dn 7,13). Em outras passagens, o mesmo título faz o contrário, alusão à condição presente de Jesus, à
sua fraqueza, à sua indigência (Mt 8,20), e também aos seus sofrimentos (Mt 17,22-23; 20,18; 28,2.24.45b;
Mc 8,31; Jo 6,53). Uma terceira categoria de textos combina os dois empregos acima, evocando ao mesmo
tempo a presença e a autoridade do Filho do homem (Mt 9,6b; 12,8b; 13,37; Jo 9,35).

INCENSO:
Resina preciosa que os antigos israelitas importavam da região de Sabá, na Arábia meridional. O incenso entrava na
composição do perfume especial que era queimado a cada dia em honra de Deus (Ex 30,7-8; ver Sacrifícios).

JUDEUS   –   JUDAÍSMO:
Desde o retorno do exílio, a denominação os judeus designa os membros do povo de Israel. Os judeus se
distinguem dos outros povos em particular por sua observância do sábado e pela prática da circuncisão.
Sua religião é o  judaísmo (Gl 1,13).  Os pagãos convertidos ao judaísmo eram chamados  prosélitos (Mt
23,15),  e  os  simpatizantes,  adoradores  de  Deus ou  os  que temem a Deus (At  13,16).  Em (Gl2,13)  a
designação os  judeus é aplicada a cristãos de origem judaica.  No evangelho  segundo João,  a mesma
denominação designa freqüentemente as autoridades civis ou religiosas do povo judeu.

LEGISTAS:
Como  os  escribas,  aos  quais  são  por  vezes  assimilados,  os  legistas ou  doutores  da  Lei, eram  os
especialistas da Bíblia de Israel do AT. Eram encarregados de explicá-la e ensiná-la.

LEVITAS:
Como seu nome sugere,  os levitas eram considerados descendentes de Levi,  terceiro filho de Jacó (Gn
29,34). À tribo de Levi foi reservada a função sacerdotal (Dt 10,8-9). Aarão, irmão de Moisés e ancestral dos
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sacerdotes propriamente ditos (Lv 8), pertencia à tribo de Levi (Ex 4,4-14). Em algumas passagens do AT, é
difícil  fazer  diferença  de  sentido  entre  sacerdote e  levita (Dt  17,9;  31,9.25).  Entretanto,  em  algumas
passagens encontramos o termo levita empregado no sentido restrito de  sacerdote auxiliar ou de  auxiliar
dos sacerdotes (Nm 3,5-9; 1Cor 9,28-32).

PARÁBOLA:
Esta palavra vem do grego parabolé. O NT a emprega como um termo técnico para designar uma maneira
de  falar  por  imagens.  Este  gênero  de  ensinamento  indireto  era  familiar  a  Jesus:  com  o  auxílio  de
comparações  breves  (Mt  5,13.14)  ou  de  relatos  mais  longos  tomados  de empréstimo à  vida  diária  ou
atualidade (Mt 20,1-16; Lc 15,11-32), Jesus apresentava a seus ouvintes uma realidade que estes tinham
ignorado ou mal compreendido até então (Mc 4,33; Mt 13,35).

PÁSCOA:
A Páscoa é uma das maiores festas que os judeus contemporâneos de Jesus iam celebrar em Jerusalém.
Ela ocorria na primavera e comemorava a saída do Egito (Dt 16,1-8). A celebração da Páscoa era marcada
pelos dias dos pães sem fermento (Ex 12,15-20; At 12,3; 20,6) e pela refeição familiar durante a qual era
consumido o cordeiro pascal (Ex 12,1-14). Os três primeiros evangelistas descrevem a última ceia de Jesus
como uma ceia pascal (Mc 14,12-25b). O quarto evangelho enfatiza que a morte de Jesus coincidiu com o
sacrifício do cordeiro pascal (Jo 18,28; 19,14.36.42; !Cor 5,7).

PASTOR:
Homem encarregado de conduzir um rebanho rumo às pastagens e de cuidar da segurança das ovelhas e
das cabras que lhe são confiadas. Na Bíblia, este termo serve freqüentemente de imagem para designar os
dirigentes do povo de Israel (Is 56,11; Jr 50,6; Ez 37,24; Mt 9,36). O AT às vezes qualifica Deus de pastor,
seja como guia e protetor do fiel (Sl 23,1), seja como chefe de seu povo (Sl 80,2). Jesus também chamou a
si próprio o  “Bom Pastor” (Jo 10,11).   A tarefa que cabe aos responsáveis das comunidades cristãs é
freqüentemente comparada, no NT, à dos pastores (Jo 21,15-17; At 20,28-29; etc.).

PENTECOSTES:
Antes de se tornar também uma festa cristã, o Pentecostes foi uma das grandes festas que os judeus iam
celebrar em Jerusalém (At 2,1.5). Ocorria no tempo das colheitas, no qüinquagésimo dia após a Páscoa,
donde seu nome (pentekosté que significa cinqüenta em grego). No Pentecostes, os judeus comemoravam
a promulgação da Lei no Sinai.

PRETÓRIO:
1) O NT utiliza este termo para designar a residência de um governador “romano” (Mt 27,27; Mc 15,16; At
23,35). 2) Em (Fl 1,13) pretório deve ter o sentido acima se considerarmos que o apóstolo redigiu sua carta
em Éfeso ou Cesaréia. Mas se julgarmos que Filipenses foi escrita e enviada de Roma, o pretório designa
então  a  guarda  do imperador ou  guarda  pretoriana,  os  guardas  que  ficavam no espaço interno  “pátio
pavimentado com grandes pedras” da residência do governador, daí o pretório seria o pátio da residência.

PUBLICANO:
Na Administração romana, o publicanus era um agente que cobrava os impostos. O publicano recebia do
governo o direito de recolher as taxas do povo e deveria repassar ao governo uma soma fixa anual. A soma
era fixada até abaixo da estimativa das rendas,  estabelecidas por lei  para que o cobrador tivesse uma
compensação pelo seu trabalho retendo para si o excedente. A história  romana registra muitas queixas
pelos abusos e extorsões dos publicanos. Os “publicanos” dos evangelhos são agentes e exatores de grau
inferior contratados pelos agentes concessionários do governo. A impopularidade geral dos publicanos que
aparece nos evangelhos não é necessariamente sinal de sua desonestidade; ainda hoje o exator das taxas
é  por  definição  um  ser  detestável  no  Oriente  Médio.  Mas  o  exator  das  taxas  era  um  agente  imperial
estrangeiro, e, por conseguinte, trabalhava contra aquilo que seus concidadãos consideravam como o seu
bem. “Publicanos” e “pecadores” formam habitualmente par nos evangelhos (Mt 9,9-13; 11,19; 21,31s; Mc
2,13-17;  Lc  5,27-32;  7,34;  15,1.)  Os  publicanos  são  também  comparados  aos  gentios  (Mt18,17).  A
moralidade dos publicanos é considerada como muito baixa (Mt 5,46; o paralelo de Lc 6,32 lê “pecadores”). 

QUERUBINS:
Seres fabulosos freqüentemente nomeados no AT, personificando às vezes as nuvens da tempestade (Sl
18,11). Encontramo-los como guardiões do Jardim do Édem (Gn 3,24) ou em torno de Deus (Sl 18,11; Ez
10,4-7).  Figuras de  querubins encimavam a arca da aliança e formavam uma espécie  de trono para o
Senhor, outros decoravam o Templo de Jerusalém (1Rs 6,23-29).
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SÁBADO   –   SABÁT:
É o sétimo dia da semana judaica, caracterizado por uma cessação completa de todo trabalho (Ex 20,8-11).
Regras minuciosas determinavam o que era proibido fazer neste dia. Sobre a expressão um caminho de
sábado ver (At 1,12). No dia do sábado, os judeus contemporâneos de Jesus se reuniam na sinagoga para
a leitura dos livros santos e a oração (Lc 4,16).

SACERDOTE:
No NT o sacerdote é aquele que oficia durante o culto, em particular para oferecer os sacrifícios em nome
da comunidade inteira, O NT menciona assim sacerdotes pagãos (At 14,13) ou sacerdotes judeus (Lc 1,5;
Jo 1,19; etc.). Estes últimos oficiavam exclusivamente no Templo de Jerusalém. O Apocalipse apresenta os
cristãos como exercendo em conjunto uma função sacerdotal (Ap 1,6; 5,10; 1Pd 2,5; etc.). O sacerdócio (Lc
3,2; Hb 7,5) designa o ministério ou a função do sacerdote.

SACRIFÍCIOS - SACRIFICAR:
Contrariamente ao sentido  atual  do termo em português,  o  sacrifício,  na linguagem bíblica,  não é uma
renúncia dificultosa, mas um dom que se apresenta a Deus. O verbo que significa oferecer um sacrifício é
às vezes traduzido por sacrificar. No AT os israelitas ofereciam animais, produtos agrícolas, ou perfumes.

SADUCEUS:
No judaísmo dos tempos de Jesus, os saduceus formavam uma seita ou partido religioso que se recrutava
principalmente entre os sacerdotes. Eram de tendência cética e materialista. Negavam a imortalidade da
alma acreditando que ela se extinguiria com o corpo. Para eles, só os cinco primeiros livros da Bíblia (a Lei)
tinham autoridade; não admitiam nem a existência dos anjos nem a ressurreição dos mortos. Partidários da
ordem tentavam acomodar-se o melhor possível com a ocupação romana. Embora os saduceus diferissem
profundamente dos fariseus, o NT freqüentemente os cita ao lado destes entre os adversários de Jesus.

SAMARIA   –   SAMARITAMOS:
Sobre a origem dos  samaritanos (2Rs 17,24-41).  No tempo de Jesus, a  Samaria constituía a província
central da Palestina. Já há vários séculos, seus habitantes, os samaritanos, estavam em conflito religioso
com os judeus (Lc 9,53; Jo 4,9; Mt 10,5). Judeus e samaritanos se desprezavam e detestavam mutuamente.
Jesus recusou-se a entrar nessa querela (Lc 9,55;  Jo 4,7).  Depois da Judéia,  a Samaria foi  o primeiro
campo de ação dos missionários cristãos (At 1,8; 8,5).

SANTUÁRIO:
Os dois termos hebraicos traduzidos por santuário designam um lugar sagrado, reservado a uma divindade
(Is 16,12). Em inúmeros casos, este termo designava o templo de Deus em Jerusalém (Sl 20,3). Às vezes
também é utilizado,  num sentido  derivado,  para  designar  a morada celeste  de  Deus  (Is  102,20).  Num
sentido mais restrito, o  santuário designa a grande sala da tenda do encontro do Templo de Jerusalém,
chamada por vezes o lugar santo (Ex 26,33), onde só os sacerdotes eram autorizados a entrar para oficiar
(Ex 28,29; Zacarias, pai de João Batista Lc 1,8-10; etc.) – Ver Templo.

SATÃ:
Nome comum de origem hebraica designando o acusador junto de um tribunal (Sl 109,6); Zc 3,1-2; Jó 1,6).
Na esteira do judaísmo, o NT o retomou como nome próprio personificando as forças do mal. É ao mesmo
tempo o adversário dos homens e do próprio Deus. Esta apelação tem numerosos sinônimos no NT: o
diabo, o maligno (Jo 17,15), o tentador (Mt 4,3). Beliar (2Cor 6,15), o poder das trevas (Lc 22,53), o príncipe
deste mundo (Jo 14,30), o inimigo (Mc 13,39), etc. O aparecimento de Jesus marcou a derrota de Satã (Lc 10,18).

SINAGOGA:
Designando primeiramente a comunidade judaica de uma cidade ou de um bairro (Jo 9,22; At 9,2; Ap 2,9;
etc.), este termo serve também para nomear o  edifício onde esta comunidade se reúne para a oração, a
leitura dos livros  santos e o ensino religioso.  Estas reuniões aconteciam no dia do sábado.  O culto na
sinagoga jamais comportava sacrifícios; estes, de fato, só podiam ser oferecidos no Templo de Jerusalém.
As sinagogas eram administradas por um chefe ou presidente (Mc 5,35-36; At 13,15; 18,8; etc.) assistido
por um servo (Lc 4,20).

SINÉDRIO:
Designa-se assim o conselho supremo que tinha autoridade sobre o povo judeu e servia ocasionalmente
como tribunal dos assuntos religiosos. Era composto de 71 membros recrutados entre os sumos sacerdotes,
os escribas e os anciãos. Era presidido pelo sumo sacerdote em exercício.
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SUMO SACERDOTE:
O sumo sacerdote (Lv 21,10-15) era o chefe dos diversos oficiantes do Templo, a saber, os sacerdotes e os
levitas (sobre este ultimo termo, ver também Lc 10,32).  Responsável espiritual de Israel era o mediador
entre o povo e Deus. No dia do Grande Perdão (Lv 16; Nm 29,7-11), era ele que oferecia o sacrifício de
sangue  no  lugar  mais  santo  do  Templo  (Hb  9,7).  Presidia  também  o  Sinédrio.  O  NT  emprega
freqüentemente  a  expressão  os  sumos  sacerdotes para  designar  ao  mesmo tempo os  antigos  sumos
sacerdotes e os membros das quatro famílias sacerdotais no seio das quais se escolhia o sumo sacerdote
em exercício. A epístola aos Hebreus apresenta Jesus como o sumo sacerdote ideal e definitivo (Hb 4,14;
7,26-27; etc.).

TEMPLO:
No NT, o termo se aplica principalmente ao Templo de Jerusalém, reconstruído a partir  do reinado de
Herodes Magno. No sentido amplo do termo, o  templo era o conjunto arquitetônico que compreendia as
construções e os pátios (adros) que davam acesso a ele. Os adros eram ladeados de pórticos (Jo 10,23; At
5,12). No sentido restrito da palavra, o Templo era o edifício central ou santuário, que compreendia o “lugar
santo” (onde só entravam os sacerdotes) e o “santo dos santos” (onde só era admitido o sumo sacerdote,
uma vez por ano, no dia do Grande Perdão Lv 16; Ex 28,29; Zacarias, pai de João Batista Lc 1,8-10; etc.). O
Templo em seu conjunto e mais particularmente o santuário era considerado onde Deus estava presente. É
por isso que o evangelho segundo (Jo 2,21) fala do corpo de Cristo como do templo por excelência. As
epístolas comparam igualmente a comunidade cristã a um templo de Deus (1Cor 3,16; 6,19; 1Pd 2,5).

UNGIR   –   UNÇÃO:
Na cerimônia antiga de  unção,  derramava-se óleo santo sobre a cabeça do novo rei, ou do novo  sumo
sacerdote. Este personagem era a partir de então um ungido do Senhor ou um messias (1Sm 24,7; At 4,27;
etc.). Num sentido derivado, o qualitativo ungido ou um messias pode portanto ser aplicado ao homem que
Deus escolheu para uma missão de salvação (Lc 4,18; Is 61,1). No NT, a unção serve também de imagem
para descrever o dom do Espírito Santo (2Cor 1,21) ou da Palavra de Deus (1Jo 2,20) recebido pelo crente.

15 – O NOME “DEUS” - NA MAIORIA DAS LÍNGUAS SE ESCREVE COM 4 LETRAS:
ADAT ASSÍRIO
ALAH ÁRABE
AMON EGÍPCIO
BAGH PERSA
BAAL FENÍCIO
BUDA BEHAÍSTAS
BARA BEHAÍSTAS
CARÚ MUNDURUCU -TRIBO INDÍGENA TAPAJÓS
DEUS PORTUGUÊS
DIOS ESPANHOL
DIEU FRANCÊS
DOVA SÂNSCRITO
DEUM LATIM
DEVS GREGO, CRISTÃO
LORD INGLES
SORN PERSA
GOTT ALEMÃO
GODT GERMANO
GODT SUECO
HARK HINDU
IAVÉ VARIANTE EM PORTUGUÊS DO HEBREU JHVH
ILLU SÍRIO
JHVH HEBREU
JHWH HEBREU VARIANTE DE JHVH
JAVÉ OUTRA VARIANTE EM PORTUGUÊS DO NOME JHVH
NEBO CALDEU
ODIN VIKING, SAXÃO
OBEA NO SINCRETISMO DOS REVIVALISTAS, JAMAICA
PAPA INCA
SHIN JAPONÊS
TOOS GREGO
THOT VIKING
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TUPÃ TUPI-GUARANI
XIVA HINDUÍSMO
YUSA JÍVARO-DIALETO DO EQUADOR
YANG CHINÊS
YHWH HEBREU VARIANTE DE JHVH
ZEUS GREGO ANTIGO

NOTAS:
1. GOD, Os místicos não gostam de usar o nome GOD, para se referir a Deus, afinal se escrevermos

GOD de trás para frente teremos a palavra DOG, que é CÃO termo usado para designar SATÃ.
2. JHVH é  uma transcrição  fonética  do  tetragrama correspondente  em hebraico,  com a  variação das

possíveis correspondências dos fonemas das letras em hebraico temos as variações; JHVH, YHVH,
IHVH, JHWH... e outras baseando-se que o V e o W possuem sons semelhantes e o Y, I e J possuem
sons semelhantes

3. TUPÃ nome que a igreja católica usava para designar Deus para os índios brasileiros.
4. CARÚ outra variante de Carú é Caru-Sacaebê.
5. YANG em chinês significa o lado do bem, masculino, branco, em alguns casos de sincretismo;

Deus do bem
6. BARA outra personificação de Deus para os behaístas (beahismo é uma seita islâmica)
7. XIVA existe cerca de 5 deuses Xivas no hinduismo, um em especial representa Deus

16 – O QUE DEUS NOS DIZ?
Deus tem uma resposta positiva para todas as coisas negativas que nós dizemos para nós mesmos.

Quando dizemos:                           Deus nos diz:                                                                                         
Ninguém me ama de verdade... Eu te amo (Jo 3,16).
Eu não mereço perdão... Eu te perdôo (1Jo 1,9 – Rom 8,1).
Não vale a pena... Tudo vale a pena (Rom 8,28).
É impossível... Tudo é possível (Lc 1,37. Lc 18,27).
Eu não posso fazer... Tudo podes fazer (Fl 4,13).
Não tenho condições... Minha graça te basta (2Cor 12,9).
Não tenho fé... Eu dei a cada um uma medida de fé (Rom 12,3).
Me sinto desamparado... Não te deixarei, nem te desampararei (Dt 31,6. At 13,5. Hb 13.5).
Me sinto sozinho... Estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo (Mt 28,20b).
Estou muito cansado... Eu te farei descansar (Mt 11,28-30).
Estou muito preocupado... Confiai-me todas as vossas preocupações (1Pd 5,7).
Não sei como resolver as coisas... Eu guio teus passos (Prov 3,5-6).
Não sei por onde começar... Eu te ensinarei o caminho (Sl 32,8).
Que caminho nos conduz a Deus... Meu filho amado: Jesus Cristo (1Tim 2,5 – At 4,12 – Jo 3,16).
Tenho medo... Não temas, que eu estou contigo (Is 41,10).

Não vos dei um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. (2Tim 1,7).
“E quando quiseres saber o que Deus tem a dizer-te: Leia a Bíblia” (2Tm 3,15,17).

Lembre-se que a escuta da Palavra suscita o arrependimento e estimula à conversão.

O Salmista proclama:
“Ah, quanto amo, Senhor a vossa lei; durante o dia todo eu a medito” (Sl 118,97).

“Vossa Palavra é um facho que ilumina meus passos. É uma luz em meu caminho” (Sl 118,105).

Paulo nos lembra:
“A Palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes;

penetra até dividir alma e espírito, junturas e medulas” (Hb 4,12).
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Jesus citou as escrituras para rebater o demônio que o tentava:
“Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda a Palavra de Deus (Dt 8,3)” (Lc 4,4).

“Está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás (Dt 6,13)” (Lc 4,8)
“Está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus (Dt 6,16)” (Lc 4,12).

Jesus alertou:
“Vocês vivem estudando as Escrituras, pensando que vão encontrar nelas a vida eterna.

No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim” (Jo 5,39).
“Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão” (Mt 24,35).

Uma mulher levantou-se da multidão e disse:
"Feliz o ventre que te carregou, e os seios que te amamentaram” (Lc 11,27b).

Jesus respondeu:
"Mais felizes são aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática” (Lc 11,28).

Deus é fiel e ele prometeu, tudo de bom que fizeres ao próximo, receberás em dobro.
Fale dessas maravilhas para todos os seus amigos e tenha a certeza de que

Deus derramará muitas graças sobre você.

Para refletir
Apesar do imensurável poder e do seu infinito amor, sentado com os discípulos no Monte das Oliveiras

Jesus foi humilde ao dizer que não sabia tudo quando respondeu a respeito do fim do mundo:
“Mas este dia e esta hora, ninguém os conhece,

nem os anjos do céu, nem o filho, ninguém senão o Pai, e só ele” (Mt 24,36).

“(V. 12) Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora.
(V. 13) Quando porém vier o espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade.

Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido;
e até as coisas futuras vos anunciará” (Jo 16,12-13).

“O CARTÃO DE VISITA”

Este foi o nome dado a um fato ocorrido em 1892, verdadeiro e integrante de biografia.

Um senhor de 70 anos viajava de trem tendo ao seu lado um jovem universitário, que lia o seu livro de
ciências. O senhor, por sua vez, lia um livro de capa preta. Foi quando o jovem percebeu que se tratava da
Bíblia e estava aberta no livro de Marcos. Sem muita cerimônia o jovem interrompeu a leitura do velho e
perguntou:

- O senhor ainda acredita neste livro cheio de fábulas e crendices?
- Sim, mas não é um livro de crendices. É a Palavra de Deus. Estou errado?
- Mas é claro que está! Creio que o senhor deveria estudar a História Universal. Veria que a Revolução
Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, mostrou a miopia da religião. Somente pessoas sem cultura ainda
crêem que Deus tenha criado o mundo em seis dias. O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre o
que os nossos cientistas pensam e dizem sobre tudo isso.

- É mesmo? E o que pensam e dizem os nossos cientistas sobre a Bíblia?
- Bem, respondeu o universitário, como vou descer na próxima estação, falta-me tempo agora, mas deixe o
seu cartão que eu lhe enviarei o material pelo correio com a máxima urgência.

O velho então, cuidadosamente, abriu o bolso interno do paletó e deu o seu cartão ao universitário. Quando
o jovem leu o que estava escrito, saiu cabisbaixo sentindo-se pior que uma ameba.

No cartão estava escrito:
Professor Doutor Louis Pasteur

Diretor Geral do Instituto de Pesquisas
Científicas da Universidade Nacional da França. 

”Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muito, nos aproxima”.
(Louis Pasteur)
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ORAÇÃO

Senhor,
nossas palavras são muito pobres para agradecer-te o maravilhoso Dom da Tua Palavra,

que ultrapassando os limites do tempo, contínua a falar-nos da Fé,
que dá sentido à vida, da alegria que abre os corações,

do Amor que nos faz irmãos.

Concede-nos, Senhor, grande amor pela Bíblia.
Queremos aproximar-nos deste livro com fé,

para que saibamos encontrar em suas páginas sagradas
a resposta aos nossos problemas, o amor que une a família, 

a paz de que o mundo precisa.

Ensina-nos Senhor, a ler a Bíblia com respeito, humildade e fé.
Queremos colocá-la em nossas casas para que seja Luz que ilumina,

Palavra que acalma, presença viva do Amor.

Nós te pedimos, ó Pai,
que o homem de hoje, cansado e insatisfeito, tenha coragem de aproximar-se da Bíblia

para encontrar nela o Caminho, a Verdade e a Vida.

Amém.
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Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão

Assunto SACRAMENTOS
Formador __________________________________
Local __________________________________
Setor __________________________________
Data ___/___/_____
Horário ___:___h às ___:___h.

QUESTÕES A SEREM TRABALHADAS DURANTE A AULA DE FORMAÇÃO

1. O QUE SIGNIFICA SACRAMENTO? Quantos e quais são?

2. SE OS SACRAMENTOS SÃO TÃO EFICAZES, porque então (7), não bastariam apenas três ou quatro?

3. QUEM INSTITUIU O SACRAMENTO DO BATISMO? Quando?

4. QUAIS  SÃO  OS  CHAMADOS  SACRAMENTOS  DA  INICIAÇÃO  CRISTÃ?  Porque  são chamados
assim?  (CIC 1212; 1306; 1525 e 1533)

5. QUAIS SÃO OS SACRAMENTOS DE CURA e por que? (CIC 1420/21)

6. PELO  SIGNIFICADO  "TEOLÓGICO",  PODEMOS  CHAMÁ-LOS  DE  SACRAMENTOS  DOS          
MORTOS? Quais são e porque?

7. QUAIS SÃO OS SACRAMENTOS SOCIAIS OU DE SERVIÇO? (CIC 1534; 1601s; 1554).

8. QUE DIFERENÇA HÀ ENTRE SACRAMENTOS E SACRAMENTAIS?

51



9. ALGUNS SACRAMENTAIS SÃO "COISAS"  E OUTROS SÃO "AÇÕES",  dê  exemplos  de uns  e de
outros que você conhece. (CIC 1237)

10. OS FUNERAIS CRISTÃOS CONFEREM AOS DEFUNTOS: SACRAMENTO OU SACRAMENTAL? (CIC
1684)

11. QUEM PODE BATIZAR E QUANTAS VEZES DEVE-SE RECEBER O BATISMO? (CIC 1256)

12. HÁ SACRAMENTOS QUE IMPRIMEM "CARÁTER", QUAIS SÂO E O QUE SIGNIFICA ISTO?
(CIC 698; 1121; 1273; 1304/05; 1558; 1563; 1570; 1581ss)

13. O QUE É O VIÁTICO?  (CIC 1517; 1524)

14. POR QUE JESUS FOI BATIZADO? Com base nos Evangelhos, tente fundamentar a resposta a partir
dos fatos extraordinários aí narrados: (Mt 3,13-17; Mc 1,9ss; Lc 3,21s; Jo 1,29-34), (CIC 1223/24)

15. Depois de ser investido, um belo dia em que você estiver animando uma palestra, e, ao perguntar aos
grupos "quem é Jesus para vocês", alguém se levanta e responde que Jesus foi um homem como outro
qualquer,  que apenas teve a sorte de ser escolhido por Deus para ser o seu Filho.  O QUE VOCÊ
RESPONDERIA PARA CORRIGIR O ESTRAGO DA COLOCAÇÃO? Ainda mais por ter ela afirmado
ser Ele um pecador como outro homem qualquer?

16. COMO SE DEU O REATAMENTO DEFINITIVO DE DEUS COM OS HOMENS?
Teologia do Batismo

1ª P. - O QUE É UM SACRAMENTO?

Procuremos em primeiro lugar, compreender bem o que é um sacramento, donde vem e para que serve. O
Catecismo diz que “Sacramento é um sinal sensível, instituído por N. S. Jesus Cristo, para produzir a graça
em nossas almas e santifica-las”. Assim definido, três coisas são exigidas para constituir um Sacramento.

“Um sinal  sensível”, representativo da natureza da graça produzida. Deve ser “sensível”,  porque se não
pudéssemos percebe-lo (através dos sentidos: audição, visão e tato), deixaria de ser um sinal. E que sinal é
este? Cada sacramento é um sinal do amor de Deus para conosco. É Deus que vem ao nosso encontro
conforme a etapa ou situação que nos encontramos. Sempre há um Sacramento a nos socorrer.

Este sinal consta sempre de “matéria” e “forma”, por ex. Se estamos num Batizado, como sabemos que
houve  o  Sacramento?  Através  da  matéria  a  água  (e  não  pode  ser  outro  líquido)  e  a  “forma”  que  é
pronunciada pelo batizante, enquanto joga a água na cabeça do batizando, nunca sem antes pronunciar o
nome do batizando.  Quem batiza,  batiza  alguém e esse alguém tem um nome (tb.  chamado nome de
Batismo) Is 43, 1c (...eu te chamo pelo nome, és meu).
    
Deve ser “instituído por Jesus Cristo”, porque só Deus pode ligar um sinal visível à faculdade de produzir
graça. Nosso Senhor, durante a sua vida mortal, instituiu todos os sacramentos, deixando apenas à Igreja o
estabelecimento dos Ritos, realça-los com cerimônias, sem tocar-lhes na substância.

“Para  produzir  graça”.  Os  Sacramentos  comunicam  a  graça  “por  virtude  própria”,  independendo  das
disposições de quem o administra ou recebe. Cada Sacramento confere a graça que lhe é inerente. Esta
qualidade a teologia chama “ex opere operato”,  isto é, realiza aquilo que significa: O Batismo confere a
graça batismal,  enquanto a Confirmação confere a graça crismal e o Casamento a graça matrimonial e
assim em todos eles.Isto distingue os Sacramentos das “Orações”, das “Boas Obras” e dos sacramentais.
(complementar na pergunta nº 8).

OS SACRAMENTOS NÃO SÃO MERAS REPRESENTAÇÕES
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Os protestantes ensinam que os sacramentos são meras cerimônias exteriores, a graça já está na alma e
não pode receber mais. Erro grosseiro! A graça, que a teologia define “um dom sobrenatural de Deus”, por
causa dos méritos de Jesus Cristo, como meio de salvação, é tudo na religião católica, é sua seiva, o seu
sopro, a sua alavanca.

Querendo ou não, todos os homens devem viver da graça ou se perderão. Ou escolhem a vida em Cristo
que é a graça, ou a vida da perdição. A salvação ou a Perdição: exemplos: “o ladrão na cruz”, escolheu a
vida e Judas Iscariotes escolheu: a morte. Ele tinha a cruz e a corda, escolheu a segunda.

O QUE É A GRAÇA E A NECESSIDADE DOS SACRAMENTOS?

A graça em seu princípio é,  pois,  a vida de Deus em nós.  É a participação na natureza  divina (Santo
Tomas). Isto ocorre através das orações, mas principalmente pelos meios particulares para comunicar-nos a
sua graça, meios obrigados indispensáveis que são os SACRAMENTOS.

2ª P. - OS SETE SACRAMENTOS: Por que?

Provavelmente  os  grupos  vão  relacionar  os  Sete  Sacramentos  com a  mística  do  número  sete  (Nº  7).
Vejamos esta necessidade; está admiravelmente descrita por S. Paulo em Rom 6,1-14 “Permanecemos no
pecado para que a graça abunde?” De modo nenhum (6,1). “Ora, se já morremos com Cristo, cremos que
também com Ele viveremos (6,8). “O pecado não terá domínio sobre nós, pois não estais debaixo da lei,
mas debaixo da graça“ (6,14). Sobre isto será amplamente explicado na pergunta  16.

Há, pois, duas vidas em nós: a vida de pecado e a da graça. Ora, esta graça é o dom de Deus, provenientes
dos méritos de Jesus Cristo. É a seiva desta graça que deve circular em nós.”Nós somos os ramos, Cristo é
o tronco” (Jo 15,4-5).

Assim com há uma união completa entre os ramos e o tronco, também deve ser completa e íntima entre a
alma que recebe a graça e o Dador da graça, que é Deus. Na Oração e nas Boas Obras esta completa
união não existe, deve haver outro meio e este meio são os Sacramentos, que como canais transmissores
diretos da graça divina às almas; canais restabelecidos por Jesus Cristo.
COMO PROVAR A EXISTÊNCIA DOS SACRAMENTOS?

É um dogma definido pelo Concílio de Trento, que existem os Sacramentos e que são sete (7), condenando
o erro protestante. A Igreja católica sempre ensinou e ensinará que há sete (7) Sacramentos, porque assim
recebeu o ensino dos Apóstolos; tanto pela Tradição, como pelo Evangelho. Três argumentos temos às
mãos para provar a tese dos sete Sacramentos:
a) A crença dos séculos
b) O bom-senso
c) O evangelho

a) CRENÇA SECULAR
O primeiro argumento da crença popular desta verdade parece remontar ao século V, quando até mesmo os
ereges aceitavam o nº  dos sete Sacramentos. Em textos deles  é explícito  o nº  dos sete Sacramentos,
recebidos da Igreja Romana.

b) O BOM SENSO
A analogia perfeita que estabelece entre as leis da vida natural e as leis da vida sobrenatural.Santo Tomas
explica esta analogia. Os sete Sacramentos reunidos são necessários e bastam para a vida, conservação e
prosperidade espiritual, quer do corpo inteiro da Igreja, quer de cada membro em particular.

Os (5) primeiros são estabelecidos para o aperfeiçoamento pessoal, os dois (2) últimos para o governo e a
multiplicação da Igreja.

Na ordem natural, para o aperfeiçoamento pessoal é preciso: 1º Nascer; 2º Fortificar-se; 3º Alimentar-se; 4º
Curar-se na enfermidade; 5º Refazer-se nos achaques da velhice.

Para o aperfeiçoamento moral a humanidade carece de: 1º Autoridade para governar; 2º Propagação para
perpetuar-se. Tal é a ordem natural. Temos os mesmos elementos na ordem espiritual:

1º - O BATISMO: é o nascimento da graça (infância ou...)

2º - A CRISMA: é o desenvolvimento da graça (juventude)
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3º - A EUCARISTIA: é o alimento da alma (a partir da 1ª comunhão...)

4º - A PENITÊNCIA: é a cura das fraquezas da alma (idade madura e velhice).

5º - A UNÇÃO DOS ENFERMOS: é o restabelecimento das forças espirituais)

6º - A ORDEM: gera a autoridade sacerdotal.(*)

7º - O MATRIMÔNIO: assegura a propagação da espécie (*)

(*) Conforme a pergunta 7 = duas principais carreiras: Sacerdócio e Casamento

Os Sete Sacramentos são, deste modo, como outros tantos socorros, dispostos ao longo do caminho da
vida, para a infância, a juventude, a idade madura e a velhice; para as duas principais “carreiras” que se
oferecem: sacerdócio e casamento.

Não  se  pode  negar  que  a  analogia  é  admirável  e  estabelece  que  deve  haver  sete  Sacramentos.  Se
houvesse menos, faltaria qualquer coisa; se houvesse mais, haveria um supérfluo; todas as necessidades
estão preenchidas.  

c) O EVANHELHO
Para  o  protestante,  escravo  da  letra  bíblica,  o  último  argumento  deve  ser  o  mais  decisivo.  Estarão
expressos no Evangelho os Sete Sacramentos? Perfeitamente! O que o protestante não consegue entender
é que Nosso Senhor não citou o número sete, mas citou os Sacramentos.

Todavia, o mesmo protestante acredita na Santíssima Trindade e Nosso Senhor nunca falou o número três
para designar esse mistério, apenas disse: “Pai, Filho e Espírito Santo”.

O Evangelho não fala de sete Sacramentos,  mas vai  enumerando todos os sete,  instituídos por Nosso
Senhor Jesus Cristo.
1 - O BATISMO

Sua instituição e preceito estão positivamente marcados nos seguintes textos:
“Em verdade vos digo, disse Jesus a Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito Santo, não pode
entrar no reino de Deus” (Jo 3,5). “Ide, ensinai todas as gentes, disse Jesus a seus discípulos, batizando-as
em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo” (Mt 28,19). “O que crer e for batizado, será salvo”, promete
o Salvador (Mc 16,16). “Recebe o batismo e lava os teus pecados”, disse Ananias a Saulo (At 22,16). Os
Apóstolos administravam o batismo a todos os que desejavam alistar-se na religião nova. Três mil pessoas
receberam o batismo das mãos de Pedro, no dia de Pentecostes (At 2,38-41).

2 - A CRISMA OU CONFIRMAÇÃO

Os Atos dos Apóstolos provam que o seu rito exterior consiste na imposição das mãos, diferente do batismo
que utiliza a água. Os Apóstolos Pedro e João, enviados a Samaria, “punham as mãos sobre os que tinham
sido batizados”, e recebiam estes o Espírito Santo (At 8,12-17). Do mesmo modo, Paulo, vindo a Éfeso,
batizou, em nome de Jesus Cristo, discípulos de João e a “eles impôs as mãos, para que o Espírito Santo
baixasse sobre eles” (At 19,1-6). Para que Paulo imporia as mãos sobre quem já era batizado se a Crisma
não fosse um Sacramento que confirmasse o Batismo, completando os dons do Espírito Santo? (Pe. Gilson
costuma repetir: “Nós somos batizados para sermos confirmados”).  

Segundo esses textos percebe-se claramente a necessidade da imposição das mãos quando se quer “dar”
o Espírito Santo a alguém. Ora, tal prática seria ridícula,  se eles o fizessem por conta própria,  sem ter
recebido de alguma forma as prescrições do Mestre. A CRISMA é, pois,  um Sacramento instituído por
Nosso Senhor.

3 - A EUCARISTIA

Dentre os Sacramentos, a Eucaristia é pouco falado aqui, pois, haverá um encontro só para ela; inclusive o
Retiro.
O que se deixa claro é que se trata do Sacramento mais importante de todos, enquanto o Batismo é o mais
necessário, pois é por ele que iniciamos a nossa caminhada cristã e conseqüentemente poder receber os
demais!
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4 - A PENITÊNCIA ou RECONCILIAÇÃO ou CONFISSÃO

Na verdade, a confissão é um componente do Sacramento da Penitência ou Reconciliação (que é o nome
mais bonito, apropriado, pois é através deste sacramento que nos reconciliamos conosco, com Deus e com
o próximo)

É o Sacramento da humildade, pois só se “confessa” realmente quem se humilha e sobre este Sacramento
devemos analisar o seguinte pontos:

� Os homens pecam.
� É necessário obter o perdão desses pecados.
� Nosso Senhor instituiu um Sacramento para remissão dos pecados.
� Cometidos depois do batismo.
� A confissão deve ser feita a um Padre.
� Diferença entre “atrição” e “contrição”.

O que é necessário para ser eficaz uma confissão?

Vamos às respostas

� Os homens pecam. Diz a Sagrada escritura:
� ”O justo cai sete vezes por dia” (Prov 24,16). E se o justo cai sete vezes, que será do injusto?
� “Não há homem que não peque” (Ecl 7,21).
� “Aquele que diz que não tem pecado faz Deus mentiroso” (1Jo 1,10)
� O “Livre Arbítrio humano permite ao homem realizar atos contrários ao seu criador”.
� É necessário obter o perdão desses pecados
� “Não sabeis que os pecadores não possuirão o reino de Deus? (1Cor 6,9)
� Nosso Senhor instituiu um Sacramento.
� Qual o meio que existe para alcançar o perdão dos pecados?
Nos diz S. João: “Se confessarmos os nossos pecados, diz o Apóstolo, ele é fiel justo para nos perdoar os
pecados e purificar-nos de toda injustiça” (1Jo 1,8) “Não vos demoreis no erro dos ímpios, mas confessai-
vos antes de morrer” (Ecl 17,26).
A Confissão não é nova, já existia no A.T., mas foi elevada à dignidade de Sacramento por Nosso Senhor,
que conhecia a fraqueza humana e desejava salvar seus filhos.

No dia da ressurreição, como para significar que a “confissão” é uma espécie de “ressurreição espiritual do
pecador”, (apareceu no meio dos Apóstolos... e, mostrando-lhes as mãos e seu lado... lhes disse: “A paz
esteja convosco. Assim como meu Pai me enviou, eu vos envio a vós... soprando sobre eles: recebei o
Espírito Santo...  Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os
retiverdes, ser-lhes-ão retidos” (Jo 21,21-23)).

Como tudo é claro! Nosso Senhor tinha o poder de perdoar os pecados, como se desprende de S. Mateus
(Mt 9,2-7). Ele transmite esse poder aos seus apóstolos dizendo: “Assim como o Pai me enviou”, isto é, com
o poder de perdoar os pecados, “assim eu vos envio a vós”, ou seja dotados do mesmo poder!! E para
dissipar qualquer dúvida, continua: “soprando sobre eles: Recebei o Espírito Santo...” Como se dissesse:
Recebei um poder divino... só Deus pode perdoar pecados: pois bem... Àqueles a quem perdoardes, ser-
lhes-ão perdoados, e àqueles a quem não perdoardes, ser-lhes-ão retidos” (Jo 21,21-23).

A conclusão é rigorosa: Cristo podia perdoar os pecados. Ele comunicou este poder Aos Apóstolos e por
eles aos sucessores dos Apóstolos: pois a Igreja é uma sociedade “que deve durar até o fim do mundo” (Mt
28,20).

Os Atos se refere a quem se convertia “vinha fazer a confissão das suas culpas” (At 19,18). Aqui se refuta a
argumentação daqueles que se confessam diretamente com Deus e alguns até com uma árvore!

Qual a vantagem do Sacramento da Penitência? É que a própria Igreja nos afirma que cada Sacramento faz
aquilo que significa. Portanto, ao recorrermos aos sacramentos, estamos seguros da sua eficácia, enquanto
ao recorrermos para outros meios, NÃO TEMOS GARANTIA NENHUMA, somente estamos duvidando dos
ensinamentos da Igreja e das palavras de Jesus Cristo. A confissão deve ser feita a um padre.

Conforme os Atos dos Apóstolos, quando afirma que o convertido “vinha fazer a confissão”, fica claro que
era necessário um deslocamento da pessoa para realizar a confissão junto aos apóstolos, pois o verbo “vir”
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é usado por quem recebe a visita do penitente. Se a confissão fosse direta com Deus, bastaria pedir perdão
dos seus pecados, sem precisar “ir” até a IGREJA.

Aliás, S. Tiago é bem explícito a esse respeito. “confessai os vossos pecados uns aos outros, diz ele, e orai
uns pelos outros, a fim de que sejais salvos “ (Tg 5,16). Está implícito que “esses outros” tinham recebido o
poder de perdoa-los.  Este ato de humildade de se confessar a outro homem, o arrependimento de suas
culpas e a crença no poder de perdoar conferido por nosso senhor á sua igreja, já é garantia do perdão!

Este Sacramento pode ser chamado também de Sacramento da “roupa” (?)

Examinando sobre o Pecado Original narrado no Livro do Gênesis, percebemos que os “nossos pais” se
esconderam após terem cometido a desobediência à ordem do Criador, escondendo-se por se sentirem
“Nus”? Que “nus” é este se não havia roupa? O simples fato de se esconderem com a presença do Criador,
revelou que eles haviam pecado (desobedecido), pois passaram a sentir “nudez espiritual”, isto é, perderam
a Graça de Deus. Não se sentiam mais dignos de estar na presença do Pai! Isto foi o custo do Pecado Original. (Gn
3,1-8b.10)

O mesmo acontece conosco quando nos rebelamos e nos afastamos da Igreja por algum motivo e, depois
de  algum  tempo  voltamos.  Muito  provavelmente  não  conseguiremos  comungar,  não  sem  antes
confessarmos. Isto ocorre porque nos sentimos como nossos primeiros pais após pecarem, isto é NUS; sem
roupa digna, SEM A GRAÇA SANTIFICANTE ou se COMUNGARMOS à revelia, estaremos comungando a
nossa própria condenação (1Cor 11,27-29), conforme Paulo afirmou.

MAS, EM NÃO EXISTINDO UM PADRE, COMO CONFESSAR-SE?
E COMO FICARAM OS HOMENS DO ANTIGO TESTAMENTO?

CONTRIÇÃO e ATRIÇÃO

A CONTRIÇÃO consiste em pedir o perdão de seus pecados por amor de Deus, enquanto a ATRIÇÃO
consiste em pedir o perdão dos pecados POR TEMOR do inferno.
A primeira, CONTRIÇÃO (chamada de contrição perfeita), apaga os pecados da pessoa mesmo antes da confissão.
Todavia, só é verdadeira se há disposição de se confessar com um padre, quando houver possibilidade.

A ATRIÇAO só é válida através do sacramento da confissão, o qual é eficaz mesmo se há apenas “medo do inferno”.

Ninguém duvida de que o sincero arrependimento dos pecados, com o firme propósito de não mais pecar, e
a satisfação feita a Deus e aos prejudicados, eram, no A.T., condições necessárias e suficientes para obter
o  perdão  de  Deus.  O  mesmo vale  ainda  hoje  para  todos  que  desconhecem  N.S.  Jesus  Cristo  e  seu
Evangelho (desde que sigam a Lei Natural) e para os que não têm como se confessar (desde que tenham
um ato de contrição perfeita). Mas quem em seu orgulho, não acredita nas palavras de Cristo Ressuscitado,
com as quais ele instituiu o sacramento de Penitência, e por isso não quer se confessar, não receberá o
perdão, pois não ama a Deus verdadeiramente. 

Cada pecado é um ato de orgulho e desobediência CONTRA Deus. Por isso “Cristo se humilhou e tornou-se
obediente até a morte, e morte na Cruz”  (Fl 2,8)  para expiar  o orgulho e a desobediência dos nossos
pecados, e nos merecer o perdão. Por isso Ele exige de nós este ato de humildade e de obediência, na
Confissão  sacramental,  na  qual  confessamos  os  nossos  pecados  diante  do  seu  representante,
legitimamente ordenado. E, conforme a sua promessa: ”Quem se humilha, será exaltado, e quem se exalta,
será humilhado” (Lc 18,14).

Para evitar aliciamento por parte do outras seitas é bom comparar os dois textos de João a respeito do
perdão  dos  pecados:  (1Jo  3,6.9)  com  (1Jo  1,8-10):  ”Se  dissermos  que  não  temos  pecado  algum,
enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é
fiel e justo, e nos perdoa os nossos pecados , e nos purifica de toda iniqüidade. Se dissermos que não
temos pecado, taxamo-Lo de mentiroso, e a sua palavra não está em nós.

O QUE É NECESSÁRIO PARA SE FAZER UMA BOA CONFISSÃO?
1. Exame de consciência
2. Ter arrependimento (atrição ou contrição)
3. Propósito de não recair no pecado e evitar as circunstâncias que o favoreçam.
4. Confessar-se sem omitir nada, principalmente as faltas mais graves.
5. Cumprir a penitência estabelecida.
5 - A UNÇÃO DOS ENFERMOS e ou EXTREMA UNÇÃO
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É o quinto sacramento instituído por Jesus Cristo, sem que saibamos em que época o instituiu. A Sagrada
Escritura, como para a Crisma, nos transmite apenas o rito exterior e o efeito produzido. O Evangelho diz
que “à ordem do Senhor... os Apóstolos expeliam muitos demônios e ungiam com óleo a muitos enfermos, e
os curavam” (Mc 6,13). Eis um fato, é a ordem do Senhor.

A instituição deste Sacramento decorre destas palavras de S.  Tiago:  “Está entre vós alguém enfermo?
Chame os sacerdotes da Igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E
o Senhor o aliviará, e se estiver em algum pecado ser-lhe-á perdoado” (Tg 5,14-15). Seria difícil  algum
Apóstolo afirmar esses efeitos da unção na enfermidade sem autoridade divina. Esta Santa Unção é, pois,
um Sacramento.
      
6 - A ORDEM

A Ordem é o Sacramento que dá o poder de desempenhar as funções eclesiásticas, e a graça de faze-lo
santamente. Muitos textos da Sagrada Escritura provam a existência do sacerdócio e indicam o rito de
ordenação  sacerdotal.  Nosso  Senhor  fez  uma  seleção  entre  os  Apóstolos.  “Não  fostes  vós  que  me
escolhestes, mas fui eu que vos escolhi” (Jo 15,16). Aos discípulos eleitos, chamados Apóstolos, o divino
Mestre confia as quatro atribuições particulares do sacerdócio:

Oferecer o Santo Sacrifício: “Fazei isto em memória de mim” (Lc 22,19). É a ordem de reproduzir o que Ele
tinha feito: A EUCARISTIA PARA A HUMANIDADE.

Perdoar os pecados: Os pecados serão perdoados aos que vós os perdoardes. (Jo 20,23).
Pregar o Evangelho: Ide no mundo inteiro, pregando o Evangelho a todas as criaturas (Mc 16,15).
Governar a Igreja: O Espírito Santo constituiu os bispos para governarem a Igreja de Deus (At 20,28).

Quanto ao rito da ordenação, nós não vamos nos deter demais, apenas vamos destacar a imposição das
mãos pelo presbitério (1Tim 4,14) e por onde Paulo e Barnabé passavam, “ordenavam sacerdotes para
cada Igreja” (At 14,22). Tudo isso prova, claramente, que os apóstolos tinham recebido de Nosso Senhor a
divina investidura de poderes, que iam assim distribuindo pela imposição das mãos, e esta Investidura é o
Sacramento da Ordem. Que diferença para o pastor evangélico que se escolhe, se nomeia e dá poderes a
outros sem tê-los recebido de ninguém!
7 - O MATRIMÔNIO

É o último da série dos Sacramentos. Também aqui nós não vamos tecer grandes comentários, mas apenas
dizer que não se sabe exatamente o tempo e o lugar em que Jesus Cristo o instituiu; pensam os teólogos
que nas “Bodas de Caná”. Outros pensam que foi quando Jesus restaurou a unidade e indissolubilidade
primitivas. Ele negou o divórcio e disse “não separe o homem o que Deus uniu” (Mt 19,3-5)

Outros ainda pensam que foi instituído depois da Ressurreição, e promulgado pó S. Paulo na epístola aos
Efésios (5,25-33) “Maridos, amai as vossas mulheres, como...”

O BATISMO DE CRIANÇAS E O BATISMO DE ADULTOS

Muitos protestantes costumam argumentar que o Batismo de crianças não aparece na Bíblia, acham que só
os adultos devem ser batizados.

Primeiramente, nem tudo está na Bíblia como afirma S. João em (Jo 21,25). Ou seja, o fato de não estar na
Bíblia não prova que não se deva batizar crianças.
A pergunta poderia ser inversa. Onde está na Bíblia que se deve batizar só adultos?

A Sagrada Escritura menciona vários personagens pagãos que se converteram à fé cristã e se fizeram
batizar “com toda sua casa”. Assim o centurião romano Cornélio (At 10,1s.24.44.47s), a negociante Lídia de
Filipos (At 16,14s), o carcereiro de Filipos (At 16,31-33), Crispo de Corinto (At 18,8), a família de Estéfanes
(1Cor 1,16).

Desde o início da Igreja os Apóstolos batizavam os recém-nascidos. Assim se expressa Orígenes (185-
255). S. Cipriano, em 258, escreve: “Do batismo e da graça não devemos afastar as crianças”.

Santo Irineu, 140 a 204, afirma: ”Jesus veio salvar a todos os que através dele nasceram de novo de Deus:
os recém-nascidos, os meninos, os jovens e os velhos”

57



Na “Nova e Eterna Aliança, o batismo substitui a circuncisão da “Antiga Aliança”. O próprio Deus ordenou a
Abraão circuncidar os meninos no 8º  dia depois do nascimento, sem exigir  deles uma fé adulta e livre
escolha,  então  não  seria  lógico  recusar  o  batismo  às  crianças  dos  pais  cristãos,  por  causa  de  tais
exigências.  É comum se ouvir  de pais  católicos:  ‘Eu vou deixar  ele  crescer para então escolher  o que
deseja”. Ora então deixe-o escolher o nome também, ou se quer as vacinas que vocês com certeza lhe
deram. O que dizer então das roupinhas que vocês compraram, os brinquedos que lhe deram, os alimentos
etc? O seu filho lhe pediu tudo isto? Por que você deu?

3ª P. - QUEM INSTITUIU O SACRAMENTO DO BATISMO, quando?

Antes de mais nada, dizer que esta pergunta tem razão de ser devido a grande confusão que se faz com o
batismo de João.  Quando? Depois  de ouvir  as respostas, deixar  para comentar melhor  na pergunta nº
14.No entanto, frisar bem aqui, que tipo de batismo João fazia. “Eu batizo vocês com ÁGUA, mas no meio
de vós tem alguém, que era ANTES (?) de mim e que eu não O conhecia (?) Ele sim vos batizará com água
e com o Espírito Santo” (Jo 1,34ss). João só dava um batismo de água, não podia batizar em nome do pai e
do filho e do es pírito santo. O batismo na Trindade Santa só seria anunciado por Jesus bem depois do Seu
Batismo no Jordão; isto podemos constatar em Mt 28,19ss. O Batismo de João Batista (há confusão para os
neófitos  entre  João  Batista  e  João  Evangelista),  era  apenas  um “banho  externo”;  era  um  Batismo de
penitência, nada tinha a ver com um Sacramento, que envolve todo o ser, penetra na sua alma, que confere
a graça!

4ª P. - QUAIS SÃO OS SACRAMENTOS DA INICIAÇÃO CRISTÃ?  Porque?

Para as perguntas 4; 5; 6; e 7, é bom ter no quadro a relação dos Sacramentos, pois (eles) os grupos,
devem nominar os Sacramentos escolhidos nas respectivas respostas e explicar o porque da escolha. “OS
FUNDAMENTOS  DE  TODA  VIDA  CRISTÃ,  DOM DE  PARTICIPAR  NA  NATUREZA  DIVINA  QUE  OS
HOMENS  RECEBEM  PELA  GRAÇA  DE  CRISTO,  OS  FIEIS,  DE  FATO,  RENASCIDOS  NO
____________________,  SÃO  FORTALECIDOS  PELO  SACRAMENTO  DA  ____________________  E
DEPOIS NUTRIDOS COM O ALIMENTO DA VIDA ETERNA NA ____________________” (CIC 1212).
(_____ para ser completado).

Iniciação cristã contrasta com os Sacramentos do término da vida cristã que são: A Penitência, a Unção dos
Enfermos = Sagrada Unção e a Eucaristia como VIÁTICO.
Embora a Eucaristia seja o maior dos Sacramentos, o Batismo é o mais necessário, pois, ele é a porta de
entrada para a vida cristã. Não se deve receber outro Sacramento antes de ter recebido o Batismo, aliás
são inválidos.É através do Batismo que somos enxertados ao tronco que é Cristo e nos tornamos seus
ramos. Nenhum outro Sacramento confere tal graça. (isto será ratificado na pergunta 16).

Enquanto a Igreja cristã oriental privilegia a iniciação cristã e administra os 3 Sacramentos: Batismo, Crisma
e Eucaristia juntos, a Igreja ocidental- que é a nossa-,privilegia a Apostolicidade da Igreja, isto é, o Bispo,
que é o Ministro do sacramento da Crisma ou Confirmação, fazendo uma cerimônia à parte. Entretanto o
Padre, em situações extraordinárias, também pode administrar os 3 Sacramentos juntos, isto é, em uma
única cerimônia, MAS DEVE USAR OS SANTOS ÓLEOS ( o crisma), bentos pelo Bispo na 5ª Feira-Santa.

5ª P. - QUAIS SÃO OS SACRAMENTOS DE CURA, porque?…

Conforme consta no CIC 1420/21 e 1499, a Penitência e a Unção dos Enfermos porque a cura aqui é a da
alma e não de alguma doença corporal. Os textos Bíblicos referentes aos dois Sacramentos são Mc 1,15;
Mc 2,1-12;Mc 6,12s e Mt 4,24;Tg 5,14s

6ª  P.  -  CONFORME  O  SENTIDO  TEOLÓGICO,  QUAIS  SÃO  OS  SACRAMENTOS  DOS  MORTOS?
Porque?…

Não há sacramento para mortos. No sentido “teológico”, nada tem haver com a morte corporal, mas sim da
alma. É a morte provocada pelo pecado grave ou mortal, que nos separa do tronco (Cristo), espiritualmente.

É pelo Batismo inicialmente (Pecado Original e outros se formos já adultos) e depois pela Penitência, que é
o Sacramento que nos reabilita dos pecados cometidos depois do Batismo. Um texto bíblico próprio para o
caso, encontramos em Lc 15,21-24.

7ª P. - SACRAMENTOS SOCIAIS OU DE SERVIÇO Ordem e Matrimônio, já comentados na pergunta nº 2.

8ª P. - QUE DIFERENÇA HÀ ENTRE SACRAMENTOS e Sacramentais?
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Enquanto os sacramentos foram instituídos por Nosso Senhor Jesus Cristo e CONFEREM A GRAÇA, os
Sacramentais foram instituídos pela Igreja e não conferem graça, antes são MEIOS para alçarmos alguma
graça, mas não por força do Sacramental em si, mas por Jesus Cristo, nosso Redentor. Tem muita gente
que  reclama que  reza  bastante,  pede,  pede  e  não  recebe  graça  alguma.  Mas  as  orações  são  para
AGRADECER E ESTAR COM DEUS e não para pedir, pois “antes mesmo de pedir, Ele já sabe do que
precisamos”

9ª P. - QUEM TEM ALGUM SACRAMENTAL EM CASA?

Citem  as  “coisas”  e  as  “ações”  que  vocês  conhecem.  Qual  é  o  Sacramental  “ação”  que  acontece  no
Batismo?
Vocês se lembram das renúncias que fazemos? EXORCISMO ver CIC 1237.

10ª  P.  -  OS  FUNERAIS  CRISTÃOS  CONFEREM  AO  DEFUNTO  UM  SACRAMENTO  OU  UM
SACRAMENTAL?

Sobre os funerais cristãos o CIC 1684, nos apresentam duas versões. Podemos notar isso entre as edições
publicadas: “Enquanto em algumas edições diz:  NEM Sacramento e NEM Sacramental,  pois o morto já
passou da economia sacramental,  entretanto é nosso dever de cristãos dar-lhe um enterro cristão.  Dar
adeus ao que é de Deus” (2Mac 12,38-46). Outras edições mencionam diferente.

11ª P. - QUEM PODE BATIZAR E QUANTAS VEZES?

Esta pergunta tem três objetivos principais: 1º) Tirar as dúvidas quanto ao Batismo em casa e outro na
Igreja (?); 2º Quem realmente pode batizar e 3º Ensinar a batizar nas emergências. Ver CIC 1256 e 1284.

1º) Deixar claro que a orientação da Igreja é para não batizar em casa APENAS, achando que com isso
está tudo resolvido. A Igreja respeita esses costumes, mas quer esclarecer que: por costume ou tradição da
região ou até familiar, remonta um passado que não justifica mais nas grandes cidades e regiões próximas.
Em regiões afastadas,  onde o Padre passa raramente por  lá,  ainda é aceitável,  mas não por  doença ou
superstições.

Ainda assim, nem tudo está completo. O batizando, só passará a fazer parte oficialmente do corpo místico
da Igreja, embora concretamente ele já tenha sido corretamente batizado. Ele precisa ser lançado no Livro
de Batismo da Paróquia geográfica que ele pertence, enquanto isso não ocorrer, ele não existe oficialmente
e, num dia em que precisar de um comprovante de batismo, não conseguirá, pois, não constará na história
da sua existência devidamente registrada.

2º) Toda e qualquer pessoa pode e deve batizar numa emergência; até um pagão poderá fazê-lo, desde
que queiram fazer o que a Igreja recomenda, isto é, tornar alguém cristão.Para isso, ensina-se a administrar
o chamado Batismo de Emergência,  que pode ocorrer em diversas circunstâncias:  acidentes,  perigo de
morte etc...O Direito Canônico nº 861 § 2 reza que é dever da Igreja ensinar como batizar. Quando isso
ocorrer, deve-se levar ao conhecimento da Paróquia mais próxima.

3º) Alertar que quem batiza, batiza alguém e esse alguém tem um nome. Por isso, se em caso de acidente
houver dificuldades em saber o nome da pessoa, DÁ-SE um nome para ela, é com esse nome que ela será
inscrita no livro da vida de cristão. Quem administra o Batismo, cuide que pelo menos haja alguém que
testemunhe que houve Batismo.

12ª P. - IMPRIMIR ‘CARÁTER’, O QUE SIGNIFICA ISSO?

Antes de lançar  essa pergunta eu coloco a seguinte situação: O nosso Arcebispo está com o seguinte
problema: Em todas as Paróquias ele tem ministros “ordinários” ou sem “caráter”; O QUE SIGNIFICA ISSO?

Usando  a  relação  dos  Sacramentos,  cobrar  dos  grupos  quais  são  os  Sacramentos  que  imprimem  o
“caráter”.  O modo fácil  de  identificá-los  é  ver  os  Sacramentos  que não  devem ser  repetidos:  Batismo,
Crisma e Ordem; ver CIC 1304/05 e1121. São os Sacramentos que imprimem uma marca “caráter” e não
podem ser tiradas: Um Padre que deixa o ministério para se casar, continua sendo padre, apenas está
suspenso das funções eclesiásticas: celebrar Missas/Consagrar e ouvir confissões, mas se à revelia o fizer
é válido, mas estará sujeito às penas mais graves.

13ª P. - SOBRE O VIÁTICO
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È um assunto novo no Manual atual e muitos MESCs, mesmo os mais antigos, não se deram conta sobre
esse serviço que devemos prestar. Na verdade, o Viático é a mesma Eucaristia que se leva normalmente
aos  doentes,  só  que  é  para  doentes  terminais.  O  Padre  já  o  atendeu  com  a  Santa  Unção  e  até  já
administrou-lhe o Viático, mas a sua agonia perdura por bom tempo ainda. Então, o MESC que o vinha
atendendo há tempo, continua levando-lhe a Eucaristia MAS OBSERVA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES
NO MANUAL A PARTIR DA PÁG. 101,  que é própria  para o Viático.  Nós mesmos, que não  estamos
doentes, quando comungamos podemos fazer a seguinte oração:

“Senhor, que esta Eucaristia que acabo de receber não seja para mim condenação, mas alimento para a
vida eterna. Que seja o meu Viático”. Isto é, o meu alimento para a grande viagem até o Pai!

14ª P. - JESUS, O FILHO DE DEUS E AUTOR DO BATISMO, Por que foi batizado?

Ao analisarmos o batismo de Jesus nos Evangelhos sinóticos e compararmos com o de João, percebemos
neste último, muito mais riquezas de detalhes e significados. No Cap. 1,24-34, percebemos claramente que
João não conhecia Jesus (1,31 e 33).  Parece que havia  uma “senha”  entre João e Deus,  pois,  o que
identificaria o Seu Filho, seria o Espírito Santo. Toda narrativa de João nos leva à teologia exegética do fato.
O  Batismo  de  Jesus  de  fato  aconteceu,  mas  não  porque  Ele  o  necessitava,  mas  sim,  para  torna-lo
Sacramento e Sacramento da iniciação cristã, pois só após o Seu Batismo é que Ele iniciou a Sua vida
pública; a Sua missão de Salvador, manifestando daí para frente a Sua dupla natureza de HOMEM/DEUS =
humano/divino. Se com o Seu nascimento Ele dividiu a História em ANTES e DEPOIS DELE, no Jordão Ele
divide o Tempo entre Antigo e Novo! E, no Seu Batismo, podemos notar o encontro do “velho” e o “novo”,
que ficam frente a frente. O “velho” está para terminar (tempo das Alianças Provisórias e Promessas), que
Mateus nos explica no cap. 11,13. João Batista simboliza o tempo que já se cumpriu; uma etapa do plano
de Deus que culmina com ele.

No Rio Jordão começa um “Tempo Novo” (Aliança Definitiva e o cumprimento das promessas).É o velho
que se vai, que diminui (Jo 3,30), cumpre as escrituras (Mt 3,15), batiza, (unge) o “novo”.O novo aparece,
cresce, se manifesta (Jo 1,31), enquanto o velho diminui literalmente.

Jesus (o cristo de Deus), é o Tempo Novo que se inicia com a unção do ESPÍRITO SANTO, para cumprir a
vontade do Pai (Jo 6,38). Em Mt 11,11, vemos a Dimensão humana... ”entre os filhos das mulheres...” ser
substituído por uma Dimensão mais importante: a Divina   “.... o menor no Reino dos Céus é maior do que o
primeiro”, isto é, passar pelo batismo de penitência de água de João pelo batismo de JESUS / Divino / no
Espírito Santo -fogo- (Mt 3,11). Sacramento, entrada do Reino de Deus inaugurado por Ele.”Em verdade,
em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus” (Jo 3,3). E reafirmou
depois da indagação de Nicodemos: ”Em verdade, em verdade te digo, quem não renascer da água e do
Espírito não poderá entrar no reino de Deus e concluiu: o que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do
Espírito é Espírito”.

Entretanto,  o  Batismo  de  Jesus  apenas  começou  no  Jordão,  estava  ainda  incompleto,  e  que  seria
plenamente realizado NA CRUZ! A CRUZ É O COROAMENTO DO BATISMO INICIADO NO JORDÃO. (Lc
12,50), “Mas devo ser batizado num batismo e quanto anseio até que ele se cumpra.”

15ª P. - COMO DAR UMA RESPOSTA CONVINCENTE?

Cada grupo vai avaliar  as respostas dos outros grupos e dizer se convenceram ou não. Aqui,  o melhor
caminho para explicar e talvez convencer alguém que tenha tal dúvida, só pode ser demonstrado através de
textos da Bíblia Sagrada. Vejamos alguns:

Antigo Testamento Passagem Novo Testamento Passagem
Sl 90,11-12 Mt 4,6. = Lc 4,10
Sl 109,3-4; Gn 14,18 Melquisedeque Hb 5,6
Sl 2,7 Tu és meu Filho... At 13,33; Hb 1,5;5,5 At 2,25-28; 13,35; Mt 3,17
Sl 15,8-10 O justo não será abandonado At 2,29-34.36
Sl 39,7-9 Jo 6,38 fazer a vontade do Pai
Sl 39,7-9 Hb 10,5-10
Sl 21,2 Meu Deus, meu Deus... Mt 27,46 = Mc 15,34
Sl 21,9 Esperou no Senhor, pois... Mt 27,43
Sl 21,17 Transpassaram minhas... Jo 17,18
Sl 21,19 repartiram entre si as... Mt 27,35
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Sl 88,5.28.36s linhagem de David At 13,23 descendente de David
Sl 68,10 O zelo por vossa casa... Jo 2,17
Sl 68,22 puseram fel em... Mt 27,34; Jo 19,29
Is 7,14 uma virgem conceberá... Lc 1,26-33
Is 9,5 um menino nos nasceu... Lc 2,6s
Is 11,1-2 sobre Ele repousará... Jo 1,32 vi o Espírito Descer
Is 42,1-8 O servo... Mt 3,16
Is 49,6 ...luz das nações... At 13,47
Is 50,6 ...o servo aceita o sofrimento Jo 10, 7-18
Is 52,13 ss ...prosperará e será... Jo 12,32
Is 53,4-12 ...ofereceu-se em nosso... (*) 1Pd 2,24; Mt 8,17
Is 61,1-2 O Espírito do Senhor... Lc 4,16-21 Jesus lê na sinagoga
(*) Santificação ou justificativa Vicária = que está no lugar de outrem: “nosso”

Se ainda restar dúvidas quanto aos textos acima, vejamos alguns mais diretos:

Antigo Testamento Passagem
Ex 3,13s “Ehye asher ehye” (Eu sou aquele que é)

Novo Testamento Passagem
Jo 1,1-5 O Verbo Divino
Jo 8,55-58 Jesus antes da Abraão
Lc 24,25-27 Desde o inicio a Bíblia nos fala
Jo 6,62s O Filho do homem subir
Jo 5,46 Moisés escreveu a respeito de Jesus
Hb 4,15b; 2Cor 5,21 Exceto no pecado
1Pd 1,19; Jo 17,5 Aquele que foi predestinado antes
1Jo 1,1- 4 O testemunho de João para nós
Col 1,15-18 Eminência de Cristo
Ap 1,8 ALFA & ÔMEGA

PLANILHA GERAL DOS SACRAMENTOS

Economia Sacramental
Catecismo da Igreja Católica

 7 5 2   Sacramentos CIC  

Bispo

Sacerdote Diácono D   Batismo
Iniciação

Cristã
B   Confirmação  

Sacerdote
S   Eucaristia  
S   Penitência

Cura
S   Unção dos Enfermos  
B   Ordem

Social
Sacerdote Diácono D   Matrimônio  

         

            

Sacramentos / Grau de Ordem
D S B

B
is

p
o

S
ac

er
d

o
te

D
iá

co
n

o

1º Grau da
Ordem

Diácono 1 1 1 Batismo

Diácono 2 2 2 Matrimônio

2º Grau da
Ordem

Sacerdote 1 3 3 Eucaristia
Sacerdote 2 4 4 Penitência  
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Sacerdote 3 5 5 Unção dos Enfermos

3º Grau da Ordem
Bispo 1 6 Confirmação
Bispo 2 7 Ordem

     

            

"Ordens Menores" Ministérios Leigos
 Leitor Ministro Extraordinário da Palavra  
 Acólito Ministro Extraordinário da Eucaristia  
            

            

Ministérios Leigos
 MESC Ministro Extraordinário da Eucaristia  
 Acólito Ministro Extraordinário da Eucaristia  
 Coroinhas Ministro Extraordinário da Eucaristia  
 Ministro da Palavra Ministro Extraordinário da Palavra  
 Ministro do Batismo Ministro Extraordinário do Batismo  
 Ministro das Exéquias Ministro Extraordinário das Exéquias  

 Ministro da Benção Ministro Extraordinário da Benção  
 Ministro do Matrimônio Ministro Extraordinário do Matrimônio  
 Ministros Outros Ministérios  
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Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão

CELEBRAÇÃO DO BATISMO

Com:  A partir do Concílio Vaticano II, a Igreja redescobre e revaloriza os leigos e os vários ministérios
possíveis a serem assumidos por eles. Os leigos, por sua vez, estão assumindo com maior afinco,
os mais variados serviços nas comunidades cristãs. Estão presentes na liturgia, na catequese, nas
pastorais, como ministros eucarísticos (que é o nosso caso), na missão e junto aos doentes em
suas casas... Isso mostra a presença viva e dinâmica dos leigos em todos os setores da Igreja.
Tendo  presente  essa  realidade  vamos  hoje  fazer  essa  Celebração  do  Batismo  com  duas
finalidades:
1. Primeiramente com o objetivo de treinamento para aqueles que ainda não fizeram nenhuma

celebração, para ter um primeiro contato mais direto analisando as partes que a compõem e
todo alguns detalhes importantes a serem observados na celebração.

2. Segundo, para aqueles que já fazem batizados refletindo nesta Celebração possam enriquecer
com mais detalhes as suas.

RITO INICIAL
Com: Irmãos e Irmãos, o batismo nos incorpora à comunidade cristã, onde vivemos: a fé, a esperança e o

amor. É na comunidade que a pessoa encontra amparo e proteção, cresce, amadurece e assume 
seus compromissos cristãos: trabalhar pelo reino de Deus, lutar pela justiça e servir aos irmãos.

ACOLHIDA

Min: Irmãos  e  irmãs,  somos  todos  bem vindos  a  este  encontro  em que  esta  criança  vai  receber  o
Sacramento do Batismo. Queremos iniciar a celebração com o mesmo sinal com o qual fomos e
esta criança será batizada. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo.

Todos: Amém.

Min: Caros pais e padrinhos, esta criança que, com alegria, carregais em vossos braços é um dom de
Deus  e  prova  de  seu  amor.  A  comunidade  se  alegra  juntamente  convosco  por  acolher  novos
membros. 
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Que a paz, o amor e a bondade de Deus, nosso Pai, e a comunhão e a força do Espírito Santo
estejam convosco.

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

DIÁLOGO

Min: Que nome escolhestes para vosso filho?
Pais: Nome... (Os pais dizem em voz alta o nome do filho).

Min: O que pedis à Igreja para o vosso filho?
Pais: O batismo.
Min: Caros  pais,  pedistes  o  batismo  para  vosso  filho.  Deveis  educa-lo  na  fé,  a  fim  de  que  ele,

observando os mandamentos, ame a Deus e ao próximo, como Cristo nos ensinou. Estais bem
conscientes disto?

Pais: Estamos.

Min: E vós, padrinho e madrinha, deveis ajudar os pais a cumprir sua missão. Estais dispostos a fazê-lo?
Padrin:Estamos.

Nota: Se tiver mais de uma criança sendo batizada o ministro ao invés do nome da criança
pode dizer: Crianças...

Min: (Nome...), nós te recebemos com grande alegria na comunidade cristã. O nosso sinal é a cruz de
Cristo. Por isso, eu e vossos pais e padrinhos vos marcamos agora com o sinal do Cristo Salvador.

Nota: Neste momento o Ministro, os pais e padrinhos traçam o sinal-da-cruz na fronte da
criança ou de cada se houver mais de uma.

RITO DA PALAVRA

Com: Caros pais e padrinhos, procuremos acompanhar com muita atenção a Palavra de Deus que nos
será proclamada. Ela nos mostra a importância e o compromisso que o batismo nos traz. Ela quer
iluminar e provocar a nossa fé. O batizado é membro e responsável pela comunidade. Deve estar
inserido nela para formar um só corpo. Todos somos batizados com o mesmo sinal da Santíssima
Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo.

LEITURA (1COR 12,12-13)

Leitor: Leitura da Primeira Carta de Paulo aos Coríntios.
(v-12) Irmãos, do mesmo modo que o corpo é um só, se bem que tenha muitos membros, e todos
os membros do corpo, não obstante sejam muitos, constituem um só corpo, assim é com Cristo. (v-
13) Na verdade, nós todos, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, fomos batizados
num só Espírito para constituirmos um só corpo, e todos fomos embebidos de um só Espírito. –
Palavra do Senhor.

Todos: Graças a Deus.

SALMO RESPONSORIAL (23/22)

Todos: O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar.
1 – (v-1)  Javé é meu pastor, nada me falta.  (v-2)Em verdes pastagens me faz repousar; para fontes

tranqüilas me conduz, (v-3) e restaura minhas forças. Ele me guia por bons caminhos, por causa do
seu nome. – Todos.

2 – (v-4) Embora eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois junto a mim estás; teu
bastão e teu cajado me deixam tranqüilo. – Todos.

3 – (v-5)  Diante de mim preparas a mesa, à frente dos meus opressores; unges minha cabeça com
óleo, e minha taça transborda. – Todos. 
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4 – (v-6) Sim, felicidade e amor me acompanham todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa
de Javé, por dias sem fim. – Todos.

EVANGELHO

Com: O Evangelho de hoje nos fala da família de Deus, uma família aberta para todos os homens. Eles
serão introduzidos pela força que irradia da Ressurreição de Cristo.

Todos: Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Min: O Senhor esteja conosco!
Todos: Ele está no meio de nós!

Min: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. (Mt 28,18-20)
Todos: Glória a vós Senhor!

(v-18) Naquele tempo, Jesus se aproximou e disse aos onze discípulos: “Toda a autoridade foi
dada a mim no céu e sobre a terra. (v-19) Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem
meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, (v-20) e ensinando-os
a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do
mundo”. – Palavra da Salvação.

HOMILIA - REFLEXÃO

PRECES DA ASSEMBLÉIA

Min: Irmãos, apresentemos a Deus Pai nossas preces por esta criança, que vai receber o sacramento do
batismo, e por seus pais e padrinhos.

1 – Senhor Jesus, para que vos digneis incorporar estas crianças na vossa comunidade cristã. Nós vos
rogamos.

Todos: Senhor, atendei a nossa prece.

2 – Senhor Jesus, santificai esta criança ao longo de sua vida, conduzindo-a à alegria do vosso reino.
Nós vos rogamos.

3 – Senhor Jesus, para que, ao longo de sua vida esta criança saiba testemunhar e proclamar a fé. Nós
vos rogamos.

4 – Senhor Jesus, fazei que os pais e padrinhos desta criança sejam para ela um exemplo de fé. Nós
vos rogamos.

5 – Senhor Jesus, fazei que todos nós saibamos formar um só corpo e vivamos sempre unidos em
nossa comunidade Nós vos rogamos.

Nota: O Ministro convida a assembléia para a invocação dos Santos.

Leitor: Santa Maria, mãe de Deus.
Todos: Rogai Por nós.

Leitor: São João Batista.
Todos: Rogai Por nós.

Leitor: São José.
Todos: Rogai Por nós.

Leitor: São Pedro e São Paulo.
Todos: Rogai Por nós.

Nota: Podem ser acrescentados nomes de outros santos.
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Leitor: Todos os Santos e Santas de Deus.
Todos: Rogai Por nós.
Min: Deus eterno e todo poderoso, vós enviastes o vosso Filho ao mundo para livrar-nos do espírito do

mal,  arrebatar-nos  do  poder  das trevas e introduzir-nos no  reino  de  vossa  luz.  Fazei  que esta
criança, livre da mancha original, torne-se templo vivo pela presença do Espírito Santo. Por Cristo,
nosso Senhor.

Todos: Amém.

UNÇÃO PRÉ-BATISMAL

Nota: Ao ungir o peito da criança, o Ministro diz:

Min: O Cristo Salvador vos dê sua força. Que Ele penetre em vossa vida, como este óleo em vosso
peito.

Todos: Amém.

RITO DO BATISMO

Com: Chegamos ao momento central da celebração batismal. Após breve exortação e bênção da água, o
ministro irá nos convidar a abandonar, em nome da criança, as forças do mal e manifestar a nossa
fé.  Depois  disso,  o  ministro  irá  administrar  o  batismo da criança com a fórmula  da  Santíssima
trindade. Após o batismo, a criança será ungida com o  óleo do crisma, simbolizando a força que
recebemos  de  Deus  para  cumprir  nossa  missão  de  batizados;  receberá  a  veste  branca,
simbolizando a pureza e a santidade que deve viver ao longo da vida.  A vela que os padrinhos
acendem quer simbolizar a fé em Cristo que o batizado precisa manter acesa durante sua vida.
Cristo é a luz que ilumina nossa vida.

EXORTAÇÃO

Min: Meus irmãos e minhas irmãs, sabeis que Deus quis se servir da água para dar sua vida aos que
crêem. Unamos os nossos corações, suplicando ao Senhor que derrame sua graça sobre aqueles
que escolheu.

BÊNÇÃO SOBRE A ÁGUA

(Água Batismal que deve ser usada é a água benta nas Igrejas na celebração do Sábado de Aleluia)
(Caso não tenha a Água Benta, faz-se a bênção a seguir:)

Min: Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história
da salvação vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Já na origem
do mundo vosso espírito pairava sobre as águas para que fossem capazes de gerar vida.
Nas águas do dilúvio pusestes fim aos vícios e, ao mesmo tempo, fizestes surgir um novo começo
para a humanidade. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto,
para que, livres da escravidão prefigurassem o povo, nascido na água do batismo.
Vosso Filho, batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo. Pendente na cruz, do
seu coração aberto  pela  lança fez  correr  sangue e  água.  Após sua ressurreição,  ordenou  aos
discípulos: “Ide, ensinai  a todos os povos, e batizai-os em nome do Pai,  do Filho e do Espírito
Santo”.
Olhai agora, ó Pai, a vossa Igreja, e fazei brotar para ela a água do batismo. Que o Espírito Santo
dê por esta água a graça de Cristo a fim de que o homem, criado à vossa imagem, seja lavado da
antiga culpa pelo batismo e renasça pela água e pelo Espírito, para uma vida nova.

Nota: O ministro toca a água com a mão direita e prossegue:

Min: Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso filho venha sobre esta água a força do Espírito Santo. E
todos os que forem batizados, sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com Ele para a vida.
Por Cristo Nosso Senhor.

Todos: Amém.
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PROMESSAS DO BATISMO

Min: Caros pais e padrinhos, o amor de Deus vai infundir nesta criança uma vida nova, nascida da água
pelo poder do Espírito Santo. É preciso que de agora em diante vos esforceis para educa-la na fé, a
fim  de  que  esta  vida  divina  possa  crescer  cada  dia,  não  obstante  o  mal  que  nos  cerca.  Se,
animados pela fé, estais dispostos a assumir esta responsabilidade, renovai as promessas do vosso
batismo, renunciando ao pecado e proclamando a fé em Jesus Cristo. Esta é a fé que nos une na
mesma Igreja, na qual esta criança será batizada.

Min: Para viver a liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado?
Todos: Renuncio.

Min: Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo o que vos desune?
Todos: Renuncio.

Min: Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado?
Todos: Renuncio.

Min: Credes em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra?
Todos: Creio.

Min: Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi
sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu?

Todos: Creio.
Min: Credes  no Espírito  Santo,  na  santa Igreja católica,  na comunhão dos santos,  na remissão dos

pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna?
Todos: Creio.

Min: Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria
em Cristo nosso Senhor.

Todos: Amém.
BATISMO

Nota: Após os pais dizerem o nome do filho, o ministro interroga pais e padrinhos.

Min: Quereis que esta criança seja batizada na mesma fé da Igreja que acabamos de professar?
Pais e padrinhos: Queremos.

Nota: O ministro batiza a criança derramando água na fronte e dizendo:

Min: Nome... Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.

UNÇÃO COM O ÓLEO DO CRISMA

Min: Pelo batismo, Deus todo-poderoso vos libertou do pecado e vos fez renascer pela água e pelo
Espírito Santo.
Agora, fazeis parte do seu povo. Que ele vos consagre com o óleo santo para que, como membro
de Cristo sacerdote, profeta e rei, continueis no seu povo até a vida eterna.

Todos: Amém.
Nota: O ministro unge em silêncio A CABEÇA da criança.

A TESTA é ungida por ocasião do Crisma.

A VESTE BRANCA

Nota: O ministro coloca sobre o corpo (peito) da criança a veste branca e diz:

Min: Vós nascestes de novo e vos revestistes de Cristo; por isso trazeis esta veste branca. Que vossos
pais, padrinhos e amigos vos ajudem, por sua palavra e exemplo, a conservar a dignidade de filho
de Deus até a vida eterna. 

Todos: Amém.
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A VELA ACESA

Nota: Os pais ou padrinhos acendem a vela no círio.

Min: Recebei a luz de Cristo! Pais e padrinhos, esta luz vos é entregue para que a alimenteis. Por isso,
esforçai-vos  para  que  esta  criança  caminhe  na  vida  iluminada  por  Cristo,  como filhas  da  luz.
Perseverando na fé, possa ela com todos os santos ir ao encontro do Senhor quando Ele vier.

Todos: Amém.

RITO FINAL

Com: Irmãos e Irmãs, chegamos ao fim da celebração batismal desta criança. Agora ela faz parte da
comunidade  cristã.  O  batismo  não  é  um  ponto  final,  mas  é  o  começo  de  uma  vida  nova.  A
responsabilidade dos pais  e padrinhos é grande,  pois  não basta  apenas batizar.  É preciso  dar
condições para que os neobatizados possam assumir os compromissos batismais, E a comunidade
toda deve se conscientizar. Um filho lhe foi dado, não deve deixar que ele se perca ou que lhe seja
roubado. É nela que ele precisa encontrar abrigo e proteção. É nela que ele terá o alimento de sua
fé e de sua esperança, a força para lutar, a certeza de ser amado e a alegria de ser perdoado.

ORAÇÃO DO SENHOR

Min: Irmãos, sabemos que todos os seres humanos são irmãos e irmãs, filhos e filhas do mesmo Pai,
que está nos céus. Mas muitos são irmãos e não o sabem. Esta criança, renascida pelo batismo, é
chamada a viver conscientemente como filha de Deus. Por isso, deveis prepará-la para que possa
receber a plenitude do Espírito Santo no sacramento da crisma e aproximar-se da mesa do Senhor
para participar do sacrifício da redenção. Agora, unidos no Espírito que todos nós recebemos, como
filhos de Deus e membros da Igreja de Cristo, rezemos em seu nome a oração que o Senhor nos
ensinou.

Todos: Pai Nosso...

BÊNÇÃO FINAL

Nota: Estendendo a mão direita sobre a mãe da criança dá a Benção à mãe.

Min: Deus todo poderoso, seu Filho, nascido da Virgem Maria, trouxe alegria a todas as mães. Que Ele
abençoe a mãe desta criança, fazendo-a feliz, com seu filho, para que permaneçam em ação de
graças, na esperança da vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor.

Todos: Amém.

Nota: Estendendo a mão direita sobre o pai da criança dá a Benção ao Pai.

Min: Deus todo poderoso, fonte de vida, abençoe o pai desta criança, a fim de que com sua esposa
sejam os primeiros a das ao filho, por exemplo e palavras, o testemunho de sua fé em Jesus Cristo
nosso Senhor.

Todos: Amém.

Nota: Bênção a todos os presentes.

Min: Deus todo poderoso, fez-nos renascer da água pelo Espírito Santo. Que Ele nos abençoe, para que
sejamos membros vivos do seu povo e nos conceda a sua paz, em Cristo Jesus nosso Senhor.

Todos: Amém.

Min: Abençoe-nos o Deus todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém.

Min: Que o batismo desta criança renove o nosso compromisso cristão. Vamos em paz e o Senhor nos
acompanhe.

Todos: Demos graças a Deus.
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Nota:   Esta celebração foi tirado da sugestão de Celebrações por Ministros Leigos. Ed. Paulus .
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FM05-MLI

01 – QUANDO SURGIRAM AS IGREJAS?

Em Roma no século II, assim como em Edessa, Apaméia, Alexandria e Antioquia, existiam aquilo 
que nós hoje chamamos igrejas.

Muito antes Do Imperador Constantino (que reconheceu os cristãos libertando-os das 
perseguições), elas existiram na Síria e na Palestina. Espalhadas por toda parte deviam ser 
numerosas, pois, em várias ocasiões, os imperadores perseguidores do século III, assinaram 
decretos para a sua destruição.

Quem está perto e a serviço do altar deve conhecer alguns dos inúmeros materiais usados na liturgia
e os cuidados que se deve ter nos diversos momentos: antes durante e depois da Celebração.

02 – PARTES DA IGREJA (Presentes no Espaço físico da construção)

Nota: Os nomes que apresentam o asterisco(*), são os que apresentam sinônimos.

1. Altar - mesa fixa ou móvel destinada à Celebração Eucarística.
2. Altar de Madeira - simboliza a Cruz de Jesus.
3. Altar de Pedra - simboliza o Túmulo de Jesus.
4. Altares secundários – São utilizados na liturgia, que não a celebração da Eucaristia. São encontrados

nas Igreja históricas em frente as imagens de Santos, capelas de função própria. 
5. Ambão* - Mesa / Estante onde é proclamada a Palavra de Deus (Leituras e Evangelho). Não deve ser

confundida com a estante do comentador e do animador do canto. Esta deve ser construída com o
mesmo material do altar e receber toalhas de mesmo material e cor. Fica à direita do Altar. Mesa da
Palavra. Estante das leituras, e de onde se proclama a Palavra.

6. Átrio - parte da entrada das igrejas, antes das colunas de entrada (hall de entrada).
7. Balaústra - antiga divisória entre a nave e o presbitério também conhecida como “mesa da comunhão”.

Normalmente presente nas Igrejas históricas.
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8. Batistério* - local da igreja onde se administra o batismo. Em substituição pode-se usar a Pia Batismal.
A saída da água é diretamente na terra ou em jardim.

9. Capela de fim próprio - São capela destinadas a um único fim. Ex. Capela do Santíssimo, do Batismo,
de algum Santo, de Adoração Eucarística.

10. Cenáculo - Casa dos Adoradores do Santíssimo Sacramento.
11. Conopeu * - Véu / Cortina colocada na frente, que cobre o sacrário.
12. Conovéu* - O mesmo que Conopeu.
13. Esculturas - Percebemos  nas Igrejas desde os primeiros séculos. Sua única finalidade na liturgia é

ajudar a mergulhar nos mistérios da vida de Cristo. O mesmo se pode dizer com relação às pinturas.
14. Espaço Celebrativo - Locais utilizados para as celebrações na liturgia.
15. Nave -  espaço ou corpo da igreja reservado aos fiéis.  A nave é central,  composta por  bancos ou

cadeiras, mas podem ter as laterais.
16. Pia de Água Benta - Normalmente nas próximo das portas das Igrejas. Possuem água benta para os

fiéis.
17. Pia Batismal* - O mesmo que Batistério.
18. Pia da Sacristia* - Nela há toalha e sabonete para que o sacerdote possa lavar as mãos antes e depois

da celebração.
19. Piscina* - O mesmo que Pia da Sacristia.
20. Presbitério - espaço ao redor do Altar Eucarístico (Altar Principal), geralmente um pouco mais elevado

que o início da nave, onde se realizam os principais ritos sagrados .
21. Púlpito - lugar nas igrejas antigas de onde o presidente fazia a pregação. Hoje, praticamente não é

mais usado (Igrejas antigas antes do Vaticano II).

03 – MÓVEIS DESTINADOS ÀS CELEBRAÇÕES LITÚRGICAS

1. Cadeira do Celebrante*  - O mesmo que Cadeira do Presidente.
2. Cadeira do Presidente* - Cadeira no centro do presbitério que manifesta a função de presidir o culto.
3. Cátedra - Cadeira especial do Bispo que se localiza dentro de uma Catedral, no centro do presbitério.
4. Confessionário - Móvel,  geralmente de madeira para a Confissão. Tem entradas exclusiva  para o

Sacerdote e o Fiel. Hoje em muitas Igreja não existe mais e a confissão é feita em sala reservada, onde
o Fiel fica frente a frente com o Sacerdote.

5. Credência - Pequena mesa onde se colocam os objetos da liturgia, que serão utilizados na celebração.
Geralmente, fica próxima do altar do lado esquerdo de quem entra. Os objetos sempre ficam de frente
para o povo por ordem de importância e de uso para não ficarem no Altar.

6. Essa - Mesa onde se deposita o caixão do fiel defunto na Capela mortuária ou montada na Igreja.
7. Estante - Peça de acrílico, madeira ou metal que fica sobre o altar onde se coloca o Missal em posição

de leitura. (pode-se usar uma almofada).
8. Genuflexório -  Faz parte  dos bancos da Igreja.  Sua única  finalidade é ajudar  o povo na hora  de

ajoelhar-se. Existe móvel  separado dos bancos normalmente usados em frente aos confessionários,
altares secundários ou imagens de santos.

9. Lâmpada do Sacrário* - O mesmo que Lamparina.
10. Lâmpada do Tabernáculo* - O mesmo que Lamparina.
11. Lamparina* - Luz permanentemente acesa junto do sacrário para indicar a presença do Santíssimo

Sacramento(SS).
12. Légio* - Estante de onde são feitos os comentários, avisos, etc. (Esquerda do altar).
13. Mesa da Palavra* - O mesmo que Âmbão. 
14. Móveis Litúrgicos - São todos os mobiliários desenvolvidos especialmente para utilizar na Liturgia.
15. Pedra d’ara - No centro do altar há uma pequena cavidade, onde se coloca uma pedra, comumente de

mármore,  encerra dentro de si relíquias de santos mártires, recordando o costume primitivo cristão de
celebrar o Santo Sacrifício sobre o túmulo dos mártires e suas preciosas relíquias. Durante a Missa, o
cálice e a Hóstia devem pousar sobre a pedra d'ara.

16. Sacrário* - Lugar onde se guarda o Sagrado. Lugar sagrado onde se guardam os Cibórios com as
hóstias  consagradas.  Cofre  ou  caixa  de  metal  ou  madeira,  bem  fechada  para  não  entrar  insetos.
Colocado em local de destaque na igreja, geralmente numa capela especial. No sacrário se conservam
as partículas consagradas para a adoração dos fiéis e para a comunhão dos doentes.

17. Tabernáculo* - O mesmo que Sacrário.
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18. Trono* - O mesmo que Cadeira do Presidente.
19. Via Sacra (15 estações) - São quadros que contam o martírio de Cristo. Cada quadro é uma estação.

04 – OBJETOS DESTINADOS ÀS CELEBRAÇÕES LITÚRGICAS.

1. Almofada para Missal -  Objeto utilizado para colocar o missal durante a missa. Hoje percebemos  a
substituição pelo suporte de Missal (em madeira  ou acrílico).

2. Âmbula* - Originalmente é o um pequeno vaso onde é guardado os santos óleos, normalmente são três
destes  vasos  separando  os  óleos  por  função.  Alguns  são  confeccionados  com  rosca  e  três
compartimentos (3 em 1). Em algumas igrejas o mesmo que cibório, pois a âmbula é onde se guarda o
remédio, por isto a relação com o cibório da eucaristia.

3. Andor -  Suporte  de  madeira,  enfeitado com flores.  Utilizado  para  levar  a imagem dos  santos nas
procissões.

4. Asperge* - O mesmo que aspersório.
5. Aspergil* - O mesmo que Caldeirinha.
6. Aspersório* - Pequeno instrumento de metal ou madeira, com o qual se asperge (joga) água benta

sobre pessoas ou objetos para benção. Existe dois tipos: o bulbo precisa da caldeirinha para encher de
água e o de barrilete tem reservatório próprio de água, abrimos a saída por rosca ou por tampa.

7. Bacia* - Usada com o jarro para as purificações na liturgia (Batismos, celebração do lava pés, para a
purificação da mão do Bispo ou Sacerdote após o uso do óleo. Em alguns casos substitui o lavabo no
rito do "Lavabo", na preparação e apresentação dos dons).

8. Báculo - Bastão utilizado pelos bispos. Significa que ele está em lugar do Cristo Pastor.
9. Bandeira do Apostolado - Utilizada em celebrações do Apostolado da Oração.
10. Bandeira do Vaticano - Utilizada em celebrações do dia do Papa. (Pouco utilizada)
11. Bandeja - Geralmente de metal, serve para levar os santos óleos, ou para outros fins de apresentação

de pequenos objetos.
12. Bolsa dos Corporais -  É feita de papelão recoberto de pano da mesma cor e tecido que a casula.

Serve para guardar os corporais.
13. Bolsa para  Viático*  -  Semelhante  a Bursa.  Alguns tem divisões para levar  os  símbolos  e objetos

necessários para a administração da unção dos enfermos.
14. Bursa* - Bolsa quadrangular, de couro, corvim ou tecido aprovado, para colocar o corporal com a teca,

manustérgio e sanguíneo. Geralmente tem uma corrente ou corda para ajustar no pescoço na altura do
coração. O uso é para transportar a teca com a comunhão para os doentes ou enfermos.

15. Caldeirinha* - É uma pequena vasilha, onde se coloca água benta para a aspersão.
16. Cálice Preparado - É o Cálice preparado para a Missa. É formado pelos seguintes objetos em ordem

de  montagem:  Cálice,  sangüíneo,  patena,  hóstia  magna,  pala,  corporal,  véu  do  cálice  e  chave  do
sacrário. É montado na ordem inversa do uso para facilitar o serviço do Altar. Geralmente preparado
pelo Acólito ou Mesc.

17. Cálice - É uma espécie de taça usada para a consagração do vinho, que se transubstancia em Sangue
de Cristo. Usado por Jesus Cristo na última ceia , a primeira Missa, o cálice é um dos mais santos
objetos sagrados. Deve ser consagrado pelo Bispo, a fim de poder receber o Sangue divino de Jesus.
Se não for possível que o cálice todo, ou a copa, sejam de ouro ou de prata, pelo menos o interior da
copa deve ser dourado. Existem cálices de base triangular, circular ou quadrada, conforme a tradição
do lugar, cultura ou congregação.

18. Campainha*  -  Conjunto  de  sininhos  tocados  pelo  Acólito  no  momento  da  consagração  ou  em
procissões.  Objeto  contendo pequenos  sinos  de  uso manual  destinado  a anunciar  o  transporte  da
Hóstia  consagrada  e,  durante  a  Missa,  alertar  aos  cristãos  a  se  ajoelharem  no  momento  da
consagração e durante a elevação da Hóstia e Cálice consagrados.

19. Candelabro - Castiçal grande com ramificações que possibilitam colocar mais velas ou luminárias. É
um conjunto de castiçais. Normalmente para uso litúrgico o número de vela é impar até 7.

20. Capa de Asperge* - Em alguns lugares pode ser a capa utilizada para proteger a caldeirinha com o
aspersório(asperge).

21. Capa para Evangeliário -  Capa para o Livro  do Evangeliário,  utilizado na entrada solene do livro,
principalmente no mês da Bíblia.

22. Carrilhão e Sineta* - O mesmo que campainha.
23. Castiçal - Utensílio em cuja a parte superior coloca-se a vela ou Círio Pascal.
24. Cibório* - Vaso em forma de cálice com tampa para a conservação onde são guardadas as hóstias

consagradas  aos  fiéis  ("O Pão  da  Vida").  Sua  superfície  interior  deve  ser  dourada ou prateada.  A
palavra cibório vem de Cibus que é comida. O cibório é onde se guarda a comida. O cibório é guardado
dentro do Sacrário. Na forma atual, existe desde o século XIII.

25. Colherinha - Usada para colocar a gota de água no vinho e para colocar o incenso no turíbulo. Estas
colheres são de tamanhos e formatos diferentes conforme o uso.
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26. Corporal - Peça quadrangular de linho, com cerca de 25 cm de lado, sempre bem engomada, sobre a
qual repousam: o cálice, a patena e o cibório para a consagração do pão e vinho na missa; o ostensório
durante a bênção do Santíssimo; o cibório para a comunhão, nas celebrações sem padre. Recordando
o sudário em que foi envolvido o corpo de Jesus Cristo. Ele é dobrado de forma a formar 9 quadrados,
com a dobradura  correta evita-se que partículas  do Corpo de Cristo fique no altar  no momento da
partilha do pão.

27. Cruz de Altar - Pequena cruz colocada no centro do altar quando da inexistência da Cruz Processional.
28. Cruz Paroquial - Cruz normalmente colocada no lugar mais alto do edifício da Igreja. No telhado ou torre própria.
29. Cruz Peitoral - Crucifixo dos bispos.
30. Cruz Processional - Cruz com um cabo maior utilizada nas procissões. Apesar deste nome geralmente

é o crucifixo processional (Cristo está fixado na cruz) que com o suporte substitui a cruz de altar.
31. Custódia* - O mesmo que Ostensório.
32. Custódia -  É a parte  do Ostensório  onde se mostra a hóstia  consagrada na exposição solene do

Santíssimo Sacramento. É parte central fixa do Ostensório.
33. Escapulário -  Pequeno  objeto  de  devoção,  espécie  de  corrente  de  pescoço,   que  é  bento  por

Sacerdotes e geralmente tem a imagem de Cristo no lado que fica sobre o peito e de Maria no lado que
fica nas costas. É usado para proteção espiritual.  Já existe escapulários com imagens de santos. (Existe
também como veste).

34. Estandarte - Bandeiras elevadas de Movimentos Religiosos ou Pastorais.
35. Galhetas -  Vasos/recipientes  que  contém  a  água  e  o  vinho  não  consagrados  para  o  Sacrifício

Eucarístico. Podem ser levados ao Altar durante a procissão das ofertas. Aconselha-se que as galhetas
sejam de vidro ou acrílico para se identificar visualmente o conteúdo. Se as galhetas não vierem na
procissão das ofertas devem ficar na credencia próximo do Cálice preparado e não no Altar.

36. Galheteiro* - Suporte para as galhetas, geralmente de metal.
37. Hissope* - O mesmo que aspersório.
38. Hissopo* - O mesmo que aspersório.
39. Hóstia dos Fiéis* - O mesmo que partícula.
40. Hóstia Grande* - O mesmo que Hóstia Magna.
41. Hóstia Magna* - É utilizada pelo celebrante. Maior apenas por uma questão prática, para que todos

possam vê-la na hora da elevação, após a consagração.
42. Hóstia Pequena* - O mesmo que partícula.
43. Hóstia* - Pão Eucarístico. A palavra significa "vítima que será sacrificada". Feita de massa de pão sem

fermento (ázimo) usado na Celebração Eucarística que o sacerdote  consagra para a comunhão.  É
comum ter a forma arredondada (circular).

44. Incensário* - O mesmo que turíbulo.
45. Incenso -  A  palavra  incenso  vem  do  latim  “incensu”,  que  designa  uma  resina  de  aroma  suave

(perfumada) em forma de pedrinhas, extraída de uma planta “árvore terebintécea” e algumas outras. Se
deita o incenso sobre brasas, dentro do turíbulo, para queimar em celebrações solenes, como louvor à
divindade. Produz uma fumaça aromática que sobe aos céus, simbolizado nossa orações e preces, a oração dos
santos, que sobe à Deus, ora como louvor, ora como súplica (cf. Sl 140 (141) 2; Ap 8,4). Quanto mais colorido e
aromas diferentes, melhor, simbolizando a diversidade de dons na Igreja.

46. Incensório* - O mesmo que turíbulo.
47. Jarro -  Utilizado para o derramamento de água nos atos da liturgia. No batismo é substituído pela

concha batismal. Usado durante a purificação.
48. Lanternas* - São tochas usadas nas procissões noturnas, utilizada para a procissão luminosa da Sexta

feira da Paixão.
49. Lavabo* - O mesmo que bacia, só que de tamanho menor, usamos em conjunto com um pequeno jarro

(na falta a galheta de água substitui, mas não é aconselhado).Pode ser de metal(quando usado com o
jarro) ou vidro (quando usado com a galheta).Utilizado para a purificação dos dedos.

50. Lavatório* - O mesmo que Pia da Sacristia.
51. Lecionário -  Livro  que contém as leituras,  as lições para a celebração,  próprias  para cada dia  ou

circunstância. São três: Dominical, Ferial e Santoral.
52. Luneta - Peça circular, em forma de meia lua (de metal) utilizado para fixar a Hóstia Magna consagrada

no Ostensório, para a exposição solene do Santíssimo Sacramento. É peça móvel.
53. Mala de Missa - Mala especial dos sacerdotes para administrar sacramentos fora de sua Igreja habitual

ou na condução de sacramentos aos enfermos.
54. Manustérgio - "Manus" mãos, "Térgio"  tecido, tecido para as mãos. Toalha usada para purificar as

mãos  antes,  durante  e  depois  do  ato  litúrgico.  Em  tamanho  menor,  é  usada  pelos  ministros  da
Eucaristia,  para enxugarem os dedos.  Possui  um cruz borda ou pintada na extremidade.  Na missa
acompanha as galhetas.

55. Matraca - Instrumento de madeira firmado por pequena tábuas movediças que se agitam manualmente
durante as cerimônias quaresmais.
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56. Naveta -  Peça  de  metal  trabalhado,  utilizada  para  transportar  o  incenso  a  ser  usado  na
liturgia(Queimado no turíbulo). Tem a forma de um pequeno navio, barca. A naveta representa a nave
da Igreja e os grãos de incenso os fiéis.

57. Objetos Litúrgicos - Objetos destinados ás celebrações das liturgias.
58. Ostensório*  -  Destina-se  a  expor  aos  fiéis  a  Santa  Hóstia,  nas  bênção  solenes  do  Santíssimo

Sacramento. Normalmente são feitos de ouro e prata, mas pode ser outro metal dourado ou prateado. A
Hóstia, em tamanho maior, é vista através do vidro redondo, no centro da Custódia, estando numa peça de duas
lâminas, de ouro ou prata, em forma de duas meias-luas, chamada "luneta". É usado para levar o Santíssimo
Sacramento em procissões. O Objeto serve para expor a hóstia consagrada para a adoração dos fiéis e dar benção
eucarística.

59. Pala - Cartão quadrado revestido de pano e engomado para cobrir a patena e o cálice. Sua função é a
proteção do interior do Cálice para não cair impurezas.

60. Palium - Espécie de cobertura de tecido, na cor palha ou dourada,  que dá proteção ao Santíssimo
Sacramento no momento das procissões. Tem quatro varões utilizados para a sustentação manual. Em
alguns lugares está sendo acoplado a carrinhos ou automóveis.

61. Pão* - O mesmo que Hóstia. (Deve ser ázimo, sem fermento).
62. Partícula* - Hóstia própria para servir aos fiéis na Comunhão. Antes de consagradas são guardadas em

lugar próprio na sacristia.  Depois de consagradas são distribuídas aos fiéis na Comunhão e as que
sobram são guardadas no sacrário, para a adoração, para servir aos enfermos e aos fiéis na próxima
missa.

63. Patena - Toda de ouro, ou dourada em sua parte côncava, a Patena é um pratinho redondo, em que o
sacerdote coloca a Hóstia. Serve também para recolher as partículas de Hóstia consagrada que ficarem
sobre o corporal, após a comunhão do celebrante. Atualmente são feitas de metais menos nobres e
somente dourada ou prateada.

64. Píxide - O mesmo que Cibório, mas geralmente revestido de madeira.
65. Pratinho* - O mesmo que galheteiro.
66. Purificador* - O mesmo que Lavabo.
67. Purificador* - O mesmo que Sangüíneo. (Nome mais aceito).
68. Purificatório* - O mesmo que Lavabo. (Nome mais aceito).
69. Purificatório* - O mesmo que Sangüíneo.
70. Relicário - Onde são guardadas as relíquias dos santos. Espécie de Ostensório para visualização na

benção com a relíquia.
71. Sanguíneo* - O mesmo que Sangüíneo.
72. Sangüíneo* -  É uma pequena toalha  ou lenço de linho,  com a qual  o sacerdote  faz a  purificação

limpando  os dedos, os lábios, a patena, o cibório e o cálice depois de comungar o corpo e o sangue de
Jesus Cristo. Contém uma cruz no centro, Coração de Cristo.

73. Sanguinho* - O mesmo que Sangüíneo.
74. Sineta - Sino pequeno de uso na liturgia.
75. Sinos de Torre* - O mesmo que Sinos do Campanário.
76. Sinos do Campanário* - É o sino ou conjunto de sinos, localizado na torre da igreja para chamar os

cristãos para a missa ou algum evento importante.
77. Suporte para Círio e/ou Vela - Estrutura em madeira ou metal utilizado para suportar o Círio Pascal ou

velas.  De altura do piso até pouco acima da altura do Altar, geralmente presente no presbitério ou capela do
Batismo.

78. Suporte para Galhetas* - O mesmo que Galheteiro.
79. Suporte para Ostensório - Local onde fixam o Ostensório nos carrinhos ou automóveis próprios.
80. Teca - Estojo geralmente de metal, onde se leva a comunhão para as pessoas impossibilitadas de ir a

Missa (Doentes, enfermos e deficientes). Usam-se também, em tamanho maior para conter as hóstias
magnas. Os estojos maiores são usados nas celebrações eucarísticas para conter as partículas.

81. Teca dos fiéis - Pequena teca utilizada para levar a partícula para as pessoas impossibilitadas de ir a
Missa (Doentes, enfermos e deficientes).

82. Teca Magna - Teca grande utilizada para a Santa Reserva de Adoração.
83. Tochas para Procissão* - O mesmo que Lanterna.
84. Turíbulo* - Vaso de metal com correntes, onde se colocam brasas para queimar o incenso e incensar

nas celebrações solenes.
85. Umbela - Espécie de pálio redondo, semelhante a um guarda-sol destinado a cobrir o sacerdote que,

em  procissão,  leva  o  sacramento  da  Eucaristia  de  um ponto  a  outro,  dentro  das  igrejas  e  outros
recintos, e que é conduzido por uma só pessoa.

86. Vasos de Óleo* - O mesmo que Âmbula.
87. Vasos - São todos os objetos que reservam líquidos e sólidos utilizados na liturgia.
88. Vela -  Peça cilíndrica,  de  substância  gordurosa  e  combustível,  com um  pavio  no  centro  a  todo  o

comprimento e que serve para iluminar. Usada nas celebrações litúrgicas. Acesa, ela simboliza nossa fé
em Cristo ressuscitado. São colocadas ao lado do Altar, geralmente em número de duas, uma em cada
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castiçal. Normalmente são usadas nas cores branca ou amarela. Em algumas igrejas acompanha a cor
do tempo litúrgico ou da estola do sacerdote.

89. Véu da Âmbula* - O mesmo que véu do Cibório.
90. Véu da Noiva - O véu vela (esconde) algo precioso, ao mesmo tempo que revela (mostra) possuir e

traz tal tesouro. (O véu da noiva, na liturgia do Matrimônio, tem também esta significação simbólica,
embora,  na  prática,  não  seja  assim  percebido,  muitas  vezes  passando  como  mero  adorno  de
ostentação).

91. Véu do Cálice - É um pano da mesma cor e tecido que a casula, com o qual o sacerdote cobre o cálice,
desde o início da Santa Missa até o Ofertório, e, novamente, depois da comunhão.

92. Véu  do  Cibório*  -  Pequeno  tecido,  branco,  que  cobre  o  Cibório,  quando  esta  contém  partículas
consagradas.  É recomendado o seu uso,  dado o seu forte simbolismo.  O véu vela  (esconde)  algo
precioso, ao mesmo tempo que revela (mostra) possuir e traz tal tesouro.

93. Véu do Píxide* - O mesmo que véu do Cibório.
94. Vinho de Missa - Vinho especial sem produtos ou processo químico. Para a missa não é permitido usar

qualquer vinho, que não tenha garantia de ser de uva. Deve ser guardado e fechado para evitar que
azede.  As  cúrias  diocesanas  costumam  contratar  firmas  que  fazem  juramento  de  fornecer  artigo
legítimo.

NOTA:  Voltando  de  Genebra,  de  uma  conferência  sobre  gases  venenosos,  o  embaixador  italiano
Salvatore  Razzi  respondeu  a  Mussolini,  que  lhe  perguntava  qual  o  gás  mais  letal:  ”O  incenso,
Excelência!”.  (Publicado em Il  Giornale,  periódico Italiano, de 20/7/1988).  Acontece que o  incenso
assumiu figurativamente o sentido de elogio ou louvor excessivo. Deixar-se engrandecer por elogios é
como inchar  a pessoa.  Ela  parece mais robusta,  mas, na  verdade está  com sua saúde debilitada.
Assim, devemos tomar cuidado com os elogios, pois eles podem ofuscar a realidade e fazer que nosso
orgulho nos impeça de ver onde “nossos pés estão plantados”. “Somos o que somos diante de Deus
e nada mais”. São Francisco de Sales dizia: “O ruído faz pouco bem e o bem faz pouco ruído”.

05 – VESTES LITÚRGICAS 
1. Alva -  Veste talar  de pano branco que o sacerdote usa nas funções sagradas ou litúrgicas. Hoje é

pouco usada, pois é substituída pela túnica. Espécie de túnica longa e de cor branca, vestida sobre a
batina. Comum dos ministros ordenados.

2. Amito - Pano branco, bento, quadrado, que cobre o pescoço e os ombros do sacerdote, por baixo da
alva, quando se paramenta para celebrar a missa.

3. Batina - Veste longa usada pelos religiosos e religiosas com modelos e cores conforme congregação.
Por muito tempo foi a roupa oficial dos sacerdotes.

4. Camisa Clergyman* - Camisa utilizada por Sacerdotes e Bispos, normalmente branca. Algumas são
cinza ou azul. Tem gola especial (colarinho de clergyman) onde coloca-se o Clergyman (tala branca
geralmente de tecido branco engomado ou plástico PVC).

5. Camisa Apostolado - Utilizada nas celebrações do Apostolado da Oração.
6. Capa de Asperge* - O mesmo que capa magna.
7. Capa Magna* -  Manto semicircular  / capa longa, nas diversas cores litúrgicas, cobre os ombros do

sacerdote e se alonga até os pés. É usado na benção solene do Santíssimo Sacramento, durante o
canto do asperge (rito de aspersão da assembléia) e ao conduzi-lo nas procissões , em celebrações do
Matrimônio e do Batismo.

8. Capa Pluvial* - O mesmo que capa magna.
9. Capinha - Utilizado pelos coroinhas para acompanhar a cor litúrgica da estola do sacerdote nas missas

e procissões. Em algumas dioceses é utilizada pelas senhoras que exercem o ministério extraordinário
da  comunhão  (na  cor  palha  ou  dourada),mas  na  Arquidiocese  de  Curitiba  temos  o  Paletó  como
uniforme oficial, não sendo admitida o uso de capinha.

10. Casula* - Vestimenta sacerdotal, espécie de manto, que se coloca sobre a alva e a estola, com barra
arredondada, para celebrar a missa. Apresenta-se em quatro cores: branco, verde, vermelho e roxo,
conforme o tempo ou o mistério celebrado na missa. No Brasil, a CNBB aprovou em 1971 o uso de uma
túnica ampla no lugar da casula.. Atualmente usa-se o presidente da missa em Missas Dominicais ou
Solenidades. Significa que quem usa é o dono da casa. Em alguns lugares se usa na cor róseo(rosa)
em domingos da Alegria.

11. Colarinho Romano* - O mesmo que o colarinho de Clergyman.*
12. Dalmática -  Veste  própria  do diácono que é equivalente  à casula  do sacerdote.  A barra  inferior  é

quadrada. É colocada sobre a alva e a estola.
13. Estola -  Estola: paramento litúrgico em forma de tira larga e comprida; símbolo do poder sacerdotal

revestido do poder de Cristo para os atos litúrgicos. É colocada sobre a alva e debaixo da casula. Os
sacerdotes a usam pendente ao pescoço e os diáconos atravessada à tiracolo.
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14. Mitra - Uma espécie de chapéu alto e pontudo usado pelos bispos. É símbolo do poder espiritual.
15. Opa - Roupa que distingue os Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão, na Arquidiocese de

Curitiba temos uniforme próprio (Paletó).
16. Paletó do Mesc -  Veste oficial da Arquidiocese de Curitiba para o Ministro Extraordinário da Sagrada

Comunhão, conforme manual próprio.
17. Planeta* - O mesmo que Casula.
18. Pluvial* - O mesmo que Capa Magna.
19. Sobrepeliz - Veste branca, com ou sem renda, usada sobre a batina.
20. Solidéu - Um pequeno barrete em forma de calota, usada pelos bispos sobre a cabeça.
21. Toalha de Altar - As toalhas do altar são três, feitas de linho ou cânhamo, devendo ser bentas pelo Sr.

Bispo ou por um sacerdote por ele delegado. As toalhas do altar simbolizam os lençóis com que foi
amortalhado o Corpo de Jesus.

22. Toalha de Ambão - Toalha utilizada para revestir o Ambão, ou mesa da palavra. Deve acompanhar o
mesmo tecido e cor da toalha de Altar.

23. Túnica Escapulário - Túnica em formato de escapulário.
24. Túnica Morcego - Túnica em formato de casula, deve acompanhar o alinhamento da Casula.
25. Túnica para Coroinha -  Túnica comum, geralmente branca e sem detalhes, para o uso do coroinha.

Normalmente eles recebem uma capinha que acompanha a cor litúrgica.
26. Túnica - Vestuário longo e ajustado ao corpo. Paramento litúrgico branco ou claro, desce até os pés,

solto na cintura. Ela substitui a alva e a casula.
27. Vestes Litúrgicas - São as vestes utilizadas nas celebrações da liturgia que tem ligação com o ato litúrgico.
28. Véu dos ombros* - O mesmo que Véu Umeral.
29. Véu Umeral* -  Véu dos ombros, usado pelo sacerdote ou diácono na bênção do Santíssimo e nas

procissões utilizando suas extremidades para segurar o ostensório. Manto retangular, de cor dourada,
usado sobre a capa Magna.

06 – CORES LITÚRGICAS
1. Branca* -  Simboliza a vitória, a paz, a alma pura, a alegria. É usado nos ofícios de missas do tempo Pascal

(Instituição da Eucaristia(Quinta-feira Santa) e na Vigília Pascal do Sábado Santo), no Tempo do Natal, nas festas
dos santos (quando não mártires) e nas festas do Senhor (exceto as da Paixão, nas festas e memória da Bem-
aventurada Virgem Maria, dos Santos Anjos, São João Batista, São João Evangelista, Cátedra de São Pedro e
Conversão de São Paulo. É a cor predominante da ressurreição.  

2. Branco* - O mesmo que Branca.
3. Preta* - É símbolo de luto. Pode ser usado nas missas pelos mortos, mas nessas celebrações pode-se

usar também o branco, dando-se então ênfase não à dor, mas à ressurreição.
4. Preto* - O mesmo que Preta.
5. Rosa* - O mesmo que róseo. 
6. Roseo* -  Simboliza  também a alegria.  Podem ser usados nos Domingos da Alegria que são no 3º

Domingo do Advento, chamado "Gaudete", e no 4º Domingo da Quaresma, chamado aqui "Laetare". É
a fusão da cor Branca com a Roxa.

7. Roxo* - O mesmo que roxa.
8. Roxa* - Simboliza a penitência. Usa-se no Tempo do Advento e da Quaresma. Pode-se também usar

nos ofícios  e missas pelos  mortos.  (Quanto  ao  Advento,  está havendo uma tendência  a se usar  o
violeta, em vez do roxo, para distinguí-lo da Quaresma, pois Advento é tempo de feliz expectativa e de
esperança, num viver sóbrio, e não de penitência, como a Quaresma).

9. Verde - É a cor da esperança. Usamos no Tempo Comum. Simboliza o crescimento das pastagens,
tempo de trabalho. (Quando no TC se celebra uma festa do Senhor ou dos santos, substitui pela a cor
da festa).  

10. Vermelha -  Simboliza o fogo, o sangue,  o amor divino, o martírio.  É usado no domingo da Paixão
(domingo de Ramos) e na Sexta-feira Santa; no domingo de Pentecostes, nas celebrações a Paixão do
Senhor, nas festas dos Apóstolos e Evangelistas e nas celebrações dos Santos mártires.

11. Violeta -  Quanto  ao  tempo do  advento,  hoje  há  uma tendência  a  se  usar  o  violeta,  em vez  do  roxo,  para
diferenciá-lo do tempo quaresmal (penitência) e acentuar a dimensão de alegre expectativa da vinda do Senhor.
NOTA: Nas missas pelos defuntos usa-se o roxo ou o preto. Mas tem-se usado também o branco, para se dar
ênfase não à dor, mas à ressurreição.
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07 – SIMBOLOS LITÚRGICOS
1. Água Batismal - É benzida no sábado santo, na missa da bênção do fogo, e usada durante o ano, de

uma páscoa a outra.
2. Água Benta - É benzida com orações especiais e usada para benzer objetos e pessoas,em diversas ocasiões.
3. Água Lustral* - o mesmo que Água Benta.
4. Água - A água simboliza a vida (remete-nos sobretudo ao nosso batismo, onde renascemos para uma

vida nova).  Pode simbolizar também a morte (enquanto por ela morremos para o pecado). Nesse sentido, ela é
mãe e sepulcro, de acordo com os Santos Padres. (Ver a referência litúrgica do nº 67, em que se fala da água, nos
ritos do Batismo, do Lavabo e do "asperges"). Água doce - Vida. Água salgada - Morte. Símbolo da Pureza. A água
supõe e cria o banho lustral, de purificação, como nos ritos do Batismo e do "lavabo" (abluções), e do "asperges",
este em sentido duplo: na missa, como rito penitencial, e na Vigília do Sábado Santo, como memória pascal de
nosso Batismo.

5. Alfa e Ômega - Primeira e última letra do alfabeto grego. No Cristianismo aplicam-se a Cristo, princípio
e fim de todas as coisas.

6. Alfaias Litúrgicas - Nome que se dá ao conjunto dos objetos litúrgicos usados nas celebrações. Deve-
se também considerar aqui a Arte Sacra, que se estende, por sua vez, a tudo o que diz respeito ao culto
e  ao  uso sagrado.  "Com especial  zelo  a  Igreja  cuidou  que as sagradas alfaias  servissem digna  e
belamente  ao  decoro  do  culto,  admitindo  aquelas  mudanças  ou  na  matéria,  ou  na  forma,  ou  na
ornamentação que o progresso da técnica da arte trouxe no decorrer dos tempos" (SC 122c). Aqui,
pode-se ver como a reforma conciliar do Vaticano II se preocupa com a dignidade das coisas sagradas.
Templo, altar, sacrário, imagens, livros litúrgicos, vestes e paramentos, e todos os objetos devem, pois,
manifestar a dignidade do culto, que, como expressão viva de fé, identifica-se com a natureza de Deus,
a quem o povo, congregado pelo Filho e na luz do Espírito Santo, adora "em espírito e verdade" (Jo
4,23-24).

7. Aliança - Anel utilizado pelos noivos para significar seu compromisso de amor selado no matrimônio.
Existe início mas não tem fim.

8. Altar Eucarístico* - É a mesa onde se celebra o Santo Sacrifício da Missa. É "a mesa do Senhor" (1Cor
10,21). O altar representa Nosso Senhor Jesus Cristo, pedra fundamental da Igreja. No centro do altar
há uma pequena cavidade, onde se coloca a Pedra d'ara, local onde durante a missa, o cálice e a
Hóstia devem pousar. Mesa especial consagrada aos sacrifícios religiosos.  Para nós, mesa destinada à
celebração do sacrifício eucarístico. Deve estar revestido com uma toalha branca, engomada, ao lado fica a cruz
processional e em cada lado castiçal com velas de cera acesas durante a celebração. Local onde se renova o
sacrifício redentor do Cristo.

9. Altar-mor* - O mesmo que Altar Eucarístico.*
10. Ara da Cruz - Pequeno pedaço da cruz em que foi crucificado Jesus Cristo.
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11. Cinzas - As cinzas, principalmente na celebração da Quarta-Feira de Cinzas, são para nós sinal de
penitência, de humildade e de reconhecimento de nossa natureza mortal. Mas estas mesmas cinzas
estão intimamente ligadas ao Mistério Pascal.  Não nos esqueçamos de que elas são fruto das palmas do
Domingo de Ramos do ano anterior, geralmente queimadas na Quaresma, para o rito quaresmal das cinzas.

12. Círio Pascal - Vela grande que é benzida e solenemente introduzida na igreja no início da vigília pascal;
em seguida é colocada ao lado da mesa da palavra ou ao lado do altar.  O círio permanece aceso
durante as ações litúrgicas do tempo pascal (até a festa de pentecostes). Em muitos lugares costuma-
se colocar  o círio,  fora do tempo pascal,  junto  à fonte  batismal,  acendendo-o em cada celebração
batismal.  O círio  aceso  simboliza  o  Cristo  ressuscitado,  Alfa  e  Ômega,  Princípio  e  Fim.  Simboliza  o  Cristo
Ressuscitado, luz do mundo.

13. Crucifixo - Imagem de Cristo pregado na cruz.  Fica sobre o altar ou acima dele, lembra a Ceia do
Senhor é inseparável do seu Sacrifício Redentor.

14. Cruz - Cruz sem a imagem de Cristo, representa a ressurreição.
15. Flores - Ornamento para simbolizar a nova vida que recebemos do sacrifício de Cristo.
16. Fogo -  O fogo ora queima, ora aquece,  ora brilha,  ora purifica. Está presente na liturgia da Vigília

Pascal do Sábado Santo e nas incensações, como as brasas nos turíbulos. O fogo pode multiplicar-se
indefinidamente. Daí, sua forte expressão simbólica. É símbolo sobretudo da ação do Espírito Santo
(Eclo 48,1; Lc 3,16; 12,49; At 2,3; 1Ts 5,19), e do próprio Deus, como fogo devorador (Ex 24,17; Is 33,14; Hb
12,29).

17. IHS - Iniciais das palavras latinas Iesus Hominum Salvator, que significam: Jesus Salvador dos homens.
Empregam-se sempre em paramentos litúrgicos, em portas de sacrário e nas hóstias.

18. INRI - São as iniciais das palavras latinas Iesus Nazarenus Rex Iudaerum, que querem dizer: Jesus
Nazareno Rei dos Judeus, mandadas colocar por Pilatos na crucifixão de Jesus (Jo 19,19).

19. Luz - Presença de Cristo. A luz brilha, em oposição às trevas, e mesmo no plano natural é necessária à
vida, como a luz do sol. Ela mostra o caminho ao peregrino errante. A luz produz harmonia e projeta a
paz. Como o fogo, pode multiplicar-se indefinidamente. Uma pequenina chama pode estender-se a um
número infinito  de chamas e destruir,  assim,  a  mais  espessa nuvem de trevas.  É o  símbolo  mais
expressivo do Cristo Vivo, como no Círio Pascal. A luz e, pois, a expressão mais viva da ressurreição.

20. Mãos - Que ora se erguem em louvor; ora se estendem em abertura e oferecimento; ora se elevam em
súplica; ora se juntam em recolhimento; ora se abrem em oferta. Também se faz a imposição de mãos
nas ordenações.  A mão simboliza a totalidade, o trabalho.

21. Óleo - Símbolo da força. Temos na liturgia os óleos dos Catecúmenos, do Crisma e dos Enfermos,
usados liturgicamente nos sacramentos do Batismo, da Crisma e da Unção dos Enfermos. Nos três
sacramentos, trata-se do gesto litúrgico da unção. Aqui vemos que o objeto - no caso, o óleo - além de
ele próprio ser um símbolo, faz nascer uma ação, isto é, o gesto simbólico de ungir. . A unção com o
óleo atravessa toda a história do Antigo Testamento, na consagração de reis, profetas e sacerdotes, e
culmina no Novo Testamento, com a unção misteriosa de Cristo, o verdadeiro Ungido de Deus (Is 61,1;
Lc 4,18). A palavra Cristo significa, pois, ungido. No caso, o Ungido, por excelência.

22. Olhos -  Na  leitura  eucarística,  principalmente,  os  olhos  devem  ver,  enxergar,  contemplar.  Aqui  o
mistério é "visto". Daí, a atenção que se requer para os movimentos litúrgicos que se realizam no altar.

23. Ouvidos -  Na Liturgia da Palavra, nosso sentido auditivo é chamado a participar mais vivamente. Trata-se de
ouvir, como no Antigo Testamento: "Ouve Israel...", a oração judaica mais preciosa (o Xemá judaico, no convite de
Dt 6,4).

24. Pão e vinho - Símbolos do alimento humano. Trigo moído e uva espremida, sinais do sacrifício da natureza, em
favor dos homens. Elementos tomados por Cristo para significarem o seu próprio sacrifício redentor.

25. Pés - Não só caminham nas procissões litúrgicas, em sentido simbólico de peregrinação, como também
se prestam para o ritmo de danças.  Na missa da Quinta-Feira Santa são lavados  em memória do
mandamento novo da última Ceia do Senhor com seus discípulos. Podemos pensar nos pés do Cristo
Peregrino, nas estradas difíceis da Palestina, identificados com os nossos pés, na difícil caminhada de
nossa vida.

26. Reserva  Eucarística*  -  Nome  que  se  dá  às  partículas  consagradas,  guardadas  no  sacrário  e
destinadas  sobretudo  aos  doentes  e  à  adoração  dos  fiéis,  em  visita  ao  Santíssimo.  Devem  ser
consumidas na missa seguinte, onde será constituída nova reserva.

27. Santa Reserva* - O mesmo que Reserva Eucarística.
28. Símbolo na Liturgia - Encerrando esse pequeno subsídio, guardemos então que toda a liturgia é ação

simbólica. Assim, poderíamos ainda falar: do templo, da assembléia, dos sinos, do jejum, da esmola,
das bênçãos, da ceia, da coroa do Advento, da palma, das flores, do anel, do canto, do abraço, da
música, do cordeiro, da hóstia, dos ícones, do confessionário, do batistério, da arte sacra (em toda a
sua vasta extensão) etc., como também, ainda, de tudo aquilo que diz respeito aos sentidos, tais como:
olfato:  o cheiro do incenso e das flores; paladar:  o gosto do pão e do vinho; tato:  o toque, seja na
imposição de mãos de ritos sagrados, seja nas mãos que se unem às dos irmãos, seja no toque de
coisas sagradas; visão e audição: como se falou nos nºs. 59 e 60 deste trabalho etc.. Enfim, é todo um
universo simbólico, que nos convida a mergulhar cada vez mais no mistério infinito do amor de Deus.
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29. Símbolos  Rituais -  Os  gesto  litúrgico  da  unção,  banho  do  batismo,  o"lavabo"  (abluções),  e  do
"asperges", este em sentido duplo: na missa, como rito penitencial, e na Vigília do Sábado Santo, como
memória pascal  de nosso Batismo.  A esses gestos  litúrgicos  e tantos  outros,  podemos chamar de
"símbolos rituais".

30. Triângulo - Com seus três ângulos iguais (equilátero), o triângulo simboliza a Santíssima Trindade. É
um símbolo não muito conhecido pelo nosso povo.

31. Viático - Comunhão levada aos moribundos como a refeição para a última viagem.
32. XP - Estas letras, do alfabeto grego, correspondem em português a C e R. Unidas, formam as iniciais

da  palavra  CRISTÓS  (Cristo).  Esta  significação  simbólica  é,  porém,  ignorada  por  muitos.  São  as
consoantes da palavra peixe, que simboliza também o Cristo alimento.

08 – ANOS LITÚRGICOS = A, B e C
Toda Missa dominical apresenta três leituras, mais o salmo responsorial.

A 1ª Leitura é tirada do Antigo Testamento salvo no tempo pascal em que se lê os Atos dos Apóstolos.
A 2ª Leitura é tirada das cartas dos Apóstolos ou do Apocalipse.

A Leitura do Evangelho é tirado dos Evangelhos Sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas.

Para que haja uma leitura mais variada e abundante da Sagrada Escritura,
a Igreja propõe, para os domingos e festas um ciclo de três anos: A, B e C.

Ano A = Evangelho de Mateus – Ano B = Evangelho de Marcos – Ano C = Evangelho de Lucas.
O Evangelho de João é proclamado nos tempos especiais (advento, quaresma, pascal e grandes festas)

Ex: João é o único que fala do Lava-Pés, passagem proclamada na Quinta-Feira Santa (Jo 13,1ss).

As Liturgias Semanais e as não solenes transmitidas pela TV, pode ser dispensada a 2ª Leitura.

09 – TEMPOS LITÚRGICOS = ANOS A, B e C - CELEBRAÇÕES COM LEITURAS CORRESPONDENTES

ADVENTO - Dezembro até Véspera do Natal (quatro domingos antes do Natal)

08/12 Festa da Imaculada Conceição (Gn 3,9-15.20; Sl 98; Ef 1,3-12; Lc 1,26-38).
12/12 Nossa Senhora de Guadalupe (Gl 4,4-7; Sl 96; Lc 1,39-47).

NATAL - Vigília de Natal até Festa do Batismo do Senhor.

26/12 Santo Estevão – Diácono, 1º mártir da Igreja (At 6,8-10; 7,54-60; Sl 31,1-9; Mt 10,17-22).
27/12 São João, Apostolo e Evangelista (1Jo 1,1-4; Sl 97; Jo 20,2-8).
28/12 Santos inocentes, martirizados pelo Rei Herodes quando Jesus nasceu (1Jo 1,5-2,2; Sl 124; Mt 2,13-18).

No 4º domingo de Dezembro é comemorado a Festa da Sagrada Família.
31/12 Vigília da Paz.
01/01 Dia Mundial da Paz / Santa Mãe de Deus “Maria” (Nm 6,22-27; Sl 67; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21).

A Epifania do Senhor é comemorada no domingo mais próximo do dia 06/01;
06/01 Festa dos Santos Reis;
08/01 Festa do Batismo do Senhor (com esta celebração encerra-se o ciclo Natalino);

TEMPO COMUM (  1ª Parte  ) - Batismo do Senhor até 3ª-Feira de Cinzas = 5 a 8 Domingos.
25/01 Conversão do Apóstolo Paulo (At 9,1-22 ou 22,3-16; Sl 117; Lc 16,15-18).
30/01 Gandhi, profeta da paz e da não-violência.
02/02 Festa da Apresentação do Senhor (Ml 3,1-4 ou Hb 2,14-18; Sl 24; Lc 2,22-40).
22/02 Cátedra de São Pedro (1Pd 5,1-4; Sl 23; Mt 16,13-19).

TEMPO DA QUARESMA - Campanha da Fraternidade = 5 Domingos + Domingo de Ramos.
Da 4ª-Feira de cinzas até a manhã da 5ª-Feira Santa com a Missa dos Santos óleos;

19/03 São José, esposo de Maria (2Sm 7,4-5a.12-16; Sl 89 ; Rm 4,13.16-18; Mt 1,16.18-21.24a. ou Lc 2,41-51a.).
25/03 Anunciação do Senhor - Anjo Gabriel à Maria (Is 7,10-14; 8,10; Sl 40; Hb 10,4-10; Lc 1,26-38).

SEMANA SANTA / TRÍDUO PASCAL > É A MAIOR CELEBRAÇÃO DAS COMUNIDADES CRISTÃS;
NOTA: A Igreja conservou do ritual judaico o uso de se consagrarem a Deus vários dias festivos. As festas hebraicas caíram em

desuso, menos a Páscoa e o Pentecostes. Pela Páscoa é que se estabelecia todo o calendário judaico cristão. Na Ásia ela
era celebrada no 14º dia do plenilúnio de março. Em Roma pretendia-se que a festa fosse sempre num domingo. O papa,
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examinando a opinião das demais Igrejas, fixou a Páscoa para o domingo seguinte ao 13º dia do plenilúnio de março. Mais
tarde, 130 anos depois, o memorável Concílio de Nicéia (325) deu plena razão a S. Vítor e assim permanece até hoje.

5ª-Feira Santa começa à noite com a comemoração da última ceia do Senhor.
Vigília de adoração a Jesus Cristo e sua agonia no Horto das Oliveiras.

6ª-feira Santa Celebração da Páscoa da Cruz cantando sua vitória na espera da Ressurreição.
Sábado Santo é um dia de silêncio e oração. Lembramos Jesus na sepultura.

Sábado Santo (Sábado de Aleluia) - A Vigília Pascal é a “Mãe de todas as vigílias da Igreja”.
A celebração maior onde vivemos os momentos da certeza da Ressurreição do Senhor Jesus.
O Domingo da Páscoa termina com a celebração da Ressurreição de Jesus.

25/04 São Marcos, Apóstolo e Evangelista (1Pd 5,5b.-14; Sl 89,2-17; Mc 16,15-20).
03/05 São Filipe e São Tiago, Apóstolos (1Cor 15,1-8;S l 19; Jo 14,6-14).
14/05 São Matias, Apóstolo (At 1,15-17.20-26; Sl 113; Jo 15,9-17).
31/05 Visitação de Nossa Senhora a Santa Virgem Maria à sua prima Isabel.

(Sf 3,14-18a. ou Rm 12,9-16; Salmo/Cântico dos Cânticos 2,8.10-14;  Lc 1,39-56).

TEMPO PASCAL - Domingo da Ressurreição até Domingo de Pentecostes = 8 Domingos
No 7º Domingo, Celebra-se a Festa da Ascensão do Senhor.
Segue-se a semana de oração pela unidade dos Cristãos.
No 8º Domingo é o dia de Pentecostes.

ESPÍRITO SANTO - DOMINGO DE PENTECOSTES – (neste domingo encerra-se o Tempo Pascal)
05/06 Dia Mundial da Ecologia. A ONU dedica uma semana à defesa do meio ambiente.

TEMPO COMUM (  2ª Parte  ) - Depois de Pentecostes até Advento = 26 a 29 Domingos.
Festa da Santíssima Trindade.
06/06 Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor;

(Ano A = Dt 8,2-3.14-16; Sl 147; 1Cor 10,16-17; Jo 6,51-58)
(Ano B = Ex 24,3-18; Sl 116; Hb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26)
(Ano C = Gn 14,18-20; Sl 110; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11-17)

12/06 Dia dos namorados.
14/06 Sagrado Coração de Jesus (Dt 7,6-11; Sl 23; 1Jo 4,7-16; Mt 11,25-30).
23/06 à noite Vigília e fogueiras de São João.
24/06 Nascimento de São João Batista (Is 49,1-6; Sl 139; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80).
29/06 Domingo seguinte, dia de São Pedro e São Paulo (At 12,1-11; Sl 34; 2Tm4,6-8.17-18; Mt 16,13-19).

No Brasil, Julho é considerado o mês das Romarias.
03/07 São Tomé, Apóstolo (Ef 2,19-22; S l 117; Jo 20,24-29).
25/07 São Tiago, Apóstolo (2Cor 4,7-15; S l 126; Mt 20,20-28).

NOTA  : - O TEMPO COMUM TEM NO TOTAL 34 DOMINGOS.
A 1ª parte, entre o Ciclo Natalino e a Quaresma. A 2ª parte entre o Ciclo Pascal e o Advento posterior.
Como a Páscoa é uma festa móvel, o número de domingos da 1ª e 2ª parte do Tempo Comum varia.
Ex: Ano 1991, a 1ª parte do Tempo Comum teve 5 domingos e a 2ª parte teve 29 domingos.

Ano 1992, a 1ª parte do Tempo Comum teve 8 domingos e a 2ª parte teve 26 domingos.

É BOM LEMBRAR QUE  :
O   1º Domingo do Tempo Comum é o mesmo da celebração do Batismo de Jesus.
O Último (33º ou 34º) Domingo do Tempo Comum é o mesmo da Solenidade de Cristo Rei.
Dentro do Tempo Comum, acontecem várias solenidades importantes da Igreja.

10 – MESES TEMÁTICOS (Brasil)
AGOSTO, MÊS VOCACIONAL.
06/08 Transfiguração do Senhor;

(Dn 7,9-10.13-14 ou Pd 1,16-19; Sl 97; Ano A Mt 17,1-9 Ano B Mc 9,2-20 Ano C Lc 9,28b-36)
10/08 São Lourenço (2Cor 9,6-10; Sl 112; Jo 12,24-26).
3º Dom Assunção de Nossa Senhora a Virgem Maria (Ap 11,19a; 12,1-6a. Sl 45; Lc 1,39-56).
23/08 Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina (2Cor 10,17-2; Sl 15; Mt 13,44-46).
24/08 São Bartolomeu, Apóstolo (Ap 21,9b-14; S l 145; Jo 1,45-51).
29/08 Martírio de São João Batista (Jr 1,17-19; S l 71; Mc 6,17-29).

SETEMBRO, MÊS DA BÍBLIA.
07/09 Independência do Brasil.

80



08/09 Natividade de Nossa Senhora (Mq 5,1-4a. ou Rm 8,28-30; Sl 87; Mt 1,1-23).
14/09 Exaltação da Santa Cruz (Nm 21,4-9 ou Fl 2,6-11; Sl 78,1-8.34-38; Jo 3,13-17).
21/09 São Mateus, Apóstolo e Evangelista (Ef 4,1-7.11-13; S l 19; Mt 9,9-13).
29/09 Santos Miguel, Gabriel e Rafael, Arcanjos (Dn 7,9-14 ou Ap 12,7-12; Sl 138; Jo 1,47-51).

OUTUBRO, MÊS MISSIONÁRIO.
02/10 Santos Anjos da Guarda (EX 23,20-23; Sl 91,1-11; Mt 18,1-5.10).
12/10 Nossa Senhora Aparecida e dia das Crianças (Est 5,1; 7,2-3; Sl 45; Ap 12-1,16; Jo 2,1-11).
18/10 São Lucas, Apóstolo e Evangelista (2Tm4,10-17; Sl 145; Lc 10,1-9).
28/10 São Simão e São Judas Tadeu, Apóstolos (Ef 2,19-22; Sl 19; Lc 6,12-16).

NOVEMBRO - 02/02 COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS FALECIDOS.
No 1º domingo, comemora-se o Dia de Todos os Santos (Ap 7,2-4.9-14; Sl 24; 1Jo 3,1-3; Mt 5,1-12).

02/11 Dia de Finados (Jó 19,1.23-27; Sl 27; Rm 5,5-11; Jo 6,37-40).
09/11 Dedica-se à Basílica do Latrão. Primeira Catedral do mundo antiga sede do Papa. 

Nesta Catedral o Batismo dos cristãos era celebrado sempre na noite da Páscoa.
(Ez 47,1-12 ou 1Cor 3,9-17; Sl 46; Jo 2,13-22).

15/11 Comemora-se a Proclamação da República. 
No 34º Domingo comemora-se o dia de Cristo Rei do Universo.

30/11 Santo André, Apóstolo (Rm 10,9-18; Sl 19; Mt 4,18-22).

11 – LIVROS UTILIZADOS NAS CELEBRAÇÕES.
1. Diretório Litúrgico - Calendário das festas litúrgicas, com orientação sobre leituras, orações e outras

instruções para a missa e ofício das horas, editado anualmente  pela C.N.B.B.
2. Evangeliário - É o livro que contém o texto do evangelho para as celebrações dominicais e para as

grandes solenidades.
3. Lecionário Dominical. Contém as leituras dos domingos e de algumas solenidades e festas. Leitura,

Salmos e Evangelhos. Anos A,B e C.
4. Lecionário Ferial* - Contém as leituras dos dias de semana (De segunda a sexta-feira). A primeira

leitura e o salmo responsorial estão classificados por ano par e ímpar. O evangelho é sempre o mesmo
para os dois anos. Ex.: Ano 2000 é ano par; Ano 2001 é ano ímpar.

5. Lecionário Santoral - Contém as leituras, salmos e evangelhos especiais para as festas/celebrações
dos  santos.  Nele  também constam as  leituras  para  uso  na administração  de  sacramentos  e  para
diversas circunstâncias. Está disposto em ordem cronológica.

6. Lecionário Semanal* - O mesmo que Lecionário Ferial.
7. Livros Litúrgicos - Todos os livros que auxiliam na liturgia: lecionário, missal, rituais, pontifical, gradual,

antifonal.
8. Missal Romano - É o livro litúrgico oficial da Igreja. Contém normais gerais sobre o cerimonial litúrgico,

bem como as leituras e orações apropriadas para a Santa Missa de todos os dias e festas do ano
litúrgico. O Missal Romano é obrigatório para toda a Igreja Latina.

9. Pontifical - 
10. Ritual  ou  Sacramentário -  Livro  que  contém  as  instruções  e  ritos  para  a  administração  dos

sacramentos.

12 – O QUE É O MISSAL ROMANO?

12.1 – MISSAL ROMANO – RITO LATINO.
É o Livro de altar da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele contém todas as orações fixas que se recitam ou se cantam
nas missas de rito latino. Este livro contém também as instruções detalhadas das cerimônias que a Igreja prescreve
para a celebração da missa. No Missal latino, os textos que devem ser lidos costumam estar impressos em preto, ao
passo que as instruções são impressas em vermelho. Por esta razão são chamadas de  rubricas da missa, do latim
ruber, que significa “vermelho”. Ele se chama Missal Romano para distingui-lo dos utilizados pela Igreja Católica de ritos
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orientais. Mesmo antes da reforma realizada pelo Concílio Vaticano II, que autoriza as missas em língua vernácula, o
latim não era a única língua em que se celebrava a missa.  O latim passou a ser a língua dominante na Igreja Católica
devido ao que poderíamos chamar uma circunstância histórica. Durante os primeiros trezentos anos da história cristã, a
língua oficial do culto, mesmo em Roma, era a grega. No século IV, a Igreja adotou o latim, que tinha deslocado o grego
como língua do povo, para que esse participasse mais ativamente do Santo sacrifício. Por essa mesma razão, agora se
empregam línguas vernáculas.

12.2 – RITOS ORIENTAIS.
Enquanto em Roma as cerimônias da missa se desenvolviam segundo as linhas que nos são tão conhecidas, as
comunidades cristãs de Jerusalém, Antioquia (Síria), Alexandria (Egito) e Constantinopla (Grécia), desenvolviam outras
orações e cerimônias para a Missa. Poderíamos dizer que estavam desenhando outros estilos de engastes para a jóia
preciosa que Jesus nos doou na Última Ceia.  Das liturgias dessas comunidades orientais nasceram as orações e
cerimônias da missa que hoje conhecemos por ritos orientais. Diversos bispos adaptaram uma ou outra dessas liturgias
orientais à linguagem do seu povo, o que levou a uma diversidade ainda maior de ritos. Como resultado temos: rito
bizantino (ou grego), o sírio, o caldeu, o armênio entre outros.

O que surpreende os católicos de rito latino é que alguns bispos de rito oriental tenham rompido a sua união com o
bispo de Roma, o Papa. Isto deu origem às igrejas orientais separadas, porque cortaram o vínculo de unidade com o
bispo de Roma, o  Papa. Elas são chamadas de   Igrejas  Ortodoxas.  Aquelas que permaneceram fiéis  ao Papa se
chamam Uniatas (quer dizer unidas). Em conseqüência, deparamos com divisões tais como: Igreja Católica de rito latino
(a nossa), Igreja Católica de rito oriental, Igreja Católica de rito armênio, Igreja Ortodoxa Armênia, etc. Esses católicos
de rito oriental reconhecem o Papa como cabeça espiritual suprema, têm verdadeira Missa e verdadeiros sacramentos,
ainda que as cerimônias da sua liturgia sejam diferentes e possuam tradição própria. Temos absoluta liberdade para
assistir à missa nas suas Igrejas, como eles a têm para assistir às nossas. Por isso, devemos ter em mente que os
católicos do rito oriental não são católicos como nós, por não fazerem parte da Unidade como deseja nosso Senhor
Jesus Cristo. 

Portanto, se uma Igreja Ortodoxa apesar de ter verdadeiro sacerdócio e verdadeiros sacramentos, não é uma Igreja
Católica,  nós católicos não devemos freqüentar essas igrejas, salvo que no lugar  onde estivermos por ocasião de
viagens ou permanência temporária não houver uma Igreja Católica, ou também quando formos apenas para participar
de alguma cerimônia isolada quando formos convidados, ex: casamentos ou algum encontro ecumênico.

13 – DIVISÃO DO MISSAL ROMANO
Pág          Parte da Missa.
113 O Calendário Romano que contém as datas das solenidades.
125 Calendário das Festas Móveis (Próprio do Tempo). 

129 AS ANTÍFONAS E ORAÇÕES
Do 1º Domingo do Advento até a 34ª semana do Tempo Comum, incluindo os Prefácios das Festas 
do Senhor e de Nossa Senhora até Pág 385.

ANTÍFONAS – versículo bíblico presente em várias partes da missa, algumas vezes usado como refrão.
1ª Antífona – Antífona de Entrada 
Após o Celebrante dizer: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo... 
2ª Antífona – Antífona da Comunhão
Antes de o Celebrante dizer: Eis o Cordeiro de Deus... (lê ou diz de cabeça)

ORAÇÕES
1ª Oração – Oração da Coleta
Após o Hino de Louvor (Hino de Louvor só tem se for Domingo)
2ª Oração – Oração da Coleta
Após o Canto do Ofertório.
3 Oração – Oração Sobre as Oferendas (Secreta)
Antes da Oração Eucarística.
4ª Oração – Doxologia (palavras de louvor) no final da Oração Eucarística
Por Cristo, Com Cristo, em Cristo... É neste momento que acontece verdadeiramente o ofertório.
Esta Oração deve ser a síntese da vida cristã. Nota: Na Liturgia, recebe também o nome de 
Doxologia o “Glória ao Pai...” e o “Glória a Deus nas Alturas”.
5ª Oração – Ação de Graças após a comunhão.

INÍCIO DA MISSA – deixar MISSAL aberto na página 389
389 O Rito da Missa (com povo) - Início da Celebração Eucarística até o Santo, Santo, Santo.

406 PREFÁCIOS
Antes do Prefácio tem um breve diálogo do Celebrante com a Assembléia:
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O Senhor esteja convosco... Ele está no meio de nós...
Prefácio é uma oração preparatória para a Oração Eucarística. Termina com o Santo, Santo, Santo.

470 Orações Eucarísticas (I-II-III-IV-V...)

Depois de  : POR CRISTO, COM CRISTO, EM CRISTO... colocar o MISSAL na página 500
500 RITO DA COMUNHÃO – começa com o PAI-NOSSO vindo em seguida o ABRAÇO DA PAZ.

CORDEIRO DE DEUS - após a “comixtio“, momento depois do Abraço da Paz, quando o celebrante
divide a hóstia magna em duas partes, colocando a metade direita sobre a patena e da metade
esquerda toma uma fração que é colocada no vinho consagrado. É neste momento da união do
corpo e sangue de Cristo que deve ser recitado ou cantado o Cordeiro de Deus. Este momento
mostra a união do corpo e sangue do Senhor, o Cristo Total, recorda a ressurreição do Senhor e
revela a união na vida eterna.
ORAÇÃO – DEPOIS DA COMUNHÃO
É a Oração conclusiva do Rito da Comunhão. É uma Oração de Ação de Graças

505 Ritos para o Fim da Missa e
519 FINAL DA MISSA

Bênçãos Solenes sobre o Povo - vai até a Pág 530
506 O Rito da Missa (sem povo)
538 Próprio dos Santos - textos e orações dispostos pela ordem dos meses.
729 Formulários Comuns - Textos e orações para diversas circunstâncias até página 783.
787 Missas Rituais – para Celebrações dos Sacramentos até página 835.
842 Orações Eucarísticas para diversas circunstâncias até página 1042.

Orações – (Diversas necessidades - as 2 últimas, VII e VIII: Reconciliação/Orações Penitencias)
941 Missas Votivas

Missas dos Fiéis Defuntos

14 – ORIENTAÇÕES SOBRE A INCENSAÇÃO.
Icto = Movimento de elevar o turíbulo

Ducto = Impulso do turíbulo para frente
01 - PROCISSÃO DE ENTRADA E ALTAR.
1. O Navetário  à esquerda e o Turiferário  à direita,  entram sempre na frente da Cruz e das velas  na

procissão de entrada.
2. Ao  chegar  no  altar,  ficam  sempre  à  esquerda  de  quem  chega  ao  presbitério,  aguardando  até  o

Presidente da Celebração beijar o altar para lhe oferecer o turíbulo e o incenso.
3. O Presidente da Celebração inicia a incensação no centro do altar, depois segue pelo lado direito do

altar, contornando até chegar diante da cruz, onde faz reverência junto com o Cerimoniário ou Diácono
do altar, e incensa a cruz (3 ictos e 2 ductos), fazendo novamente reverência e continua a incensação
do altar, até chegar ao padroeiro, onde também faz reverência e incensa (2 ictos e 2 ductos).

4. Após a incensação inicial, o Turiferário e o Navetário ausentam-se do altar indo para o presbitério ou
outro  lugar  indicado  para  manterem  as  brasas acesas aguardando  o  momento do evangelho  para
retornarem ao altar.  

02 – EVANGELHO.
1. O Turiferário e o Navetário entram durante o Canto de Aclamação ao Evangelho com processional ou

não e de joelhos apresentam ao Presidente da Celebração o turíbulo e a naveta, para ser colocado e
abençoado o Incenso.

2. Logo após, o Diácono de joelhos pede a benção ao Presidente da Celebração e se dirige ao ambão da
Palavra.  Primeiro  anuncia  o  Evangelho,  faz  reverência  ao  Livro  do  Evangelho,  depois  inicia  a
incensação pelo centro (3 ictos e 2 ductos),  depois à direita  e por fim à esquerda.  Terminando faz
novamente reverência ao Livro e entrega o turíbulo ao Turiferário e em seguida o Diácono proclama ou
canta o Evangelho. 

3. O Turiferário e o Navetário permanecem juntos até o final da proclamação só então se retiram.

03 – OFERTÓRIO.
1. O Turiferário e o Navetário apresentam novamente ao Presidente da Celebração o turíbulo e a naveta,

para ser colocado e abençoado o Incenso.
2. O Presidente da Celebração incensa as Ofertas, a Cruz e o Altar, e entrega o turíbulo ao Diácono que o

incensa (3 ictos e 2 ductos). Em seguida o Diácono incensa os demais concelebrantes (2 ictos e 2
ductos) e entrega o turíbulo ao Turiferário que vai incensar a Assembléia. 
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3. O Turiferário posiciona-se no centro da Igreja de frente para a Assembléia, pede para que a Assembléia
se levante, faz reverência e incensa cada uma das partes da nave da Igreja: centro, direita e esquerda
(2 ictos e 2 ductos), faz novamente reverência e depois de retira.

04 – CONSAGRAÇÃO.
1. O Turiferário e o Navetário entram só ou com processional logo após o Santo e se posicionam em frente

ao altar fazem reverência e ficam de joelhos e o Navetário coloca três colheres de incenso no turíbulo.
2. Quando o Presidente da Celebração elevar a Hóstia, o Turiferário incensa (3 ictos e 2 ductos). 
3. Quando o Presidente da Celebração elevar o Cálice incensa também (3 ictos e 2 ductos).
4. Após o “EIS O MISTÉRIO DA FÉ”, o Turiferário e o Navetário levantam-se fazem reverência e retiram-se.

05 – EXPOSIÇÃO E BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO.
1. Com o Santíssimo exposto, o Turiferário e o Navetário ficam de joelhos um de cada lado do Sacerdote

ou Diácono e apresentam o turíbulo e a naveta ao Sacerdote ou Diácono que incensa o Santíssimo com
(3 ictos e 2 ductos) recebendo novamente o turíbulo e permanecendo ali juntos ajoelhados.

2. Na hora da bênção o Turiferário incensa o Santíssimo (3 ictos e 2 ductos).
3. Ao final saem juntos com o Sacerdote ou Diácono.

06 – COMO MANUSEAR CORRETAMENTE O TURÍBULO?
1. FORA DA INCENSAÇÃO - o Turiferário segura a ponta da corrente com a mão esquerda abaixada e com

a mão direita balança levemente o turíbulo para frente e para trás cuidando para não espalhar cinza ou
faíscas que queimem suas vestes ou dos que estão próximos.

2. NA INCENSAÇÃO – Segura-se a ponta da corrente com a mão esquerda junto ao peito e com a mão
direita mais próxima do turíbulo quanto possível (cuidar para não se queimar), impulsiona decisivamente
o turíbulo  para frente depois  solta-o de modo que ao voltar  emita o som solene do contato com a
corrente.

15 – DISTRIBUIÇÃO DA EUCARISTIA. (Questões práticas.)
1. Desenvolver os conteúdos e Recomendações práticas.
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FM06-CRI
I - INTRODUÇÃO

1. Distinção entre Jesus e Cristo

Quem é Jesus Cristo para você?... (Ouvir as opiniões).

Antes de tudo, há de se fazer uma distinção entre Jesus e Cristo. Alguém poderá perguntar: Mas não é a
mesma pessoa? Sim, claro que é. Porém, para efeito de estudo temos que distinguir Jesus de Cristo.

JESUS
o É o nome próprio dele, nome que Maria e José deram a seu filho (Lc 1,31; Mt 1,21).  Era um  nome

comum naquele tempo (em hebraico: leshuah, que quer dizer: Deus salva).
o É o homem de Nazaré, que nasceu em Belém, que tinha por mãe Maria de Nazaré e por pai adotivo José.
o É  o  homem  igual  a  nós  em  tudo,  menos  no  pecado;  tinha  fome  e  sede,  sentia  cansaço,

trabalhava, chorava, sentia saudade e dor.
o Menino que crescia em idade, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens (Lc 2,52).  Jesus não

nasceu sabendo que era o Filho de Deus. Vai adquirindo essa consciência aos poucos.

CRISTO
o Não é um nome próprio. É um título. Em hebraico = Messias. Em grego = Cristo. Em português significa

= Ungido de Deus, Enviado, Rei, (No Antigo Testamento, os reis eram ungidos).
o Jesus é reconhecido  com este  título depois  da sua ressurreição.  O centurião,  que se achava  bem

defronte da cruz de Jesus, logo após a sua morte, segundo o evangelho de Marcos, diz:  "De fato, este
homem era Filho de Deus''' (Mc 15,39). Para entendermos melhor poderíamos traduzir assim: "Realmente
este Jesus era o Cristo".

Portanto, quando dizemos Jesus Cristo, já estamos fazendo uma profissão de fé. Estamos dizendo: Jesus, o
homem de Nazaré, é o Ungido de Deus, o Cristo, o Filho de Deus encarnado.

2. Discussão entre "Jesus Histórico" e "Cristo da Fé"

a)  Jesus Histórico - Para efeito de estudo nós separamos Jesus de Cristo., mas nunca podemos separá-lo
na realidade.  Na história muito se discutiu a respeito deste assunto. Uns acentuavam o Jesus histórico.
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Entre  eles,  Reimarus  (1691-1768),  era  um  bibliotecário  que  escrevia  a  respeito  de  Jesus,  mas  nunca
publicou. Ele dizia: nos Evangelhos precisamos distinguir a primeira doutrina (a de Jesus) da segunda doutrina
(a dos discípulos = Igreja). Para chegarmos até Jesus teríamos que deixar de lado os dogmas da Igreja, os
testemunhos de fé a respeito de Jesus.

Se nós seguirmos esse raciocínio corremos o risco de criar um Jesus de acordo com a nossa cabeça, pois
como conseguiríamos chegar até o Jesus histórico sem levar em conta os testemunhos dos discípulos e da
primeira Igreja a respeito de Jesus?

Para chegarmos ao conhecimento de Jesus de Nazaré, dependemos de uma  tradição  desde o tempo  dos
discípulos. (Tradição, do latim = Tradere = corrente de transmissão, de informações). Esta tradição chegou até
nós  mediante  os  escritos  do  Novo  Testamento.  Convém  frisar,  que  os  Evangelhos,  embora  sejam
interpretações teológicas de fé, não são fatos inventados que dispensam a história, pois sem fatos históricos
são impossíveis as interpretações teológicas. Se acentuarmos apenas o Jesus Histórico, as consequências
teológico-pastorais seriam essas:
o Jesus seria apenas um homem sábio, um profeta, revolucionário e não o filho de Deus.
o Não se dá valor à Revelação nem à Ressurreição. Falta o aspecto do novo que a Ressurreição trouxe.
o O  mero  acesso  a  Jesus  Histórico  torna-se  estéril;  descuida-se  do  valor  do  Espírito  do

Ressuscitado (Pentecostes) que mostra Jesus como presença viva e o Evangelho libertador (2Cor 3,4).

b) Cristo da Fé - Cor outro lado há os que defendem apenas o Cristo da fé. Kähler (1835-1912) diz que não dá
para  recuperar  o Jesus da  História,  pois  os  evangelistas  não escreveram biografias  de  Jesus.  O Jesus
verdadeiro é o Cristo anunciado, é o Cristo do Kerigma. É o único até o qual podemos chegar.

Bultmann (1884-1976) aprofundou as ideias de Kähler e dizia: "Sei que Jesus existiu, mas o que ele fez, não
sei e não interessa. O que importa é que quando leio o Evangelho muda a minha vida, e isso basta".

Essa é uma corrente da interpretação existencial dos Evangelhos. Valem mais os Evangelhos do  que o
próprio Jesus histórico, pois os Evangelhos têm força de mudança. As consequências teológico-pastorais dessa
visão seriam:
o O Culto (Liturgia) fica separado do seguimento do caminho de Jesus. Há uma espiritualização de tudo,

desligado da realidade.
o Eucaristia separada da partilha e do compromisso do amor-serviço (1Cor 11,17).
o Exagerada intelectualização da fé; esquece-se do Jesus humano.
o O poder da Igreja exercido como dominação (únicos intérpretes das Escrituras).
o Esquecimento de que a Revelação cristã se realiza na História, mediante "acontecimentos e  palavras humanas"

(Dei Verbum 2).
o Jesus Cristo reduzido a uma sublime abstração, sem ligação com a história concreta vivida por Ele mesmo

e pelas comunidades.

c) Articulação entre "Jesus Histórico" e "Cristo da Fé"
Um discípulo de Bultmann chamado Kâsemann apresenta uma solução. Diz que precisamos voltar ao Jesus da
História, sabendo que só o conhecemos através do Kérigma, da pregação dos discípulos, da  tradição dos
Evangelhos. Temos que descobrir a relação, a síntese entre o Cristo da fé, e o Jesus histórico.
O Cristo da Fé ilumina o Jesus Histórico e o Jesus da História ilumina o Cristo da Fé.

II - COMO SE GHEGA AO JESUS HISTÓRICO

O questionamento que surge é a respeito de como se chega ao conhecimento de Jesus da história.  O que
sabemos de Jesus hoje, nos foi transmitido pelos evangelistas. São testemunhos de fé de pessoas  que
estavam envolvidas com Jesus. Os evangelhos não são biografias de Jesus. Pela crítica histórica, sabemos
hoje, que os escritos não constituem história no sentido moderno do termo. São interpretações teológicas a
respeito  de Jesus Cristo  elaboradas  no seio  das  comunidades  cristãs  do  século  I  com o  objetivo de
responder  a  necessidades  e  questionamentos  daquelas  comunidades.  Isto  não  significa  que  os  relatos
evangélicos sejam "invenções" das comunidades ou dos evangelistas. Trata-se, na verdade, de interpretações
de fé, mas enraizadas na história. Essas interpretações são pós-pascais, mas se relacionam intimamente com
palavras, atitudes e acontecimentos vividos por Jesus de Nazaré. Quer dizer, o material evangélico de origem
pré-pascal e as interpretações pós-pascais, em conjunto, formam os Evangelhos que  chegaram até nós. A
inspiração divina, que faz desses escritos a Palavra de Deus, refere-se, igualmente,  ao material de origem
pré-pascal e às interpretações pós-pascais. Todo o Novo Testamento é a Palavra de Deus.
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Os Evangelhos foram escritos bem depois das Cartas de São Paulo. O ambiente no qual surgiram quatro
evangelhos é aquele de que falam as Cartas de São Paulo, isto é, comunidades fervorosas de cristãos que
viviam na Palestina, na Ásia Menor, na Grécia ou na Itália. Observemos o gráfico a seguir:

0 1 30 33 50-60 65 70-80 100      2004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criação Nascimento Batismo +* Paulo Mc Lc-Mt João Nós

O gráfico procura estabelecer uma comparação entre as Cartas de Paulo e os quatro evangelhos. Nota-se
uma certa evolução nas coisas. As Cartas  focalizam, sobretudo os acontecimentos da Paixão,  Morte e
Ressurreição de Jesus, pouco dizem das coisas que aconteceram com Jesus antes da sua paixão, morte e
ressurreição. Falam de Jesus como alguém que está vivo. Esta presença viva e atuante de Cristo no meio da
comunidade é para eles o "Evangelho", a grande "Boa Nova". O fundamento dessa presença é paixão, morte e
ressurreição de Jesus.

O evangelho  de São  Marcos  já  se interessa mais  pelas  coisas que aconteceram com Jesus antes  da
paixão, pois ele começa sua narração com o batismo de Jesus, no começo da sua missão. Os evangelhos de
Mateus  e  Lucas,  cuja  narração é  posterior  à  de  Marcos,  já  estendem o seu interesse e começam no
nascimento e na infância de Jesus.  O Evangelho de São João, o último, remonta ao início do mundo e
começa com a frase: "No princípio era o Verbo..." (Jo 1,1).

Portanto, na medida em que se avança para o futuro, o interesse por Jesus Cristo recua cada vez mais no
passado. Conclusão: a raiz do interesse dos evangelistas não é a doutrina nem a história, a verdade ou a
moral, nem o escrito ou a cerimônia. Mas, é a pessoa de Jesus Ressuscitado, vivo no meio deles.

1. Critério de Historicidade

Pelo critério de historicidade concluimos que boa parte do material evangélico apresenta suficiente base
histórica. É material de origem pré-pascal (antes da ressurreição). O anúncio do Cristo pós-pascal está em
conexão  com  as  atitudes  e  com  a  mensagem  de  Jesus  de  Nazaré.  Podemos  confiar  na  substancial
historicidade dos Evangelhos. Alguns exemplos da aplicação do Critério de Historicidade:
Descontinuidade - quando os Evangelhos apresentam alguma coisa de Jesus que não se encontra no Antigo
Testamento nem nos discípulos. Muito provavelmente se refere a Jesus realmente. Teria sido  palavra de
Jesus mesmo. Exemplos: a expressão "Abba" = papai. É um termo único, ninguém jamais ousaria chamar a
Deus de "papaizinho". Só pode ter saído de Jesus. Também em Mateus 5,43-48 aparece a exortação: "Amai
os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem". Não era próprio do costume judeu amar o inimigo. E uma
descontinuidade clara que só pode ter surgido de Jesus.

Continuidade - historicamente Jesus viveu na Palestina dos anos 6-5 a.C. a 25-28 d.C. As palavras de Jesus
não podem ser alheias a esse contexto. Exemplo: Jesus fala dos romanos (Mt 22,20-21).

Convergência de Atestação  - quando vários escritores se referem à mesma palavra, ao mesmo fato.  É
indício forte de que Jesus, de fato, teria dito aquela palavra, ou realizado aquele ato.

2. Dados Evangélicos com maior base histórica

Seria  útil  enumerar  aqui  os  dados  que,  sempre  segundo  a  pesquisa  histórico-exegética,  estariam
dotados de maior base histórica:

o a existência de Jesus de Nazaré - são muitas as convergências, testemunhos, escritos;
o o batismo de Jesus e as tentações - para a consciência de fé dos discípulos, Jesus nunca deveria

ser tentado. Por isso, é histórico, pois eles contam assim mesmo;
o o fato de Jesus ter anunciado a chegada do Reino de Deus e dado sinais que marcavam sua atuação:

ele  viveu toda a sua vida  a serviço  do Reino -  a frequência  do termo Reino é muito  grande nos
escritos do Novo Testamento.

o o fato de Jesus ter realizado curas;
o a relação especial de Jesus com Deus - invoca como "Abba" = paizinho;
o a realidade de que Jesus atribui  a si  mesmo o poder  de perdoar  pecados,  de modificar  a Lei  de

Moisés, de violar prescrições sobre o Sábado e de anunciar a vontade de Deus, com base em
sua própria autoridade - só Deus pode perdoar.
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o o êxito inicial como pregador, enfrentado depois duros conflitos; a experiência de uma profunda crise,
mais ou menos na metade ou perto do final de sua vida de pregador - a chamada crise da Galiléia,
onde ele pergunta: "Quem dizem os homens ser o filho do homem? " Quem sou eu?

o o  relacionamento  peculiar  com  os  pobres,  pecadores  e  marginalizados  em  geral  -  Jesus  nunca
bajulou o sistema, quer religioso, quer econômico, quer político ou social;

o a escolha e o envio de um grupo de seguidores;
o a utilização de parábolas em sua pregação;
o a viagem para Jerusalém: entrada solene na cidade onde ceou com seus discípulos;
o a prisão e a crucifixão; o cartaz colocado na cruz: "INRI";
o a consciência de uma missão única.

III - O CAMINHO DE JESUS
1. O que Jesus não foi

a) Não foi um Monge Essênio - Jesus não foi um monge essênio, não se afastou do mundo, não fugiu
dele. Jesus viveu  inserido no seu mundo. Jesus não foi Messias da guerra contra os ímpios. Veio para
salvar, não para julgar.

b) Não foi um Zelota - Jesus não foi um zelota. Não pregou revolução político-social no sentido moderno. Não
era desse partido revolucionário que queria a liberdade política para Israel. "O meu reino não é desse mundo"
(Jo 18,36).

c) Não foi Fariseu -  Jesus não foi um moralista do grupo dos fariseus. Não utilizou a casuística. Vive e
anuncia a liberdade em relação a todo legalismo e ritualismo. Não é a Lei que salva, mas o relacionamento
com Deus. Jesus condena as atitudes dos fariseus (Mt 23,1-7.13-32).

d) Não pertencia ao grupo dos dominadores (Saduceus, Doutores da Lei e Herodianos) - Os Saduceus,
uma seita que se vinculou à alta classe dos sacerdotes, são os maiores colaboradores do império romano.
Tendem para uma política de conciliação com medo de perder seus cargos e privilégios.

O grupo dos doutores da Lei (escribas) vai adquirindo cada vez maior prestígio na sociedade no tempo de Jesus.
São monopolizadores  da  interpretação das Escrituras.  Não ensinam tudo o que sabem e escondem ao
máximo a maneira como chegam a determinadas conclusões. (Lc 5,17.21; 7,30; 10,25ss; 11,45; Mc 11,27).

Os herodianos são os funcionários da corte de Herodes e partidários dele. Têm o poder civil da Galiléia nas
mãos. São os responsáveis pela morte de João Batista.

Jesus não pertencia  a nenhum desses  grupos  de dominadores.  Não foi  um mero Rabi  (teólogo)  nem
doutor, não frequentou a Escola de um Rabino, nem era da classe sacerdotal, nem foi sacerdote, de acordo
com a religião judaica. Não foi um mero profeta.

e) Jesus era um Leigo -  Jesus era um  LEIGO,  pertencia ao universo dos pobres. Tinha a profissão de
carpinteiro como a do seu pai: era artesão. Jesus vive e anuncia a chegada do Reino de Deus em íntima união
com o Pai. Coloca-se a serviço da libertação de cada ser humano concreto, especialmente os marginalizados.

2.1 - A Terra de Jesus - Jesus viveu na Palestina, pequena faixa de terra com área de 20.000Km2, com
240Km de  comprimento e no máximo de 85Km de largura.  Corresponderia aproximadamente à área do
Estado  brasileiro de Sergipe.  Do lado oeste ficava o mar Mediterrâneo e a leste o rio  Jordão.  As terras
cultiváveis estão na parte norte, na região da Galiléia e no vale do rio Jordão. A região da Judéia, ao sul, é
montanhosa e se presta mais como pasto de rebanhos e cultivo de oliveira.

A cidade de Jerusalém, na região da Judéia, ao sul da Palestina, conta com 50.000  habitantes, e está
situada no extremo de um planalto a 760m acima do nível do mar Mediterrâneo, e a 1.145m acima do nível
do mar Morto. Por ocasião das grandes festas, chega a receber (180.000) cento e oitenta mil peregrinos.

2.2 - A Sociedade do tempo de Jesus -  Toda sociedade humana é formada por pessoas e grupos de
pessoas que interagem entre si por  uma rede complexa de relações econômicas, políticas e ideológicas.
Para situarmos a pessoa e a ação de Jesus é necessário examinar os modos de relação que existiam na
sociedade daquele tempo.

a) Economia - As atividades que formam a base da economia no tempo de Jesus são: a agricultura, a pecuária
e a pesca de um lado, e o artesanato de outro.
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b) Política - Quando Jesus nasceu, o poder efetivo sobre a Palestina estva nas mãos dos romanos, reinava
o Imperador Augusto. O Rei Herodes, o Grande, supervisionava a Galiléia, Samaria, Judéia e Peréia. Quando
Jesus morreu, reinava o Imperador Tibério. O romano Pôncio  Pilatos governava a Samaria e a Judéia, e
Herodes Antípas governava a Galiléia e a Peréia.

O centro do poder político interno da Judéia e Samaria é a cidade de Jerusalém e o Templo. O sumo
sacerdote  governa  o  Templo  assessorado  por  um Sinédrio  de  71  membros,  composto  de  sacerdotes,
anciãos e escribas (doutores da Lei). O Sinédrio é o Tribunal Supremo (criminal, político e religioso) e sua
influência se estende sobre todos os judeus,  mesmo os que vivem fora da Palestina.  Apesar do sumo
sacerdote ter poder de gerir as questões internas, através da Lei Judaica, o sumo sacerdote, era nomeado e
destituído pelo procurador romano.

c) Religião - A religião dos judeus no tempo de Jesus está centrada em dois pólos: o Templo e a Sinagoga.

O Templo  -  é  sem dúvida  o centro de Israel.  É nele  que todos os judeus,  mesmo os da diáspora
(dispersão), devem se reunir para prestar culto a Deus, porque no Templo habita o Deus único,  santo,
puro, separado, perfeito. Por natureza os seres humanos e as coisas são profanos, impuros, banais,
imperfeitos e quanto mais distante, mais impuro. A única forma de se purificar é aproximar-se de Deus.
Acreditando  nisso,  o povo o frequenta principalmente por  ocasião das  grande festas,  e  os sacerdotes
aproveitam para exercer  autoridade  sobre o povo e  fazendo do Templo  não só o centro religioso,  mas
também o centro econômico e político.  Em outras palavras, a religião se torna instrumento de exploração e
opressão do povo. Compreende-se porque Jesus irá pegar o chicote e expulsar os vendilhões do Templo
(Mt 21,12).

A Sinagoga  - é o lugar onde o povo se reúne para a oração, para ouvir a palavra de Deus e para a
pregação. É o centro religioso da vida comum, presente até mesmo nos menores povoados. Qualquer
israelita adulto pode fazer  a leitura do texto bíblico na sinagoga e pode escolher o texto que quiser.
Depois da leitura, qualquer adulto pode fazer a pregação, explicando o texto e relacionando-o com outros
textos.  O sacerdote não tem função especial na sinagoga, porque esta não é lugar de culto litúrgico.  As
reuniões acabam sendo animadas  sempre pelos  doutores da Lei  e fariseus.  Nos povoados menores, a
sinagoga serve também  como escola para jovens e crianças. Nos centros maiores, constroem-se salas de
aula ao lado da sala de reunião. Em Jerusalém, algumas sinagogas tinham até hospedaria e instalações
sanitárias para os peregrinos.

3. O início da Missão Pública de Jesus

a)  A pregação de João Batista -  No tempo em que Jesus iniciou sua vida de pregador, várias correntes
tiveram influência na mensagem e na vida de Jesus. João, que pertencia ao movimento batista judaico, tinha
muita  afinidade  com  os  monges  essênios  (utilização  religiosa  de  abluções,  insistência  no  tema  do
arrependimento, acentuação da esperança escatológica, importância da permanência no deserto...).
Os temas principais da pregação de João Batista são:
Anúncio  da proximidade  do julgamento  divino  (Lc  3,7-9;  Mt  3,7-10).  Deus  está  prestes  a  julgar  a

humanidade. Deus virá separar os justos. Esse julgamento não é apenas para os pagãos, mas para
o próprio povo de Israel.

Apelo urgentíssimo à conversão:  mudança radical de atitude em relação a Deus e aos seres humanos,
ao meio ambiente e a si próprio (metanoia) (Lc 3,10-14; Mt 3,8). Deus virá separar os justos dos maus,
por isso é necessária a conversão imediata.

Necessidade do batismo:  o batismo é sinal da misericórdia de Deus que sempre perdoa (Mc 1,4; Lc
3,3). O batismo é um mergulho na misericórdia de Deus.

Anúncio daquele que há de vir,  do mediador escatológico, do Messias esperado (Lc 3,16-17). João não
se considera o enviado.

O início da pregação de Jesus coincide com o movimento de João Batista. Graças a esse movimento,
Jesus encontra clima para a sua pregação e faz João Batista permanecer em evidência.

b) Diferenças entre Jesus e João Batista - O batismo de João constitui um apelo e um compromisso
de conversão, mas não realiza a salvação. A renovação do ser humano concretiza-se mediante o batismo no
Espírito daquele que deve vir. Para João, Deus vem como juiz severo, enquanto que, para Jesus, Deus vem
com sua misericórdia.  Com Jesus, o tempo é de graça e de misericórdia, não de julgamento. Jesus não
anuncia no deserto o futuro juízo de Deus, mas anuncia a aproximação do Reino de Deus. Jesus vem ao rio
Jordão para receber o batismo e não para batizar. E vem de forma oculta. Isto tem um significado.
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c) Significado do Batismo de Jesus - O evento do batismo de Jesus, interpretado pela Igreja primitiva, é
apresentado resumidamente em Mc 1,9-11. Para compreender bem o significado desse texto, é necessário
situá-lo no cenário dos relatos  das vocações proféticas do A.T. Jesus se submeteu ao batismo de João,
naquele mergulho:
o Acontece a confirmação e a proclamação de sua vocação messiânica. Esta vocação se identifica com a

missão do Servo de Javé (alusão ao Sl 2,7 e Is 42,1). Jesus é assim, o Messias, mas o Messias-Servo,
e como servo carrega os pecados do povo (Is 53,lss).  É sinal  de sua vida de servidor que acabará
por conduzi-lo à morte (Lc 12,50).

o Jesus é guiado na sua atividade messiânica pelo Espírito da paz e da reconciliação (imagem da pomba -
Mc 1,10; Jo 1,32). Jesus é totalmente tomado pelo Espírito. Não é Messias da vingança nem do
julgamento. É Messias da paz.

o "Céus abertos"  - expressão do A.T., significa que lahweh se comunica.  Concretamente, comunica-se e
revela que esse Jesus, perdido na multidão, é o Esperado, o Messias, mas o Messias servidor.

o O Céu se rasgou, se abriu, significa que em Jesus acabou a separação entre o homem e Deus. Agora
o céu está aberto para o diálogo, a comunicação, não é mais necessário ir  ao Templo de Jerusalém
oferecer sacrifícios e holocaustos para entrar em contato com Deus.

o "Uma voz veio dos céus" - Mc 1,11: a voz revela a consciência da sua missão e como pretende realizá-
la. A sua missão será do serviço.

o "Filho amado" - Mc 1,11: pretende ser o filho servo (Is 42,1).

Jesus não precisava ser batizado, pois não precisava da conversão. Ele quis ser batizado para mostrar de
que lado ele estava.  Batizando-se, está junto dos seus irmãos, solidário com o povo  marginalizado e
pecador.

d) Significado das Tentações de Jesus - Os textos de Mc 1,12-13 e Lc 4,1-11 afirmam que Jesus foi tentado
durante sua permanência no  deserto, mas não explicam qual teria sido o conteúdo da tentação. Porém, o
texto de Marcos segue a narrativa do batismo de Jesus. Com isso se presume que a tentação visará afastar
Jesus  do  caminho  do  serviço.  O  pano  de  fundo  continua  sendo  o  Antigo  Testamento,  nas  tentações
experimentadas no deserto pelo povo de Israel. Acossado pela fome e pela sede, o povo murmura e coloca
lahweh à prova. E acaba caindo na tentação da idolatria (Ex 16; 17; 32,1-6). Em Mc 1,13-15, encontramos a
simbologia do deserto:
o Morada dos maus espíritos;
o Lugar de onde viria o Messias (Is 40,3);
o Jesus entre as feras do campo: representa o mal que enfrentará durante toda a sua vida;
o Os anjos o serviam: é a comunhão entre Deus e os homens; vencido o mal tem-se o Paraíso.

Jesus foi tentado realmente (Hb 2,18), mas venceu a tentação. A tentação foi em relação à missão. Jesus
viverá o messianismo não conforme a maioria do povo esperava, mas conforme a vontade do Pai.

Nos textos de Lc 4,1-13 e Mt 4,1-11 temos a explicitação do conteúdo da tentação. O pano de fundo é a
história do povo de Israel quando era tentando no deserto.

o "Manda que estas pedras se transformem em pães" (Mt 4,3) - Em resumo, seria utilizar Deus e
a religião para fugir da dureza da condição humana, dos compromissos que a história e a vida
trazem consigo. Seria a tentação das vantagens proporcionadas pela Religião. Que Deus resolva os
problemas com um passe de mágica! Para Jesus, ao contrário, o que realmente importa, acima de
tudo, é a abertura à palavra de Deus (Mt 4,4). E Jesus continua com fome e as pedras continuam
sendo pedras. Jesus não faz milagre algum para resolver o seu problema.

o "Se és Filho de Deus, atira-te para baixo... " (Mt 4,5-6) - como Jesus é o enviado, se ele se atirar do
pináculo do Templo, Deus não vai permitir que se machuque; e todos, vendo que ele é salvo por
Deus, acreditarão imediatamente em sua mensagem. Jesus não precisará se cansar pelas estradas
da Palestina  pregando e anunciando.  É a tentação do grandioso, das obras extraordinárias (religião
milagreira)  que  deveriam  servir  para  legitimar  a  sua  missão.  Não  houve  milagre  para  livrá-lo  da
perseguição, do horto, da cruz. Jesus continuou confiando no Pai (Mt 4,7), mesmo na angústia que
experimentou.

o Tudo isto te darei se, prostrado me adorares" (Mt 4,9) - é a tentação para Jesus se afastar do
messianismo  de  serviço  e  utilizar  o  poder  dominador  para  levar  adiante  a  sua missão.   O
povo esperava um enviado de Deus rodeado de poder  e grandiosidade.  O povo  pobre não está
interessado em um Messias igualmente pobre. Seria a tentação do poder político, de se transformar
num novo rei Davi. Porém, Jesus vence essa tentação e faz uma opção pelo messianismo de serviço.
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Jesus tinha algum poder? Sim, tinha todo o poder do mundo:  "Todo o poder me foi dado no céu e na
terra" (Mt 28,18), porém, usou o poder para servir ao Pai (Mt 4,10) através do serviço ao próximo, e não
para se servir. Esta é a tentação radical de Jesus que o acompanhou por toda a vida (Lc 4,13) até a hora
da sua morte.

IV - QUAL É O PROJETO DE JESUS?

1. Jesus anuncia o Reino de Deus

Vamos ver agora como Jesus viveu sua vocação de servidor, proclamada no batismo e assumida com
toda a radicalidade na rejeição da tentação.  Comecemos pela  pregação de Jesus. Como ele viveu a
vocação de servidor? Qual é o conteúdo de sua mensagem?

1.1 — Origem da expectativa do Reino de Deus -  A noção tem sua origem na expectativa do A T. e do
judaísmo. A expressão Reino de Deus não foi criada por Jesus. Ele adotou do A.T. O judaísmo distinguia
o reinado de Deus sobre Israel, no tempo presente, do reinado sobre todos os povos, no final dos tempos.
Quando Jesus anuncia a chegada do Reino de Deus, encontra ouvintes receptivos. A pregação de Jesus
sobre o Reino estava inserida numa longa tradição de expectativa desse reinado.

1.2 — Reino de Deus: centro e resumo da mensagem e a da atividade de Jesus -  Para compreender o
significado que Jesus atribuía à própria vida, às suas atividades e até à própria  morte, é indispensável
atentar para a relação viva existente entre Jesus e o Reino de Deus. De fato, o Reino constituia o centro
de toda a sua vida (Mc 1,15; Mt 4,23; 9,35; Lc 4,43; 8,1). Jesus não se limita a afirmar a existência do
Reino de Deus. O que ele anuncia é a grande novidade da chegada desse Reino. O elemento prioritário é
sempre o Reino de Deus (Mt 6,33). A expressão Reino de Deus aparece 121 vezes nos evangelhos. Nos
sinóticos aparece 61 vezes e 85 vezes nas passagens paralelas.

1.3 - Em que consiste o Reino de Deus? - 'Não sabemos se Jesus se preocupou em dar uma definição do
que entendia por Reino de Deus. Por  isso, para desvendar a compreensão que ele tinha do Reino, é
necessário recorrer a várias aproximações.  É o caso das bem-aventuranças e do pai-nosso. Da leitura
atenta de Lc 6,20-23 e Mt 5,3-12 - as bem-aventuranças - deduz-se o que o Reino traz: os famintos são
saciados, os que choram são consolados... Quer dizer: o sofrimento é afastado. Portanto, Reino de Deus
seria um mundo de justiça,  fraternidade e  paz,  sem carências nem sofrimentos;  harmonia com Deus,
entre  si  e  com a  natureza.  Reino  de  Deus,  hoje,  seria:  revolução  radical,  absoluta  e  total;  libertação
integral, realização humana plena.

Na oração do pai-nosso (Mt 6,9-15 e Lc 11,2-4), Jesus ensina a orar pedindo a vinda do Reino de Deus.
Os três primeiros pedidos feitos nessa oração tratam diretamente do  reinado de Deus:  que Deus seja
aceito de verdade. Sempre que Deus é aceito como Deus, surge o seu reinado.

1.4 - O Reino: dom gratuito de Deus - O Reino é um dom do amor do próprio Deus. Ele vem pela ação
e  pela  iniciativa  de  Deus.  Constitui  um dom  tão  valioso  que  não  existe  esforço  humano  capaz  de
conquistá-lo: só pode ser recebido como dom. O Reino é obra de Deus e só Deus pode oferecê-lo ao ser
humano (Lc 12,32; Mt 25,34; Mc 4,26-29). Diz Santo Agostinho: "Deus que nos criou sem nós, não pode
salvar sem nós".

1.5 — A gratuidade do Reino de Deus aparece quando olhamos para os seus beneficiários - O caráter de
gratuidade é tão importante que convém abordá-lo a partir  de seus destinatários.  Segundo o próprio
Jesus, são eles: os pobres, as crianças, os pequenos, os pecadores, os doentes ...

a) Os pobres (Lc 4,18; 6,20-24; Mt 11,4-5) - Em Lucas, a condição de pobre não é vista como um valor.
Lucas mostra a situação objetiva de marginalização e de injustiça em que o pobre se encontrava. Essa
situação clamava pela intervenção do Deus do Reino.  O convite feito  aos pobres vem seguido em Lc
6,24-25 de  uma dura  advertência  aos  ricos:  Se vocês  continuarem  marginalizando  e injustiçando os
outros,  não participarão do Reino!  Deus não escolhe  os  pobres  pela  qualidade deles,  mas porque  a
pobreza é fruto da injustiça e Deus não aceita a injustiça. Jesus escolhe os pobres porque eles precisam
mais. Os pobres são os preferidos de Deus (Lc 10,21). Jesus suscitou uma onda de entusiasmo e simpatia
entre os pobres (Mt 4,23ss)

b) As crianças e os pequenos (Mc 10,13-16; Mt 11,25-26; 19,13-15; 18,5.10; Lc 9,48) - As crianças no
tempo  de  Jesus  eram  marginalizadas  e  desvalorizadas,  não  gozavam  do  direito  de  pessoas.  Eram
tratadas como coisas. Só o homem adulto era importante social e religiosamente. O Reino de Deus é
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um dom.  Quando Jesus diz para se tornar como criança significa que é para  acolher  o Reino  como
uma criança recebe um presente do adulto sem pensar que se trata de algum merecimento.

E  quem  são  os  pequenos?  São  homens  e  mulheres  do  povo:  camponeses,  pescadores  ...  São
pessoas  que  não  têm  títulos  honoríficos  para  apresentar  a  Deus  nem  posição  social,  nem  estudos
especiais, nem poder de qualquer tipo, àqueles que não exigem pagamento por suas supostas virtudes ou
títulos de merecimento.

c) As mulheres - Mais que hoje, a mulher era um ser marginalizado e menosprezado. Não gozava do
direito  de  pessoa.  Era  dominada  pelo  homem.  Era  apenas  honrada  como mãe e,  nesta  qualidade,
estava sob o amparo do quarto mandamento. No Templo tinha um átrio destinado a elas. separado
do  átrio  interno  dos  homens  e  ficava  quinze  degraus  abaixo.  Nas  sinagogas  as  mulheres  estão
rigorosamente  separadas  dos  homens.  Só  era  celebrado  o  culto  nas  sinagogas  quando estivesse
presente, ao menos, uma dezena de homens; não se considerava o número de  mulheres. Eram tidas
como pouco ajuizadas e incapazes de receber instrução.

É  interessante  observar  a  atitude  de  Jesus  para  com  as  mulheres.  Jesus  as  defende  e  protege.
Diversas mulheres participavam do grupo dos seguidores de Jesus (Lc 8,1-3; Mc 15,40-41). Na casa de
Marta e Maria, Jesus fala sobre o Reino de Deus. Naquele tempo, os homens não ensinavam as mulheres.
Não perdiam tempo com isso. Jesus, ao contrário, ensina a Maria e convida Marta para participar também
(Lc 10,38-42). 

Jesus  defende  a  mulher  dos  caprichos  do  homem  (Dt  24,1),  dizendo  que  o  matrimônio  deve  ser
respeitado, e que o homem não pode mandar embora sua mulher (Mt 19,3-9; Mc 10,1-12). Jesus se
comove diante da tristeza da viúva de Naim que acabara de perder o seu filho e ressuscita-o (Lc 7,11-15).
Devolve-lhe o filho  e a dignidade, pois naquele tempo ser viúva e perder o filho homem era encarado
como castigo de Deus por algum pecado cometido por ela.

Jesus fala abertamente com a mulher samaritana. Naquele tempo o homem não podia falar com  uma
mulher na rua. Jesus quebra o tabu e ele mesmo puxa conversa com ela. E ela não era somente uma
mulher, mas pior, era samaritana. Os judeus odiavam os samaritanos (Jo 4,5-30).

d)  Os  pecadores  -  Eram  as  pessoas  de  má  conduta  (prostitutas,  assaltantes...)  ou  que  exerciam
profissões  desprezíveis  (cobradores  de  impostos,  açougueiros,  pastores...).  Marginalizados  social  e
religiosamente.  Só  Deus  pode  abrir  um  horizonte  para  a  sua  salvação.  Assim  sendo,  o  perdão  dos
pecados é uma atitude gratuita do Reino: Lc 7,41-43; Mt 18,23-35; Lc 15,11-32. Os mais marginalizados,
religiosamente falando, são os pecadores públicos: prostitutas e publicanos. Jesus toma a defesa das
prostitutas contra a hipocrisia de gente de bem (Lc 7,36-50). Em João 8,1-11, lemos como Jesus protege a
mulher adúltera contra seus acusadores, e ele diz que as meretrizes entrarão no Reino de Deus antes dos
fariseus (Mt 21,28-32).

Zaqueu era publicano, chefe dos cobradores de impostos. Havia praticado injustiças com o  dinheiro do
povo, por isso ficara rico. Jesus entra na casa dele e faz a proposta do Reino (Lc 19,1-10). Naquele tempo um
judeu não podia entrar na casa de um pecador público. Tomar refeição, pior ainda. Jesus entra nas casas
dos publicanos e toma refeições com eles (Mt 9,10). Jesus chama Levi para ser  apóstolo (Mt 9,9) que era
cobrador de impostos e diz:  "Misericórdia é que eu quero, e não sacrifício. Eu não vim chamar justos, mas
pecadores" (Mt 9,13).

Jesus é o salvador de todo pecador que aceita o dom da misericórdia do Pai. O perdão que é dom gratuito do
Reino é dado a quem o recebe. Em Lc 18,9-14 lemos que o fariseu é pecador, mas não pode ser perdoado,
pois rejeita o dom de Deus. Ele apresenta todas as obras da Lei, enquanto que o publicano não tem obras
para  oferecer.  Sente-se pecador.  O  fariseu  apresentou  boas  obras,  mas o  pecador  apresentou a si
mesmo a Deus. O fariseu achava-se justo,  puro.  Então podia  oferecer muitas coisas a  Deus, mas não
oferece a própria pessoa, com sua falsa segurança. Ele tem um relacionamento comercial com Deus, enquanto
Jesus quer um relacionamento de abertura, de amor.  Jesus acolhe e perdoa os pecadores: perdoa Pedro,
perdoa o bom ladrão, perdoa aqueles que o crucificam (Lc 23,33-34.39-43).

e) Os doentes e possessos do demônio - A doença era geralmente interpretada como castigo de Deus por
pecados cometidos. Jesus porém, não aceita esta opinião (Jo 9,1-3). Os evangelhos nos contam muitas
curas e expulsões  de demônio  feitas  por Jesus (Mc 1,23-26.30-31.40-42; 3,1-6;  6,53-56;  7,31-35;  8,22-
25). Com esses milagres Jesus quer mostrar que veio para salvar e curar. Se doença é consequência do
mal, então curando, Jesus quebra a força do mal. Os milagres de Jesus são sinais de que ele veio libertar
do pecado.  Com ele,  a salvação, a libertação chegou.
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f) O povo em geral  - Jesus está do lado do povo que o procura e o segue (Mt 4,23-25). Tem compaixão
dessa gente que anda como ovelhas sem pastor (Mt 9,35-36).  Alimenta os famintos (Mt 14,13-21) e
mostra, por seus milagres, que com ele chegou o Messias, o Salvador. Jesus causou profunda impressão
na massa pobre. Uma multidão do povo vinha ouvi-lo e ele curava suas enfermidades (Lc 6,17-19). Com
sua conduta e pregação, Jesus suscitou nas massas a esperança de que era possível um homem novo e
uma sociedade nova (Mc 6,37-44.52). Muita gente o seguia, a multidão o seguia e muitos se incorporaram
logo na primeira comunidade cristã (Lc 23,27).

g) Os samaritanos e os pagãos  - Os samaritanos eram considerados hereges, pelos judeus, por terem
misturado a religião judaica às práticas pagãs. Mas Jesus prega a Boa Nova aos samaritanos e muitos
acreditam nele (Jo 4,39-42).

Os pagãos eram aqueles que não aceitavam o único Deus dos judeus. Os judeus não se comunicavam
com os pagãos. Mas Jesus elogia a fé deles (Lc 7,1-10: o centurião romano que tinha o servo doente). E faz
milagres em benefício deles (Mt 15,21-28: a cura da filha da mulher cananéia).  Jesus não exclui quem o
procura com fé e confiança.

1.6 — Como devemos responder à proposta do Reino de Deus? -  O Reino é dom, mas é um dom
pessoal, que suscita uma resposta do ser humano. A atuação do amor de Deus convida à aceitação da Boa
Nova e à vivência da conversão, entendida como arrependimento do mal realizado e como reorientação
da vida em conformidade com a vontade de Deus. A resposta que o dom do Reino suscita é a abertura e a
entrega pessoal, vividas na fé e na confiança. A resposta à proposta do Reino se dá:

a) Colocando a confiança em Deus - Confiar em Deus é indispensável para todo aquele que aceita
o dom do Reino.

b)  Através do seguimento  de Jesus  -  O discípulo  é chamado a fazer  a  mesma coisa do Mestre:
anunciar o Reino de Deus e curar os doentes (Lc 9,1-2).

Um texto do Evangelho elucida claramente dois pontos: a confiança e o seguimento.  É a cura do cego
Bartimeu (Mc 10,46-52). O cego grita por socorro e Jesus o chama. Ele larga tudo, confia plenamente, dá
um pulo e vai até Jesus. Jesus pergunta: "Que queres que eu te faça"? O cego pede a cura e recebe de
Jesus o dom: "Vai, a tua fé te curou". No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia-o pelo caminho.

Para seguir Jesus devemos adotar os seus critérios: anunciar o Reino, com fidelidade e assumi-lo, mesmo
que sejamos perseguidos (Mc 8,34). Tomar a cruz e segui-lo. Jesus anunciou, falou e fez.  Devemos
fazer o mesmo.

1.7 - O Reino de Deus é futuro e presente - Jesus apresenta o Reino frequentemente no futuro, no final
dos tempos (Mc 9,1; Lc 13,28). Mas, por outro lado, Jesus proclama a grande novidade de que o Reino
irrompe e atua  já,  agora,  hoje,  nesta  nossa história  (Mt 12,28; Lc 4,18-21;  Mt  21,31;  Lc 17,20-21).  O
Reino de Deus apresenta a tensão entre o presente e o futuro. O Reino de Deus  "já chegou" iniciado
como semente, porém "ainda não" em plenitude.
o "Já" - porque os demônios são expulsos, os cegos vêem, os paralíticos andam... (Lc 7,18).
o "Ainda não"    - porque haverá a regeneração de todas as coisas (Mt 19,28).

- porque... então virá o fim ... (ICor 15,24).
- porque o bem e o mal coexistem - a parábola do trigo e do jôio (Mt 13,24-30).

1.8  -  A atuação misteriosa  do Reino  de Deus hoje  -  Como será  a  plenitude  futura  do  Reino,  mal
podemos imaginar, uma vez que a promessa de Deus  vai  além de nossas expectativas e de nossos
sonhos  mais  audaciosos.  Sabemos,  contudo,  que  a  participação nessa  plenitude  está intimamente
relacionada  à  vivência  atual  do  Reino.  O  próprio  Jesus  nos  mostra  como se  realiza  atualmente  a
atuação do Reino. A explicação é dada de maneira simples, profunda e cheia de simbolismos, por meio
de parábolas:

a) Parábola do semeador  (Mt  13,4-23) - Semeando hoje em terreno apropriado, haverá colheita
amanhã. Hoje é tempo de semeadura, não de colheita. A palavra-atividade de Jesus é a semente do
Reino.  Nós somos colaboradores no trabalho de lançar  a semente.  O resultado da semeadura
dependerá de Deus e da disponibilidade das pessoas. O que importa para nós é semear!
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b) Parábolas do jôio e da rede (Mt 13,24-30.36-43) e (Mt 13,47-50) - Hoje a semente de trigo (Reino)
coexiste com o jôio. A separação só será realizada no final (colheita). Não podemos julgar quem é bom,
quem é mal.

c) Parábolas do grão de mostarda e do fermento (Mt 13,31-33) - A atuação do Reino hoje é discreta e
oculta e, frequentemente vem acompanhada de sofrimento.  A atividade de Jesus parece insignificante,
mas é mediante esta atividade simples, sem alarde, que se dá a atuação do Reino.

d) Parábolas do tesouro no campo e da pérola  (Mt 13,44-46) - O valor do Reino pode cativar de tal
forma uma pessoa que tudo o mais se torna relativo.  O Reino é o valor  máximo na vida do discípulo.
Muitas pessoas abraçaram a construção do Reino (Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá...).

1.9 - As exigências do Reino de Deus

a) Cumprir a vontade do Pai - Jesus ensina a rezar:
o "Seja feita a vossa vontade" (Mt 6,10). É a primeira exigência. Jesus faz disto o seu programa de vida:
o "Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra" (Jo 4,31-34).
o "Não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou " (Jo 5,30).
o "Pai, não se faça o que eu quero, mas o que Tu queres" (Mc 14,35-36).

Fica bem claro, por esses textos, que a primeira exigência do Reino é cumprir a vontade do Pai.

b) A pobreza - É uma exigência para se entrar no Reino:
o "Ai de vós, ricos... Ai de vós, que agora estais saciados, porque tereis fome"!  (Lc 6,24-25). Jesus

faz  uma dura  condenação  dos  ricos  que  não  partilham  (Lc  16,19-31).  A  riqueza  como falsa
segurança é idolatria.
O evangelho conta a história do rico insensato que acumula riquezas:

o "... Assim acontece àquele que ajunta tesouros para si mesmo, e não é rico para Deus" (Lc 12,16-21).
Jesus chama o jovem rico para vender o que tem e dar aos pobres, mas ele não aceita (Lc 18,18-23):

o "Como é difícil aos que têm riquezas entrar no Reino de Deus, é mais fácil um camelo entrar pelo
buraco de uma agulha do que um rico entrar no Reino de Deus!" (Lc 18,24-25).
Jesus  exige  que  seus  apóstolos  nada  levem  ao  irem evangelizar  (Lc  9,3).  Conferir  em  outros
textos: Lc 16,19-31: o mau rico e o pobre Lázaro; Lc 4,18: Jesus é o libertador dos pobres; Lc 10,21: O
Evangelho é revelado aos simples. Jesus propõe a pobreza vivida como expressão de sua liberdade e
da  sua  vivência  no  Reino.  Não  vive  a  pobreza  com  agressividade  ou  ressentimento.  A  opção
celibatária é uma manifestação desta liberdade. Celibato não é renúncia da afetividade, mas entrega
incondicional (Mt 13,44). E o que fazer com a riqueza injusta? (Lc 16,9) - Fazer justiça e fraternidade.

c) Amar os inimigos e perdoar  - Uma das exigências mais difíceis é a de perdoar e amar os inimigos.
Jesus é firme neste ponto. Devemos perdoar, assim como Deus perdoa, sem nunca dizer: "Agora chega"!
"Quantas vezes devo perdoar? " (Mt 18,21). Setenta vezes sete = sempre. Setenta vezes sempre! Jesus
conta a parábola do servo cruel (Mt 18,23-35). Mostra a atitude do irmão mais velho, na  parábola do
filho pródigo (Lc 15,25-34). E nos ensina a rezar:  "Pai nosso... perdoai-nos as nossas ofensas assim
como nós perdoamos a quem nos tem ofendido" (Mt 6,12).

d) O dever do serviço — No Reino todos são iguais. Ninguém é mais importante do que o outro.
Devemos procurar o último lugar (Lc 14,7-11). No Reino de Deus, autoridade é igual a serviço (Lc 22,24-
27; Mc 10,42-45). Devemos fazer como Jesus, lavar-nos mutuamente os nossos pés, servindo-nos (Jo 13,12-15).

e) A oração - Um ponto marcante do Reino é a oração. Quantas vezes, nos evangelhos, aparece Jesus
se retirando, passando a noite inteira em oração: (Mc 1,35; 6,46; 14,32.35.39). Jesus nos ensina a rezar
e diz como devemos nos dirigir ao Pai (Lc 11,1-12; Mt 6,5-14; 7,7).

f)   O amor - A maior, a grande exigência do Reino, que abrange todas é o Amor. Quem ama realmente,
cumprirá  todas  as  exigências  do  Reino:  doação,  serviço,  fraternidade,  partilha,  perdão,  tudo  está
contido nesta exigência = amar. Conferir (Jo 15,9-14; Mt 5,43; Mc 12,30-31; Mt 22,37-40; Lc 10,27-37; Mt
25,31-46). Destaque para (1Jo 4,7-21).

V - JESUS VIVE A VOCAÇÃO DE SERVIDOR EM SUAS ATITUDES

Jesus  é  um  servidor:  anuncia  o  Reino  de  Deus,  instaura  novas  relações  com ele  e  desmascara  as
deturpações idolátricas. Jesus anuncia e realiza sinais de sua atuação: cura os doentes, perdoa pecados,
acolhe as crianças e pobres, defende as mulheres, denuncia a mentira farisaica, critica o legalismo, etc.
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1. Comportamento de Jesus em relação às Leis

a) Introdução - No tempo de Jesus havia dois conjuntos de leis: a "Halaká" e a "Torá".
o Halaká  =  comportamento.  Tratava-se  de  um  conjunto  de  interpretações  da  Torá,  feitas  pelos

"rabis"  (mestres),  bem  como  as  normas  do  direito  consuetudinário  (relativo  aos  costumes  da
sociedade).  Nessas  interpretações  prevalecia  a  casuística,  isto  é,  estudava-se  caso  a  caso,
conforme convinha. A Halaká era constituída de 613 leis.

o Tora = A Lei escrita de Moisés, Pentateuco, o Decálogo e outros escritos do A.T. que compõem
a Bíblia hebraica. Era chamada de Lei divina. 
Qual foi o comportamento de Jesus em relação à Halaká e à Torá?

b) Liberdade de Jesus em relação à Halaká e à Torá - Jesus rejeita a Haiaká e respeita a Torá.
o Jesus rejeita a Halaká,as leis humanas,tradições e interpretações rabínicas da Lei(Mc 7,2-13;Mt 12,1-8).
o Jesus respeita a  Torá,  mas é livre em relação a ela:  A lei  está a serviço do ser humano e não o

contrário.  A Torá é assumida e superada por Jesus em função da novidade do Reino (Mt 12,9-14,
Lc 13,10-17; Jo 5,9; Mc 2,27-28).

A  liberdade  de  Jesus  em  relação  à  prática  da  Lei,  não  deve  ser  entendida  apenas  como critica  ao
legalismo e à casuística. É indicação de que a libertação do homem não está na lei, mas na vivência do
dom  do Reino.  O homem não será salvo pela prática da Lei,  mas na vivência espontânea do dom do
Reino. É isso que percebemos quando lemos o texto do Sermão da Montanha de Mateus.

c) Como entender o Sermão da Montanha? - Nos capítulos 5-6-7 de Mateus, Jesus expôs o espírito
novo do Reino de Deus. Jesus aponta para um novo modo de ser,  penetrado pela experiência
da gratuidade. Não é a Lei que salva, mas o modo de ser próprio do Reino. 

Quando lemos em Mateus 5,21-48:  "Ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás... Não cometerás
adultério...  Não perjurarás...  Olho por olho e dente por dente...  Amarás o teu próximo e odiarás o leu
inimigo...  Eu, porém, vos digo: Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão... Seja o vosso "sim", sim, e o
vosso "não",  não...  Dá ao que te  pede...  Amai  os  vossos  inimigos..."  -  é como se Jesus estivesse
dizendo: Reino de Deus, não é apenas "não matar", mas promover a vida; não é apenas "não brigar", mas
construir a unidade; não é apenas "não cometer adultério", mas tornar feliz o seu cônjuge; não é apenas "não
roubar", mas repartir.

Devemos perceber  o novo como importante. O novo modo de ser no Reino é gratuito, é espontâneo.
Não é apenas evitar o mal: "Não fazer isto, não fazer aquilo", mas produzir ação positiva, gratuita, generosa,
espontânea. "A lei mata, o espírito vivifica". "A Lei foi dada por meio de Moisés; a  graça e a verdade nos
vieram por Jesus Cristo" (Jo 1,17).
A liberdade de Jesus diante da Lei levantou grande escândalo. Foi entendida pela comunidade cristã como
exigência bem superior à Lei. A verdade do ser humano está no Amor-serviço. Trata-se de ser ou não ser no
Reino.  Podemos entender,  o susto dos discípulos acostumados  às normas da Halaká (Mc 10,23-26). Os
dirigentes religiosos perceberam logo o perigo que as atitudes de Jesus poderiam gerar, então decidiram: "É
preciso eliminar um homem que tem atitudes tão perigosas".

d) O mandamento novo de Jesus - Em João 13,34 aparece o preceito novo: o amor-serviço. Este é o que
importa e está no lugar de qualquer mandamento (Rm 13,8-10). O amor-serviço visto apenas como lei a ser
cumprida não é amor, é uma obra (no sentido fariseu). O novo deve ser visto como opção e não como uma lei.

2. Liberdade de Jesus em relação à Religião Judaica

2.1 — Introdução - Jesus é profundamente religioso, pois vive uma íntima união com o Pai. Todavia, trata-se de
uma religiosidade em conflito com a Religião Judaica do seu tempo.

2.2 — Jesus e o Templo

a) Para Jesus, a relação com o Pai não está limitada por um espaço sagrado (Jo 4,19-24) - Jesus
transformou a realidade do sagrado. Este se encontra lá onde o ser humano adora a Deus "em espirito e
verdade".  Qualquer  atuação  humana -  menos  o  pecado  -  pode  ser  vivenciada  como  sagrada,  como
encontro com Deus. O sagrado pode ser vivido em toda situação humana, se estiver aberta para Deus.

b) O Templo será destruído (Mt 24,1-2; Mc 14,58) - O verdadeiro templo será o próprio Jesus Cristo. É na
pessoa de Jesus Cristo = Novo Templo que se dá o encontro do homem com Deus.
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c) O Templo será rejeitado como construção humana (Hb 9,11-14) - O lugar do encontro com Deus é o
espaço humano. Assim, além de Jesus Cristo, cada cristão é considerado templo (Ef 2,19-22; 1Cor 6,19;
2Cor 6,16). No dia do Juízo Final não seremos julgados pelo nosso relacionamento com Deus, mas com
o próximo (Mt 25,31-46).

d)  A Igreja Primitiva não estava vinculada a um espaço determinado  (At 2,2, 7,48; 8,3;  Rm 16,5) -
Somente o grupo judaizante se vinculava ao Templo (At 5,42), mas a maioria da primeira Igreja não.

2.3 – Consequências

a) Jesus Cristo é o único mediador - com uma mediação existencial. Com a morte de Jesus, rompe-se
o  véu do Templo (Mt 27,51), ficando superadas as separações entre o culto e a vida (Hb 7,27; 9,14),
entre sacerdote e povo (Hb 4,15). Não é através do Culto e do sacerdote que se tem acesso a Deus, mas
através de Jesus Cristo. A mediação de Jesus é existencial, não é mediante a Lei. Jesus é, e vive essa
mediação entre Deus e o homem.

b) O culto que agrada a Deus é o "Amor-serviço" - O que importa na existência cristã é a entrega da
própria vida no Amor-serviço. Este é o culto que agrada a Deus (Rm 12,1)

c) Necessidade de superar uma imagem distorcida de Deus  -  Deus não está fixado no Templo. O
Deus da Sagrada Escritura é o Deus da peregrinação e da promessa: caminha com seu povo (2Sm 7,5-6)
e escolhe o fraco e injustiçado (Is 66,1-2).

d) Necessidade de superação da manipulação e comercialização da religiosidade - "Minha casa
é casa de oração e não de comércio"  (Lc 19,45-46). Significa: a religião que Jesus propõe não é
de exploração e alienação do povo, como a que havia, mas de libertação e Amor-serviço.

2.4 - Jesus e o Sábado

a) Importância do Sábado  (Dt 5,12-15) - Para Jesus o sagrado se encontra no ser humano e não
nas  coisas.  O  descanso  sabático  fazia  parte  da  Torá,  mas  sua  observância  estava,  na  prática,
submetida à multiplicidade de regras da Halaká. A atitude livre de Jesus em relação à Halaká, sobre o
Sábado, não significa desprezo ao descanso sabático. Ao contrário, é Jesus quem vive o verdadeiro
significado do Sábado e não os seus acusadores.

b) Jesus cura intencionalmente em dia de Sábado (Mt 12,10-12; Lc 6,7-9; 13,14-16; Jo 5,16; 7,23),
escandaliza (Lc 6,11), é rejeitado por este motivo (Jo 9,16) e ameaçado de morte (Mc 3,6).

c) O ser humano é mais importante do que o Sábado (Mc 2,27-28) - Na Religião de Jesus, o bem
concreto do ser humano é sempre decisivo (Mc 3,1; Lc 13,10-17; 14,1-6; Jo 9,1-39). Fazer o bem a uma
pessoa é mais importante do que qualquer lei.

d) Jesus cura no Sábado para indicar que o sagrado encontra-se sobretudo no ser humano (Lc 13,14-17) -
A liberdade de Jesus em relação ao Sábado mostra-nos que o sagrado não está nas coisas, mas nas
pessoas. O Sábado e o Templo, sem a prática do amor-serviço e da solidariedade, desenvolvem na pessoa
uma falsa consciência. Os escribas e fariseus apresentam esse tipo de consciência endurecida.

2.5 — Jesus e a classe dos Sacerdotes

a) Jesus era Leigo - não era sacerdote, nem levita, nem baixo nem alto clero. Jesus não trabalhava no
Templo nem estava ligado a ele. Na vida de Jesus e na sua atividade não encontramos uma valorização
especial  do  mundo  cultual  (Mt  9,9-13).  Jesus  comia  com  publicanos  e  pecadores  e  valorizava  a
misericórdia e não o sacrifício cultual.

b) A morte de Jesus foi interpretada como sacrifício e culto - O N.T. interpretou a morte de Jesus
como sacrifício e culto oferecidos a Deus. Notemos, todavia, que:
o Jesus morre fora da cidade Santa (Hb 13,12); morre como banido, condenado;
o É  condenado  como blasfemo (Mt  26,65-66),  porque  se  atribui  autoridade  divina,  é  tido  como

perigoso para o "lugar santo" (Jo 11,48), julgado como malfeitor (Jo 18,30), morto entre bandidos (Mt
27,44); morte amaldiçoada, não um ato de culto. A cruz não é sacrificial, não é culto.

o Jesus não se qualifica como sacerdote, nem chamou seus discípulos de sacerdotes. A carta aos
Hebreus (8,1; 10,19-21; 4,14; 9,11) refletindo sobre a significação da vida e missão de Jesus - que
culmina na doação total  na cruz e ressurreição -  compreende sob a figura de  um sacrifício.  Tal
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sacrifício  que reconcilia  Deus e os homens é oferecido  uma vez por todas. Jesus Cristo torna-se
sacerdote colocando fim a todos os sacrifícios e todos os sacerdócios, sendo o único mediador.
Jesus é Sacerdote,  Altar  e Cordeiro  no Templo da vida que culmina na cruz.  Jesus não é
sacerdote que oferece sacrifícios e holocaustos, mas o seu sacerdócio é existencial.

c) A existência de Jesus é existência sacerdotal - porque:

o Jesus é sacerdote que se aproxima dos que sofrem, solidário com eles (Hb 5,1-10).
o Jesus é sacerdote que se aproxima dos irmãos, se entrega no amor-serviço  que culmina na morte

(Hb 9,11-28). O que salva não é a morte de Jesus, mas o amor extremo a todos, que levou à morte.

O que salva é o "Mistério Pascal de Jesus", assim:

Vinda + Vida + Anúncio + Missão + Paixão + Morte + Ressurreição
= MISTÉRIO PASCAL DE JESUS

(Em grego) = MISTÉRIO 
(Em latim)  = SACRAMENTOS 
(Em português) = SINAIS 

Em hebraico = PÁSCOA
Em português = PASSAGEM

SINAIS DA PASSAGEM          DE JESUS        PELA TERRA 

d) Consequências:

Jesus Cristo é o único e eterno sacerdote. Nunca houve ou haverá maior comunhão perfeita entre Deus e
os homens. No Culto Litúrgico, o decisivo é a entrega da própria pessoa. Não se deve ficar nos ritos,
mas,  fazer o  oferecimento  da  própria  existência.  Os seres  humanos  precisam  expressar  o  seu  ser
material  nos  Templos de pedra  porque não são só idéias.  Precisamos expressar  nossa vivência  em
ritos, em oração (imagens, água, fogo, vela, óleo, igrejas...). com a intenção de exprimir a nossa relação
com Deus.

3. Atitudes de Jesus no contexto sócio-político Palesíinense

3.1 – Introdução - A mesma liberdade vivida por Jesus em relação à religião, à Halaká e mesmo à Torá
está presente nas ligações de Jesus com as pessoas, grupos e partidos existentes em seu tempo. Jesus
é  isento  de  preconceitos  face  aos  marginalizados:  pobres,  pecadores  públicos, doentes, mulheres,
crianças. Afirma que o Reino de Deus lhes  pertence! Não se deixa levar pelo desprezo que os judeus
alimentavam pelos galileus e samarilanos. Jesus também é livre em relação às instituições do judaísmo:

3.2  -  Liberdade  em  relação  ao  Sinédrio  -  O Sinédrio  era  composto  de  setenta  e  um  membros,
integrado pelos sacerdotes, anciãos e escribas. Eram defensores da instituição. Tinham medo de perder
o poder e defendiam seus próprios interesses. Jesus não se intimidou, manteve-se livre. Durante seu
julgamento (Mc 14,53-65),  percebermos  o  nervosismo do Sinédrio em comparação com a serenidade
de  Jesus  e  as  maquinações  daqueles  que  procuram  seus  próprios  interesses  comparado  com  a
liberdade de quem opta pelo Reino, de verdade.

3.3  -  Liberdade  em  relação  aos  Saduceus  e  Fariseus  -  Jesus denuncia  o rigorismo legalista,  a
hipocrisia  e  a  auto-complacência  orgulhosa.  Há  um  conflito  muito  duro  entre  Jesus  e  os  fariseus  e
saduceus (Mt 23; Lc 5,17-6,11).

3.4 - Liberdade em relação aos Sicários e Zelotes -  O caminho deles não é o caminho do Reino.
Jesus optou pelo Reino e esse, destroe todo fanatismo.

3.5 - Liberdade em relação aos grupos religiosos reformadores -  Os essênios e profetas do deserto
vivem um legalismo e sectarismo, Jesus vive solidário no meio do povo. Os essênios falam do julgamento
iminente de Deus, Jesus fala da misericórdia de Deus.
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VI - SIGNIFICADO DOS MILAGRES DE JESUS
1.   Introdução

O perdão oferecido por Jesus, o convívio com os marginalizados, a liberdade vivida em relação à lei e à
religião constituem sinais da atuação do Reino de Deus. Os milagres de Jesus devem ser entendidos
nesse mesmo contexto; eles também são sinais da presença vivificadora do Reino de Deus.

2.   O que se entende por Milagre

2.1  -  Milagre  na cultura  ocidental  -  Na cultura ocidental,  o milagre é visto  como um acontecimento
portentoso, que interrompe as leis da natureza e só pode ser atribuído a Deus, criador do mundo e das
suas leis.  Só em casos excepcionais  Deus intervém  na ordem desse  mundo por  ele criado.  Há três
modos de se ver o milagre:

a) Acontecimento extraordinário que manifesta a iniciativa de Deus na história.
b) Através de sugestionamento influenciar a ponto de transformar alguém.
c) Pode ser um fato estranho ainda não explicado pela Ciência.

2.2 - Milagre no mundo judaico - A visão dos judeus era bastante diferente. Para eles, o mundo criado e
o ser humano estão  continuamente abertos à ação divina criadora e salvadora. Os milagres não eram
interpretados como interrupções das leis da natureza mas uma comunicação da presença vivificadora e
libertadora  de  Deus feita  com  poder.  Para  o  mundo  judaico  tudo  era  milagre,  até  o  nascer  do  sol.
Qualquer  coisa  fora  do  normal  já  é  considerado  milagre.  A  natureza  não  é  fechada.  Ela  está
continuamente aberta à ação de Deus.

3.  Os Milagres de Jesus

3.1 - Tradição dos Milagres -  A investigação histórica-crítica a respeito da tradição evangélica  de
milagres,  reconhece  a  existência  de  um  núcleo  histórico,  de origem  pré-pascal.  Sobre  esse  núcleo
foram feitos acréscimos posteriores (material pós-pascal). Quer dizer, uma parte dos relatos evangélicos
dos milagres é constituída  de acréscimos posteriores. Há um fato, e em cima desse fato há acréscimos
posteriores.

3.2 - O que caracteriza os Milagres de Jesus ? -  O Novo Testamento  designa os milagres de Jesus
usando a palavra grega  feras,  que acentua o caráter maravilhoso e portentoso do  fato narrado, não é
utilizada pelos Evangelhos para designar os milagres realizados por Jesus. As palavras  escolhidas são:
dynamis (ato de poder), ergon (obra) e semeion (sinal).

Em segundo lugar, as narrativas evangélicas de milagres pretendem transmitir uma mensagem para as
comunidades e para cada cristão: têm, portanto, uma função catequética.
o Em  que  consiste  essa  mensagem  catequética?   O  apóstolo  Pedro  resume toda  a  atividade  de

Jesus, afirmando que ele "passou fazendo o bem e curando todos aqueles que haviam caído no
poder do diabo"  (At 10,38).  Jesus faz o bem libertando muitas pessoas do poder  escravizador
do mal, do "espírito do mal". O exorcismo manifesta, com total clareza, que o Reino já começou
a libertar da escravidão do mal (Mc 3,22-30; 5, 1-20).

o E  qual  seria  a  mensagem  transmitida  pelos  chamados  "milagres  sobre  a  natureza"?  Estes
milagres, a tempestade acalmada: Mc 4,37-41; Jesus caminha sobre as águas: Mc 6,45-52; os pães
para a multidão: Mc 6,34-44 e 8,1-9; a pesca extraordinária: Lc 5,1-11; a água convertida em vinho;
Jo  2,1-11,  constituem  uma  bela  e  profunda  apresentação  da  fé  cristã  em  Jesus  Cristo.  São
relatos  que apresentam Jesus  de Nazaré  como o  Esperado,  como o  Filho  de  Deus  que  tem
poder até sobre a natureza. São relatos que constituem verdadeiras confissões de fé pós-pascais.

o Quanto  aos  três  relatos  de  ressurreições  (Mc  5,22-24.35-43;  Lc  7,11-17  e  Jo 11),  não  é  difícil
identificar a mensagem: a fé em Jesus Cristo conduz à vida, pois Jesus é vida e fonte de vida.

4.   Significado teológico dos Milagres de Jesus

Uma  meditação  sobre  o  rico  conteúdo  dos  relatos  de  milagres  seria  útil  não  só  para  uma  melhor
compreensão da atuação do Reino de Deus, mediante Jesus, mas também para fornecer-nos critérios para
discernir aquilo que hoje é apresentado como milagre.
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a) Os milagres de Jesus são "atos de poder", "obras" e "sinais'" da presença libertadora do Reino de
Deus. O poder de satanás é vencido. Começa a atuação do Reino de Deus (Mt 12,28). Jesus age investido
de poder divino e realiza sinais da bondade e misericórdia divinas.

b) Os milagres ressaltam que a libertação realizada pelo Reino tem um caráter também corporal. O ser
humano inteiro, em todas as suas dimensões, é atingido pela libertação e pela novidade de vida.

c) Os milagres são sinais de esperança no coração do mundo e da realidade atuais. O ser humano e o
seu mundo têm futuro. Os milagres possuem também uma dimensão escatológica.

d) Os milagres constituem atos de poder, mas não de um poder dominador, que anula ou diminui  a
liberdade do ser humano. Os milagres são feitos em função do Reino e traduzem uma realização-vivência
do  amor-serviço.  Jesus  curou  algumas  pessoas,  não  todas.  O  milagre  não  é  a  solução  para  a
história humana,mas é sinal de que a solução é possível. São sinais e não provas em sentido estrito.

e) Exatamente  porque  são  sinais  e não  provas  a interpretação dos  milagres  pode  apresentar  uma
certa  ambiguidade.  O poder que atua no milagre pode ser mal-interpretado (Mc 3,22;  Mt  12,27;  Lc
11,15). Como toda a manifestação de Deus, o milagre respeita a liberdade humana.

f) Os milagres são sempre realizados  em conexão com a fé e com a abertura-aceitação do dom do
Reino de Deus.

g) Libertam o ser humano para que ele possa viver um novo ser, próprio do Reino, e seguir Jesus (Lc
8,26-39; Mc 10,46-52).

h) O milagre liberta e leva o ser humano do fechamento à abertura comunitária. A libertação para o amor-
serviço inclui a vivência comunitária.

5.  O Milagre na vida da Igreja

O milagre ajuda no discernimento pessoal. Este torna-se necessário para que se possa distinguir entre
a  realidade  viva  do  milagre  e  a  manipulação das  necessidades  do povo.  A Igreja deve rever,  criar
espaços pastorais, num clima de confiança em Deus, na vida e na pessoa em si mesma. Assim, a pessoa
experimentaria soluções para a sua própria vida.

VII - O MISTÉRIO DE JESUS

1. A relação de Jesus com o Pai

A liberdade de Jesus encontra fundamento no Deus da liberdade, da vida e do amor. É uma liberdade
que se alimenta da íntima relação vivida com esse Deus, invocado por Jesus pelo termo "Abba" (Paizinho).

1.1 - Jesus e o Pai: o progressivo amadurecimento da relação

a) Jesus chama a Deus de "Abba" - Temos certeza histórica que Jesus chamava a Deus de "Abba". O
termo tomado da linguagem familiar, é próprio de criança, em relação com um pai amoroso.

b)  "Abba"  traduz  confiança  e  fidelidade  -  Jesus  sente-se acolhido  e  amado  pelo  Pai  e  nele
tem profunda confiança. E qual é a resposta de Jesus ao amor recebido do Pai? Jesus guarda fidelidade
até as últimas consequências, em conformidade com a vontade do Pai.

c) Jesus vive esta relação com o Pai na história concreta - Esta união íntima e profunda com o Pai,
esta experiência profunda do  amor do Pai   e  esta f idelidade à própria missão,  tudo  isto vai
amadurecendo e se desenvolvendo aos poucos no decurso de toda a história de Jesus. São três etapas:

1ª etapa:   Silêncio de Nazaré - O primeiro desenvolvimento da relação de Jesus com o Pai ocorre em
Nazaré, durante os trinta anos de vida comum, habitante de uma pequena cidade perdida nas colinas da
Galiléia. O papel de Maria e de José deve ter sido muito importante no desabrochar da  experiência de
Deus vivida por Jesus. A oração pessoal e comunitária, a laitura da Torá, a meditação sobre a história
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de  Israel  tiveram  muita  influência  no  desenvolvimento  dessa  experiência.  Jesus  vai  tomando
consciência cada vez mais clara da relação única que vive com o Pai. Lucas faz essa observação em
2,41-50.52. Surge e desenvolve-se a atitude de confiança e fidelidade.

2      a       etapa:   Primeira parte da vida pública  - Começa no rio Jordão, com o batismo de Jesus. É um
momento forte no amadurecimento da experiência da relação com o Pai. Nesta parte de sua vida pública,
o povo o segue com entusiasmo, admirado com a autoridade de suas palavras, com a  coerência de
vida, com a coragem com que enfrenta seus adversários. Jesus sente-se acolhido e amado pelo povo.

Nesta etapa, a união e a relação com o Pai é vivida na alegria: constata-se a presença libertadora  do
Reino e percebe-se como as pessoas estão se abrindo ao convite do Reino (Mt 11,25ss).

3      a             etapa:   Segunda parte da vida pública - Inicia-se com a chamada "crise da Galiléia". Esta crise
aconteceu aproximadamente na metade da vida pública de Jesus, ou talvez, mais perto do final. Ela vem
descrita nos Sinóticos (Mc 8,27-33: Mt 16,13-23: Lc 9,18-22). João, do seu modo, descreve no capítulo 6.
A certa altura, Jesus percebe que o povo não está  entendendo nem aceitando a proposta do Reino.
Nem os discípulos estão abertos à compreensão  do dom do Reino  de Deus (Mc 8,31-33).  E a dura
resposta de Jesus a Pedro  ("Afasta-te de mim,  Satanás...") nos mostra a crise da Galiléia. Jesus vai
ficando sozinho. O povo quer outro tipo de messianismo. Quer fazê-lo rei, porque Jesus ofereceu pão de
graça.  Muitos  abandonam  Jesus  (Jo  6,66).  Os  Doze  ficam  com ele,  mas  tampouco  compreendem  o
significado do caminho de Jesus.

Neste momento Jesus vive  a experiencia do abandono e traição.  O horto das Oliveiras  e a cruz são
momentos culminantes. Até os mais amigos - Pedro, Tiago e João - dominados pelo sono, são incapazes
de acompanhá-lo na hora da grande tentação e da tremenda angústia  (Lc 22,44-46). Parece que até o
Pai guarda silêncio. Jesus clama ao Pai pedindo ajuda, mas este não responde (Mc 14,32-42). Todos
os  amigos  fogem dominados  pelo  medo.  Pedro  nega  o  amigo  reiteradamente (Mc 14,66-72).  E no
sofrimento, na angústia, na dor e abandono que Jesus vive a confiança e fidelidade ao Pai.

1.2  -  A  oração  de  Jesus  -  Obviamente,  este  amadurecimento  na  experiência  de  Deus  pressupõe  a
realidade da oração na vida de Jesus. A força, a luz, a capacidade de ser fonte de vida para os outros
vêm de Deus.  Jesus rezava  realmente. Era oração vivida com sua vida. Jesus  não faz de  conta  que
orava apenas para dar-nos o exemplo. Ele precisava, de fato, da força e do discernimento que vêm de Deus.

a) Como era a oração de Jesus? - Os exemplos que os Evangelhos apresentam de orações feitas por
Jesus mostram que sua oração estava vinculada aos acontecimentos de sua vida..
o Antes da crise da Galiléia,  Jesus faz uma oração em ação de graças e de louvor,  penetrada de

alegria, porque o povo simples acolhe o dom do Reino (Mt 11,25-27).
o Após a crise da Galiléia, Jesus faz uma oração angustiada e sofrida, um pedido de ajuda no horto

das Oliveiras (Mc 14,35-39).

As  orações  de  Jesus  expressam  a  situação  em  que  ele  se  encontra,  seu  estado  de  ânimo,  o
andamento de seu trabalho evangelizador. É uma oração dialógica, feita ao Deus-Amor.

Afé-oração de Jesus supõe uma determinada visão-experiência de Deus: não um Deus qualquer, mas o
Deus-Ágape(Deus-Amor). Para Jesus, o fundamento da realidade é o amor, não o poder dominador.

b) A oração modelo - Para o discípulo a oração do Reino é o "Pai Nosso" (Mt 6,9-13). Não é qualquer
oração que leva ao encontro com Deus. Jesus critica duramente as formas deturpadas de oração:
Lc 18,11-12: - oração arrogante e repleta de auto-contemplação. Sem diálogo;
Mt 6,5-6:      - oração sem humildade, de exibicionismo;
Mt 6,7-8:      - oração mecânica e superficial, sem compromisso pessoal;
Mt 7,21-23:  - oração separada da aceitação prática da vontade do Pai, sem coerência;

É  preciso  distinguir  entrte  a  oração  do  Reino  e  outras  modalidades  de  oração  que  procuram
simplesmente a auto-satisfação, o conforto interior e o bem-estar da pessoa orante. Sem o amor-serviço,
nas situações do dia-a-dia, a oração não leva à experiência do Deus do Reino.

2. A extraordinária pretensão de Jesus

Por tudo aquilo que já vimos, podemos concluir que Jesus foi adquirindo a consciência da sua missão
de  implantar  o  Reino.  Já  antes  da  Páscoa,  ele  tinha  a  consciência  de  uma  missão  única,
relacionada à salvação própria do Reino de Deus.
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2.1 - Jesus anuncia e realiza o Reino de Deus - A pregação de Jesus está toda centrada no anúncio da
chegada do Reino de Deus. Jesus anunciou e  realizou sinais que mostram a atuação desse Reino no
tempo atual.  Jesus  tem consciência  que  através  dele  o  Reino  se  realiza  (Lc  10,23;  4,21;  11,20;  Mt
11,5ss). A mensagem de Jesus sobre o Reino bem como os sinais de sua atuação são inseparáveis de
Jesus de Nazaré. Ele vive muito além da vocação de um profeta,  é um portador  da salvação do Reino
de Deus.

2.2 - Jesus fala com uma autoridade surpreendente - Em Mc 1,27 aparece a admiração do povo diante
do ensinamento  com autoridade de Jesus.  No  Sermão da Montanha,  há uma contraposição entre as
palavras de Moisés e as de Jesus (Mt 5,21-48). Jesus  coloca sua palavra acima de Moisés. Jesus é o
portador e a própria Palavra de Deus.

2.3 -  Jesus exige dos discípulos um seguimento radical -  Trata-se de deixar tudo para segui-lo (Lc
9,23-26; 9,57-62; 14,26). Viver a salvação do Reino de Deus depende da adesão a Jesus. Os discípulos
dos rabinos se matriculavam nas escolas e quando acabavam o curso se tornavam rabinos. Com Jesus
é diferente, Ele é que escolhe os discípulos e eles nunca se tornam mestres.

2.4 - Cristologia implícita - O comportamento, as atitudes de Jesus vão revelando quem ele é. Atreve-se a
perdoar  pecados,  desmascara  a  hipocrisia  das  interpretações  que  a  Halaká  fazia  da  Torá,  vive  uma
desconcertante  liberdade em relação ao Templo, ao Sábado e à religião judaica. Jesus trata de  maneira
escandalizante com os marginalizados e os convida a participar do Reino de Deus. Denuncia a mentira e a
podridão dos pretensos "justos".

3. Jesus e o Espírito Santo

3.1  -  O  Espírito  de  Deus  presente  em  Jesus  e  em  sua  missão  -  Desde  o  início,  Jesus  agiu
extraordinariamente sob a influência do Espírito Santo (Lc 1,35). Jesus se revela como cheio da plenitude do
Espírito (Mc 1,8; Mt 3,11; Lc 3,16). João batizava com a água, Jesus batizará com o Espírito e o fogo. O fogo,
instrumento de purificação e mais eficaz do que a água, simboliza já no Antigo Testamento (Is 1,25; Zc 13,9,
Eclo 2,5) a intervenção soberana de Deus e do seu Espírito.

Os evangelhos vêem no batismo de Jesus uma manifestação do Espírito Santo que o unge para a missão (Mc
1,9-11) No batismo de Jesus, o Espírito repousa sobre ele (Jo 1,32-33). É o Espírito de santidade e de vida
que nele age (Mt 12,18). Jesus está cheio da força do Espírito (Lc 4,14a) que o faz entregar-se à sua missão de
fazer acontecer o Reino (Lc 4,18-19). É esta força que o faz doar-se até o fim, até à morte de cruz.

João insiste  na idéia que as palavras de Jesus são "Espírito  e Vida"  (Jo 6,63).  E o livro dos Atos  dos
Apóstolos resume toda a obra de Jesus assim:  "Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, ele  que
passou fazendo o bem e curando... " (At 10,38).

3.2 - Jesus promete mandar o Espírito Santo - Repetidas vezes Jesus promete mandar o Espírito Santo:
o "Rogarei ao Pai e ele vos dará outro Paráclito para que convosco permaneça para sempre, o Espírito  da

Verdade, que o mundo não pode acolher...  "  (Jo 14,16-17) - Jesus mostra que a personalidade do Espírito
Santo é acentuadamente forte. Jesus fala em outro Paráclito, significa: outro defensor do Reino que ele começou.

o "Mas o Paráclito,  o Espirito Santo  que o Pai  enviará em meu nome, é que vos ensinará tudo e vos
recordará tudo o que eu vos disse"  (Jo 14,26) -  Após a partida de Jesus, é o Espírito Santo que vem
para junto dos discípulos. O Espírito é a memória de Jesus que continua sempre viva e presente na comunidade.

o "Quando vier o Paráclito, que vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da Verdade, que vem do Pai, ele  dará
testemunho de mim" (Jo 15,26) - Ele será o advogado que intercede junto do Pai (1Jo 2,1), ou que pleiteia diante
dos tribunais humanos (Lc 12,11-12).

o "No entanto, eu vos digo a verdade: é de vosso interesse que eu parta, pois, se eu não for, o Paráclito não
virá a vós. Quando eu for, enviá-lo-ei a vós" (Jo 16,7) - Guiados pelo Espírito, os discípulos se tornam capazes
de interpretar o mundo a partir da palavra e da ação de Jesus.

o "Quando vier o Espirito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois não falará de si mesmo, mas
dirá indo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras" (Jo 16,13) - O Espírito da verdade conduzirá
os discípulos à plenitude da verdade, fazendo compreender que  em Jesus se cumprem as Escrituras e qual o
sentido de suas palavras e de seus atos, de seus ‘sinais', tudo que os discípulos não haviam compreendido antes
(Jo 2,22). Anunciará as coisas futuras, a nova ordem das coisas, originada da morte e da ressurreição de Jesus.

3.3 - O Espírito Santo é dado por Jesus na Páscoa -  Em João 20,19-23 está o relato do "sopro" de
Jesus simbolizando o Espírito Santo. "Soprou sobre eles e lhes disse: 'Recebei o Espirito Santo...'".
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É a tarde do primeiro dia da semana, do Domingo da Ressurreição, Jesus veio e  colocou-se no meio
dos discípulos.  E o Ressuscitado que oferece o dom do Espírito  Santo.  Na língua  original  do Antigo
Testamento,  o hebraico,  usa-se a palavra  "ruah"  que significa "hálito,  sopro de vida,  vento",  em latim
"spiritus" de onde vem nossa palavra "espírito". É Jesus, o ressuscitado soprando, gerando a força no
princípio da nova criação. Deus já havia soprado sobre o primeiro homem no início da criação (Gen 2,7)
para que ele vivesse. Agora é Jesus, o ressuscitado que sopra gerando a nova vida no Espírito.

VIII - SIGNIFICADO DA MORTE DE JESUS

A extraordinária pretensão de Jesus não parece ter dado certo. Resultou em sua prisão, na tortura e  na
morte de cruz. Jesus faz a experiência do abandono, da agonia, do fracasso, da dor física.

1. Jesus diante de sua morte violenta
A partir da crise da Galiléia, Jesus foi percebendo que sua morte seria violenta. A oposição dos defensores
do status quo religioso e social foi ficando acirrada. A acusação de blasfemo pela qual foi condenado pelo
Sinédrio (Mc 14,60-64) vinha de longe. Segundo Marcos, surge já no início de sua vida de pregador (Mc
2,7). A pregação de Jesus desestabiliza o sistema religioso e social predominante entre os judeus. Seus
inimigos concluem: Jesus é um blasfemo e como tal deve ser morto.

Jesus  também  foi  acusado  de  agitador  político.  Esta  acusação  era  indispensável  para  obter-se  a
condenação  por  parte  do  poder  romano (Lc  23,2-5.13-24).  E  esta  foi  oficialmente  a causa de sua
condenação. A inscrição colocada no alto da cruz dizia: "Este é Jesus, o rei dos judeus" (Mt 27,37).
Jesus não pregou uma revolução armada contra a ocupação  estrangeira,  porém, suas atitudes e suas
palavras tinham uma forte conotação política. Seus inimigos perceberam que Jesus era uma ameaça aos
seus privilégios.  Conclusão:  ele deve  morrer!  A  reunião secreta do Sinédrio condena Jesus por uma
razão religiosa (blasfemo) e outra política (agitador).

Não deve ter sido difícil para Jesus deduzir que não morreria calma e pacificamente, com muita idade e
muitas realizações, rodeado de amigos e discípulos. A tensão em torno dele era cada vez maior.

2. Qual foi a causa da morte de Jesus?
Muitas pregações e o antigo Catecismo apresentam a idéia de que Jesus veio ao mundo para morrer
na cruz e nos salvar.  Segundo tais explicações, Deus teria predeterminado a morte sacrificial de Jesus
para  possibilitar  a  realização  da  redenção-salvação  da  humanidade.  Dá  a  impressão  de  um  projeto
assassino do Pai  enviando seu Filho para a morte de cruz. O contraste com o  Deus-Ágape,  com o
Deus-Comunidade, com o Deus que é Amor em si mesmo não pode ser mais gritante. Contudo, não
se pode  negar  que  o  N.T.  parece  confirmar  essas  interpretações.  São  vários  os  textos  que  falam  da
"necessidade" do sofrimento e da morte de Jesus: Lc 24,25-26; At 3,18;  1Cor 15,3. A causa da morte de Jesus
teria sido a vontade do Pai?
2.1 - Consequência histórica da morte de Jesus

a) Em primeiro lugar, precisamos entender que a morte de Jesus é uma consequência histórica do tipo
de vida - messianismo de serviço - assumido por ele. Jesus assume e vive a vocação de servidor porque
essa é a vontade do Pai. Todavia, a rejeição desse tipo é da responsabilidade dos seres humanos. Foi a
não aceitação da proposta do Reino de Deus a causa histórica da morte de Jesus. A causa da morte foi
vontade dos homens e não vontade de Deus.

b) Em segundo lugar, é importante ressaltar  quem  é o Deus revelado por Jesus. É um Deus-Amor,  de
amor gratuito, que não se impõe pela força, não violenta e respeita infinitamente a liberdade  humana.
Se Jesus tivesse assumido o caminho do poder dominador - como queria o tentador - teria deturpado
radicalmente a revelação do Deus-Ágape. Mas Jesus escolheu o caminho do serviço. Se o povo, com seus
dirigentes, tivessem aceitado a proposta do Reino, Jesus não teria sido morto. Mas houve a rejeição da
mensagem. O Deus Ágape não se impõe pela força. Ele permite a rejeição de Jesus por parte do ser
humano e não interfere. Portanto, a vontade do Pai não é a cruz, mas a implantação do Reino. Porém,
se o ser humano prefere a cruz, Deus não interfere na escolha, Ele permite que ela seja feita.

c) Como a rejeição se concretizou, os cristãos procuraram, após a Páscoa e Pentecostes, reler os textos
do A.T. que falam do servo sofredor, aplicando-o a Jesus. Depois que Jesus morreu, a fé cristã guiada
pelo Espírito, encontrou na figura do servo sofredor a compreensão para o escândalo da cruz. Uma vez
que Jesus não tinha sido aceito, só restava a rejeição e a cruz.

3. Será que o sofrimento é mesmo salvador?
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Em ambientes cristãos, costuma-se falar do valor salvador do sofrimento. Diz-se que fomos salvos e remidos
pela cruz de Jesus, pelo seu sangue derramado, pelo seu sofrimento e morte. Entretanto, é uma afirmação que
exige cuidadosa explicação.

O sofrimento, considerado em si mesmo, não é salvador. A cruz, sozinha, nada tem de salvadora. A cruz pela
cruz não passa de uma maldição. A cruz é um fracasso. Salvadora é a vida toda de Jesus. A vida toda de
Jesus constitui a superação do pecado, superação da ruptura da relação com Deus. A vida de  Jesus foi de
abertura total ao Pai e de amor-serviço aos irmãos. Uma vida contrária ao pecado. Esse tipo de vida é que é
salvador: superação do pecado e de suas consequências. A cruz é salvadora porque é radicalização máxima
da entrega de Jesus. Não é a cruz que salva, mas o amor extremo que leva até a cruz (Jo 15,13).

4. O escândalo da cruz

a) A cruz causa perplexidade  -  Diante da cruz de Jesus nós experimentamos uma sensação de
perplexidade.  Essa  dimensão de escândalo  na  cruz  de  Jesus  não  foi  eliminada  pela  ressurreição.  O
apóstolo  Paulo  fala  de  "loucura"  e  de  "escândalo"  da  cruz  (1Cor  1,17-25)  e  os  cristãos  sentem
dificuldade para perceber e assimilar que na cruz se manifesta "o poder e a sabedoria de Deus" (1Cor 1,24).
As frases colocadas pelos evangelistas nos lábios de Jesus, no momento de sua morte, tentam diminuir o
impacto da perplexidade suscitada nas comunidades cristãs por causa da morte de cruz. É só comparar Mc
15,34; Lc 23,46 e Jo 19,30. Parece que a perplexidade e o escândalo vão diminuindo com o passar do tempo.

b) Em que consiste essa perplexidade e esse escândalo? - Já é difícil aceitar a realidade do amor de
Deus para com a criatura humana. O Salmo 8 pergunta:  "Quem é o ser humano para que Deus o cumule
de bens? " Ora, a cruz de Jesus proclama algo muito mais incrível: Deus nos ama a ponto de nos entregar o
próprio Filho (Jo 3,16).  Por  que Deus nos entrega o Filho  amado? Por que não manifesta seu amor de
maneira mais "normal"? A morte de Jesus não foi algo "natural", um fato tranquilo, "algo programado que
devia acontecer".  O cristão não é chamado a viver o sofrimento e a cruz de Jesus, mas o  seguimento  de
Jesus, imitando sua vida e atitudes que poderão vir acompanhadas de perseguição e sofrimento. A fé cristã
proclama a Boa Nova da chegada do Reino de Deus, acentuando a alegre realidade do dom de Deus, a
realidade libertadora do amor do Deus da vida e da liberdade. O cristão não anda pela  vida procurando o
sofrimento, mas se compromete na luta para ajudar a superá-lo. Quando isto não acontece, o cristão procura
assumi-lo, como Jesus de Nazaré, vivendo-o como expressão do amor-serviço.

5. Como se revela Deus na cruz de Jesus?
a) O Deus revelado na cruz de Jesus é um Deus-Ágape que se faz homem e servidor. Esse Deus é atingido por
toda a miséria, as injustiças e os sofrimentos na história humana. É um Deus solidário com o sofrimento de
cada ser humano. É um Deus que assume o sofrimento e a morte de Jesus, e o sofrimento e a morte de todos
os seres humanos. Um Deus que vence o sofrimento e o mal, assumindo-os com uma solidariedade-amor que procura
transformar a situação negativa. Um Deus que abre um futuro novo tornando possível a esperança.
b)  Compreendemos,  agora,  porque  o  oprimido,  o  que  sofre,  o  marginalizado  constitui  a  mediação
privilegiada do Reino de Deus. Nele está presente, de forma oculta,  o revelador do Reino, o Filho do
Homem (Mt 25,31ss), a interpelação viva do Reino de Deus.

c) Uma atenção toda especial deveria ser dada à revisão da celebração da Eucaristia. Se nela se atualiza,
sacramentalmente, o Mistério Pascal de Jesus, convém ressaltar que deve estar unida ao significado da
vida toda de Jesus, isto é, também ao amor-serviço da comunidade atual.

IX - SIGNIFICADO DA RESSURREIÇÃO DE JESUS

A cruz poderia parecer o fracasso total da pretensão de Jesus de Nazaré: na hora da verdade, ele  ficou
sozinho; até o Pai parece tê-lo abandonado. Mas, sua causa não acabou aí. Conforme o testemunho unânime
de todos os escritos do Novo Testamento, o motivo da retomada da causa "perdida" de Jesus é a ressurreição
(At 2,36; ICor 15,14-15). Pelo fato de os discípulos continuarem a pregação iniciada por Jesus "alguma coisa
nova" eles viram. E só a partir da ressurreição se pode falar de uma fé explícita em Jesus Cristo.

1. Como é apresentada a fé na ressurreição de Jesus no N.T.

a) Mediante confissões ou fórmulas de fé  -  Alguns textos são um bom exemplo de fórmulas ou
confissões de fé na ressurreição de Jesus: 1Cor 15,3-5; Rm 1,3-4; 10,9; At 2,23-24. Estas confissões ou
fórmulas de  fé,  desenvolvidas  provavelmente  em ambiente  litúrgico,  constituem um resumo da pregação
primitiva,  do  kerigma  pascal  (anúncio  da  morte-ressurreição de Jesus Cristo,  dimensão central  da
salvação). No Novo Testamento, os discípulos só têm notícia da ressurreição de Jesus mediante as
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"aparições". Nada se afirma a respeito de  como  teria ocorrido a ressurreição. Os discípulos ficam sabendo
que Jesus está vivo mediante as "aparições".

b)  Mediante  testemunhas que afirmam a realidade da ressurreição -  (At  10,40-42).  Na fórmula  já
citada de 1Cor 15,3-5 estão incluídas as aparições a Pedro e aos Doze. Paulo acrescenta em seguida outras
testemunhas (1Cor 15,6-8): são pessoas conhecidas que podem ser interrogadas sobre o seu testemunho.

c) Mediante relatos evangélicos sobre o ressuscitado - (Mc 16,1-8; Mt 28,1-20; Lc 24,1-53; Jo 20,1- 21).
Estas  narrativas  apresentam  lacunas  e  divergências  de  grande  importância,  quando  comparadas  entre
si. Para Marcos e Mateus, as aparições acontecem na Galiléia (Mc 16,7; Mt 28,7.10),  enquanto que,
para Lucas, elas teriam acontecido em Jerusalém (Lc 24). No evangelho de Lucas, as aparições ocorreram
num único dia, enquanto que para João acontecem durante uma semana, e nos Atos dos Apóstolos durante
quarenta dias. Os relatos só coincidem parcialmente na apresentação das testemunhas e eles têm como
objetivo  básico  afirmar  a  realidade  da  ressurreição.  Jesus  está  vivo,  integralmente.  Não  é  um  espírito
desencarnado (Lc 24,37-39): ele conversa e come. Isso mostra  a dimensão corpórea existente na vida
nova do ressuscitado. Este é o mesmo que foi crucificado indicando o lugar das chagas no ressuscitado (Jo
20,24-29).  Em Lc 24,13-35:  os  discípulos  de Emaús  chegam à fé pela  compreensão da Palavra  e pela
Eucaristia.  Palavra e Sacramento,  mutuamente relacionados, formam a mediação para o acesso a Jesus,
válida para todo o cristão.

2. As aparições, fundamento da fé na ressurreição

A origem e o fundamento da fé na ressurreição encontram-se nas aparições. Mas o que será que o N.T.
quer dizer quando afirma que o ressuscitado "apareceu"? O termo grego "osté" (apareceu) é utilizado
por Paulo e por Lucas para designar as aparições (1Cor 15,3-8; Lc 24,34; At 9,17; 13,31). Este termo tem
um significado teológico muito especial. É um termo para descrever a revelação de Deus (Ex 3,2.16; 6,3;
16,7-10;  Is  40,5).  "Osté"  significa  ação reveladora  de  Deus às  testemunhas.  Deus  revela  que  aquele
Jesus, morto, está agora plenamente vivo.

Neste sentido teológico, aparições nada têm a ver com "visões" ou "sonhos". A fé na ressurreição não se
fundamenta  no  sepulcro  vazio  (Mt  28,13;  Jo  20,13).  Os  relatos  pascais  não  o  apresentam  como
argumento para fundamentar a fé na ressurreição. Mas, uma vez aceita a realidade da ressurreição por
causa das aparições, o sepulcro vazio passa a ser visto como sinal da ressurreição.

3. A ressurreição é um fato histórico?

Primeiramente, a ressurreição de Jesus não é uma volta atrás, um retorno à situação anterior à morte.
Na ressurreição, Jesus não é restituído a esta nossa vida atual, submetida ao tempo e ao espaço. Não
se  trata  da  revivificação  de  um  cadáver,  como  teria  ocorrido  no  caso  de  Lázaro  (Jo  11).  Na
ressurreição, Deus cria uma nova vida, não sujeita às leis do nosso viver.
Assim, da vida nova do ressuscitado só é possível falar mediante imagens e analogias. Pode-se afirmar
que, na ressurreição, Jesus penetra numa "nova dimensão". De fato, os Evangelhos não descrevem a
ressurreição.  Não podemos  provar  cientificamente a  ressurreição de Jesus e também não é possível
provar que  não houve  ressurreição. Temos no NT o testemunho  daqueles que "viram" o ressuscitado.
Devemos considerar as razões sólidas para crer na veracidade das testemunhas. Eis algumas delas:
o os discípulos não contavam com as aparições;
o a fé inicial pré-pascal sucumbiu diante da cruz de Jesus;
o Paulo foi perseguidor dos cristãos;
o todas as testemunhas viveram a mesma experiência em lugares e tempos diversos;
o todas 'Viram" o Senhor ressuscitado;
o a experiência pascal mudou radicalmente a vida dos discípulos.

4. Dimensão escatológica da ressurreição

A ressurreição de Jesus, conforme o apóstolo Paulo, deve ser compreendida na perspectiva da  esperança judaica na
ressurreição dos mortos. Paulo vê na ressurreição de Jesus o início da plenitude  final: começou a ressurreição dos
mortos! Na ressurreição de Jesus, estão  as primícias  da ressurreição dos  mortos (1Cor 15,20-26). Em consequência,
afirma a Epístola aos Hebreus, ele é o único mediador-sacerdote (Hb 8,2; 9,11-12). Outras mediações só têm sentido
cristão na medida em que apontam para o único mediador, o único acesso ao Pai, Jesus Cristo. A ressurreição constitui,
para Jesus, a plenitude do Reino de Deus. E, para nós, é o fundamento de nossa esperança. Trata-se de uma esperança
vivida no oferecimento de si próprio ao Pai e na entrega aos irmãos, como fez Jesus. Este é o caminho que conduz à
participação da plenitude do Reino de Deus.
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5. Dimensão cristológica da ressurreição

Mediante a ressurreição, Deus confirma o valor da vida, das atitudes, das opções, do comportamento,
da mensagem e da morte de Jesus. Fica revelada a verdadeira realidade de Jesus e de seu messianismo. É
superada e eliminada toda dúvida que poderia existir a respeito do sentido de sua vida e de sua morte. Com
a ressurreição acaba a existência "segundo a carne" e, se inicia a existência "segundo o Espírito". Termina
a etapa de serviço, vivida na fragilidade e na ocultação, e começa a etapa de glorificação (Rm 1,4). Este
modo novo de existência é denominado de "exaltação", "elevação", ou "entronização" (Ef 4,8; 1Cor 15,25; Fl 2,9-11).

6. Dimensão teológica da ressurreição

Na cruz de Jesus, Deus revela-se  solidário  com o sofrimento humano. É uma solidariedade que transforma a situação
negativa em que a pessoa se encontra. Na ressurreição, revela-se o poder de Deus sobre a morte (Rm 4,24).  Esta
revelação  do  Deus  da vida  na  ressurreição  é  inseparável  da  revelação,  na  cruz  de  Jesus,  do  Deus  solidário.  A
afirmação de que Deus é Ágape inclui tanto a cruz quanto a ressurreição. "Sem a ressurreição, o amor não seria o
autêntico poder; sem a cruz, o poder não seria amor" (J. Sobrinho, Cristologia a partir da América Latina, Petrópolis, Ed.
Vozes, 1983, p. 272).

7. Significado da Ascensão

No Evangelho de Lucas e nos Atos dos Apóstolos, a exaltação de Jesus é apresentada como ascensão ao céu, no
final das aparições pascais (Lc 25,51; At 1,9). Trata-se de uma maneira intuitiva de apresentar a glorificação de Jesus.
Em At 1,3 se diz que Jesus apareceu aos discípulos durante quarenta dias. Estes dias unem a ressurreição à missão da
Igreja. Com efeito, é no final desse tempo, especialmente  denso e rico em comunicação da graça de Deus, através do
ressuscitado, que se situa a ascensão.  A mensagem é clara: acabaram-se as  aparições;  começa agora o tempo do
testemunho eclesial, o tempo da Igreja. O discípulo não deve, ficar passivamente "olhando" para o céu (At 1,10-11). Ele é
chamado a ser missionário. Doravante, serão os discípulos as testemunhas, de geração em geração.
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Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão

Assunto EUCARISTIA
Formador __________________________________
Local __________________________________
Setor __________________________________
Data ___/___/_____
Horário ___:___h às ___:___h.

SUMÁRIO                                                                                                                                                                    

1. EUCARISTIA

2. A IGREJA VIVE DE EUCARISTIA

3. O CENÁCULO É O LUGAR DA INSTITUIÇÃO DESTE SANTÍSSIMO SACRAMENTO.

4. A TRANSUBSTANCIAÇÃO (*)

a) Igrejas ortodoxas, luteranas e anglicanas
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b) Protestantismo evangélico

c) Testemunha de Jeová

5. IGREJA DA EUCARISTIA

6. (**) CORPUS CHRISTI

a) Implicações éticas

b) Eucaristia é Ação de Graças (do grego: oferecimento)

c) O Cisma Protestante: Martinho Lutero

7. REDEMPTORIS SACRAMENTUM

FM07-EUC
1 – EUCARISTIA

Os Evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e o Apóstolo Paulo nos dizem que na última ceia Jesus tomou o
Pão e o Vinho em suas mãos e “deu graças”. Deste ato, da palavra grega “eucharistia”, que significa
“ação de graças”, resultou o nome do nosso sacramento: SAGRADA EUCARISTIA.

O Catecismo ensina-nos que a Eucaristia é ao mesmo tempo sacrifício e sacramento (CIC 1322 e 1362).

Como sacrifício, a Eucaristia é a Missa, a ação divina em que Jesus, por meio de um sacerdote humano,
transforma o pão e o vinho no seu próprio corpo e sangue e se faz no tempo presente o oferecimento que
fez a Deus no Calvário, o oferecimento de Si próprio em favor dos homens.

O  sacramento  da  Eucaristia adquire  o  seu  ser  (ou  é  “confeccionado”,  como dizem  os  teólogos)  na
Consagração da Missa; neste momento, Jesus torna-se presente sob as aparências do pão e do vinho. E
enquanto essas aparências permanecerem, Jesus continua a estar presente e o sacramento da Sagrada
Eucaristia continua a existir nelas.

O ato pelo qual se recebe a Sagrada Eucaristia chama-se  Sagrada Comunhão.  Podemos dizer  que a
Missa é a confecção da Sagrada Eucaristia e que a comunhão é a sua recepção. Entre uma e outra Missa,
o sacramento continua a existir (como no calvário), não importa se o recebemos ou não, Ele estará lá vivo e
presente na espécie da “Hóstia Sagrada”.
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O caráter  de sacrifício  da Eucaristia  manifesta-se nas próprias  palavras de Cristo quando instituiu este
sacramento: “Isto é o meu corpo, que vai ser entregue por vós” e “Este cálice da nova aliança no meu
sangue que vai ser derramado por vós” (Lc 22,19-20). Na Eucaristia, Cristo dá aquele mesmo corpo que
entregou na cruz, aquele mesmo sangue que derramou pela multidão em remissão dos pecados (Mt 26,28)
(CIC 1365).

2 - A IGREJA VIVE DE EUCARISTIA

De 2 a 23 de outubro de 2005 aconteceu a XI Assembléia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, realizado
em Roma, encerrando o ano da Eucaristia instituído pelo querido Papa João Paulo II.

Em várias  oportunidades  a  Igreja  tem se manifestado  conclamando  os  fiéis  do  mundo  inteiro  para  se
comportarem de maneira diferente e muito especial diante da Eucaristia, o Sacramento dos Sacramentos.

Dois Concílios ecumênicos: o de Trento (1545-1563) e o do Vaticano II (1962-1965),  muito contribuíram
para uma melhor compreensão do mistério Eucarístico.

Mais recente aos nossos tempos, o Papa Paulo VI e João Paulo II empenharam-se em colocar em prática
as deliberações do Concílio Vaticano II no que se refere à Santa Eucaristia.

Durante o pontificado de João Paulo II a Igreja Católica foi enriquecida com grandes documentos sobre o
Sacramento da Eucaristia:
1. O Catecismo da Igreja Católica,
2. A Encíclica Ecclesia de Eucharistia
3. A Carta Apostólica Mane nobiscum.
4. O Redemptoris Sacramentum, a mais nova instrução sobre a Eucaristia destinada a padres e leigos. 

Nosso novo Papa Bento XVI ao assumir seu pontificado declarou que: “A Eucaristia é o centro permanente
e a fonte do serviço petrino que lhe foi confiado”.

A única Igreja querida e fundada por Cristo segue fielmente as orientações dadas pelo Senhor que instituiu
pessoalmente, como os demais sacramentos, o Santo Sacramento da Eucaristia.

A Sagrada Escritura nos relata  na  seguinte  forma a instituição o Sacramento da Eucaristia:  Durante  a
refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos dizendo: “Tomai e comei, isto é
meu corpo”. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu aos seus discípulos dizendo: “Tomai e bebei, isto
é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que é derramado por vós para remissão dos pecados”
(Mt 26,26-28). Lucas frisa o pedido de Jesus que termina dizendo: “Fazei isto em memória de mim” (Lc
22,19c).

A comunhão do Corpo e do Sangue de Cristo nos concede aquilo que chamamos de Frutos da Eucaristia:
1. aumenta a união do comungante com o Senhor,
2. perdoa-lhe os pecados veniais e o
3. preserva dos pecados graves.

“Cristo Jesus, aquele que morreu, ressuscitou e está à Direita de Deus é quem intercede por nós” (Rm
8,34), está presente de múltiplas maneiras na sua Igreja: “Onde dois ou três estiverem reunidos em meu
nome, eu estou aí no meio deles” (Mt 18,20), também nos pobres, nos doentes, nos presos (Mt 25,31-46),
nos seus sacramentos,  dos quais  ele é o autor,  no sacrifício  da missa e na pessoa do ministro.  Mas,
sobretudo está presente sob as espécies eucarísticas do Pão e do Vinho.

O modo da presença de Cristo sob as espécies eucarísticas é único. Cristo eleva a Eucaristia acima de
todos os sacramentos e faz com que ela seja “como que o coroamento da vida espiritual e o fim ao qual
tendem todos os sacramentos”.

No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o
Corpo e o Sangue juntamente com a alma e a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo e, por conseguinte,
o Cristo todo. Com base nas afirmações do próprio Cristo ao ter dito que aquilo que ele oferecia sob a
espécie do Pão era verdadeiramente o seu Corpo e que o Vinho era verdadeiramente o seu Sangue...

O Concílio de Trento resume a fé católica sobre a eucaristia da seguinte maneira: “Pela consagração do pão
e do vinho opera-se a mudança de toda substância do pão na substância do Corpo de Cristo Nosso Senhor
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e de toda substância do vinho na substância do seu Sangue’; esta mudança, a Igreja católica denominou-a
com acerto e exatidão como transubstanciação”.

A presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e dura enquanto subsistirem as
espécies eucarísticas consagradas. Cristo está presente inteiro em cada uma das espécies e inteiro em
cada uma das partes delas, de maneira que a fração do pão não divide mas, multiplica o Cristo.

O Culto da Eucaristia:  Na liturgia  da missa,  exprimimos a nossa fé na presença real  de Cristo sob as
espécies do pão e do vinho, entre outras coisas, dobrando os joelhos, ou inclinando-nos profundamente em
sinal de adoração do Senhor.

“A Igreja católica professa este culto de adoração que é devido ao Sacramento da Eucaristia não somente
durante a Missa, mas também fora da celebração dela, conservando com o máximo cuidado as hóstias
consagradas, expondo-as aos fiéis para que as venerem com solenidade”.

Sendo o próprio Cristo quem está presente no Sacramento do altar, é preciso também honrá-lo dignamente
com o culto de adoração. A visita ao Santíssimo Sacramento é uma prova de gratidão, é um sinal de amor,
um dever para com Cristo, Nosso Senhor e amado Salvador.

São Cirilo declara: “Não ponhas em dúvida se é ou não verdade, aceita com fé as palavras do Senhor,
porque Ele, que é a verdade, não mente”. Jesus Disse: “Eu sou a luz” (Mt 5,12). “Eu sou O Caminho, A
Verdade e A Vida, ninguém vai ao Pai senão por mim” (Jo 14,6). “Eu sou o caminho, quem não vai comigo
se perde” (Lc 11,23). “Quem quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me” (Mc 8,34).
“Quem permanecer até o fim, este será salvo”. (Mt 24,13)

O Senhor nos convida insistentemente a recebê-lo no Sacramento da Eucaristia:  “Eu sou o pão da vida,
quem vem a mim não terá mais fome”. (Jo  6,35.) “Eu sou o pão vivo que desci do céu. Quem comer deste
pão viverá eternamente. E o pão, que eu hei de dar, é minha carne para a salvação do mundo” (Jo 6,51).
“Em verdade, em verdade, vos digo: se não comerdes a Carne do Filho do homem e não beberdes o seu
Sangue, não tereis a vida em vós mesmos” (Jo 6,53). “Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
tem a vida eterna; e eu o ressuscitarei no último dia” (Jo 6,54).

Por  tudo isso, a Igreja recomenda vivamente aos fiéis,  que recebam a Santa Comunhão toda vez que
participarem da celebração da Eucaristia. Mas, para responder a esses convites, devemos preparar-nos e
estarmos em estado de graça.

São Paulo exorta a um exame de consciência:  “Todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do
Senhor indignamente, será réu do Corpo e do Sangue do Senhor. Por conseguinte, que cada um examine a
si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice, pois aquele que come e bebe sem discernir o
Corpo, come e bebe a própria condenação” (1Cor 11,27-29).

Diante da grandeza deste Sacramento, o fiel só pode repetir humildemente e com fé ardente, a palavra do
centurião: “Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e minha
alma será salva” (Mt 8,8).

Quem quer receber a Cristo na Comunhão Eucarística deve estar em estado de graça. Se alguém tem
consciência de ter pecado mortalmente, não deve comungar a Eucaristia sem ter recebido previamente a
absolvição no Sacramento da Penitência.

Esta verdade não exprime apenas uma experiência diária de fé, mas contém em síntese “o próprio núcleo
do mistério da Igreja”. É com alegria que ela experimenta a realização incessante da promessa: “Eu estarei
convosco, até o fim do mundo” (Mt 28,20).

Na Eucaristia, essa presença, pela conversão do pão em seu corpo e do vinho em seu sangue, goza desta
presença com uma intensidade sem par.

Desde o Pentecostes,  quando a Igreja,  povo da nova aliança,  iniciou a sua peregrinação para a pátria
celeste, este sacramento divino foi ritmando os seus dias, enchendo-os de consoladora esperança.

O Concílio Vaticano II justamente afirmou que o sacrifício eucarístico é “fonte e centro de toda a vida cristã”.
Com efeito,  “na santíssima Eucaristia,  está contido todo o tesouro espiritual  da Igreja, isto é, o próprio
Cristo, nossa Páscoa e o pão vivo que dá a vida aos homens mediante a sua carne vivificada e vivificadora
pelo Espírito Santo”.
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Durante o Grande Jubileu do ano 2000, o Papa então João Paulo II, pode celebrar a Eucaristia no Cenáculo
de Jerusalém, onde, segundo a tradição, o próprio Cristo a realizou pela primeira vez.

3 - O CENÁCULO É O LUGAR DA INSTITUIÇÃO DESTE SANTÍSSIMO SACRAMENTO.

Foi lá que Jesus reuniu os seus 12 Apóstolos para uma refeição de despedida e, com certeza, não tinham a
mínima idéia do que iria acontecer e muito menos que passariam para a história como participantes da
chamada “ÚLTIMA CEIA”- ( para eles) – porque para nós, tratou-se da primeira ceia que a repetimos até
hoje !  Com certeza, eles falavam sobre os acontecimentos e situações difíceis que enfrentavam naqueles
dias; talvez até falassem um pouco sobre as pescas que seus familiares praticaram naquele dia.

Foi então que Jesus tomou o pão em suas mãos, partiu-o e deu-lhes dizendo: “Tomai, todos, e comei: “Isto
é o meu Corpo que será entregue por vós” (Mt 26,26; Lc 22,19; 1Cor 11, 24). Depois, tomou nas suas mãos
o cálice com vinho e disse-lhes: “Tomai, todos e bebei: “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”  (Mc 14,24;Lc
22,20;1Cor  11,25)  e acrescentou:  “Fazei  isto  em memória  de  mim” e  confirmou:  “Todas as vezes  que
fizerem isto em minha memória, eu o farei!”.

4 - A TRANSUBSTANCIAÇÃO (*)

E o Papa se perguntou: Teriam os Apóstolos, que tomaram parte na Última Ceia, entendido o significado
daquelas palavras que Jesus pronunciou? Talvez não. Aquelas palavras seriam esclarecidas plenamente só
no fim do “Triduum Sacrum”, ou seja, aquele período de tempo que vai da tarde de Quinta-feira Santa até a
manhã do Domingo de Páscoa.  Nestes  dias,  está  contido  o  “mysterium paschale”;  neles  está  incluído
também o “mysterium eucharisticum”.

(*) A Igreja Católica confessa a presença real de Cristo, em seu corpo, sangue, alma e Divindade após a
transubstanciação do pão e do vinho, ou seja, a aparência permanece de pão e vinho, porém a substância
se modifica, passa a ser o próprio Corpo e Sangue de Cristo. A Eucaristia também pode ser usado como
sinônimo  de  hóstia  consagrada,  no  Catecismo  “Jesus  Eucarístico”,  mas  é  como Comunhão  que  esse
Sacramento é mais conhecido.

Também há uma adoração especial,  chamada “adoração ao Santíssimo Sacramento” e um dia especial
para a Eucaristia, o Dia do Corpo de Cristo (Corpus Christi).(**). Um dos grandes fatores que contribuíram
para se crer na presença real de Cristo e adorá-lo, foram os “milagres Eucarísticos” em varias localidades
do mundo, entre eles, um dos mais conhecidos foi o de Lanciano (Itália).

a) Igrejas ortodoxas, luteranas e anglicanas

Presença Real de Cristo, mas estabelecendo que não cabe ao ser humano buscar explicações no processo
da  presença  de  Cristo  no  pão  e  no  vinho.  Há  quem  atribua  às  Igrejas  Luteranas  a  idéia  da
consubstanciação, ou seja, presença Real de Cristo, com o pão e vinho não se modificando. Nas Igrejas
Anglicanas,  todos  os  crentes  podem  comungar.  Na  Igreja  Otodoxa,  a  comunhão  é  dada  após  os
sacramentos do batismo e do crisma. (Eles privilegiam os Sacramentos da iniciação cristã).

b) Protestantismo evangélico

Símbolo do Sacrifício de Cristo, o pão e o vinho são celebrados em memória do ato de salvação de Jesus
Cristo, sendo considerados símbolos. Além de ser celebrada uma vez ao mês.

c) Testemunha de Jeová

Eles, celebram a morte e ressurreição de Jesus Cristo uma vez por ano, segundo o calendário judaico, em
14 de Nisã, após o pôr-do-sol. É comumente chamada de Comemoração da Morte de Cristo.  

5 - IGREJA DA EUCARISTIA

Do mistério pascal nasce a Igreja. Por isso mesmo a Eucaristia,  que é o sacramento por excelência do
mistério pascal, está colocada no centro da vida eclesial.
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Isto é visível nas primeiras imagens da Igreja que nos dão os Atos dos Apóstolos: “Eram assíduos ao ensino
dos Apóstolos, à união fraterna, à fração do pão, e às orações (2,42). Na “fração do pão”, é evocada a
Eucaristia. Dois mil anos depois, continuamos a realizar aquela imagem primordial da Igreja. E, ao faze-lo,
os olhos da alma voltam-se para o Tríduo Pascal: que se realizou na noite de Quinta-feira Santa, durante a
Última Ceia, e nas horas sucessivas. De fato, a instituição da Eucaristia antecipava, sacramentalmente a
começar pela agonia no Getsêmani.
Revemos Jesus que sai do Cenáculo, desce com os discípulos, atravessa a torrente do Cedron e chega ao
Horto das Oliveiras.   Talvez  tenham sido  testemunhas  do que aconteceu naquela  noite,  ainda existem
algumas velhas oliveiras até hoje! Quando Jesus, em oração, sentiu uma angústia mortal “e o seu suor
tornou-se-lhe como grossas gotas de sangue, que caíram na terra” (Lc 22,24).

O sangue que  pouco  antes  tinha  sido  entregue  à  sua Igreja,  como vinho  de  salvação  no  sacramento
eucarístico,-  começava a ser  derramado;  a sua efusão completar-se-ia  depois  no Gólgota,  tornando-se
instrumento de nossa redenção: “Cristo, vindo como Sumo Sacerdote dos bens futuros [...] entrou uma só
vez no Santo dos Santos, não com o sangue dos carneiros ou dos bezerros, mas com o seu próprio sangue,
tendo obtido uma redenção eterna”  (Hb 9,11-12).  {...quando Isaac perguntou ao seu pai  ...onde está a
vítima... Jesus é a vítima da Nova Aliança}

Embora profundamente turvado, Jesus não foge ao ver chegar a sua “hora”: “E que direi Eu? Pai, salva-me
desta hora? Mas por causa disto é que cheguei a esta hora!” (Jo 12,27) . Quer que os discípulos lhe façam
companhia, mas deve experimentar a solidão e o abandono: “Nem sequer pudestes vigiar uma hora comigo.
Vigiai e orai para não cairdes em tentação” (Mt 26,40-41). Aos pés da cruz, estará apenas João ao lado de
Maria e das piedosas mulheres. A agonia do Getsêmani foi o prelúdio da agonia na cruz de Sexta-feira
Santa. a Hora Santa, a hora da redenção do mundo.

Ao celebrar  a Santa Missa,  cada presbítero,  juntamente com a comunidade cristã, se deixa transportar
àquele lugar e àquela mesma hora! (Ef 1,3-5).

“Foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia.”Estes artigos
da profissão de fé ecoam nas seguintes palavras de contemplação e proclamação: Ecce lignum crusis in
quo salus mundi pependit. Venit adoremus-“Eis o madeiro da Cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do
mundo. Vinde adoremos!” É o convite que a Igreja faz a todos na tarde de Sexta-feira Santa. E, quando
voltar novamente a cantar já no tempo pascal, será para proclamar: “Surrexit Dominus de sepulcro qui pro
nobis  pependit  in  ligno.  Alleluia  -  “Ressuscitou  do sepulcro o Senhor  que por nós esteve suspenso no
madeiro. Aleluia”. Canto: “Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor...”

Mysterium  fidei!  -  “Mistério  da  fé”.  Quando  o  sacerdote  pronuncia  ou  canta  estas  palavras,  nós
respondemos: “Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde. Senhor
Jesus” Com essas palavras ou outras semelhantes,a Igreja,  ao mesmo tempo que apresenta Cristo no
mistério da sua Paixão, revela também o seu próprio mistério: A Igreja Vive da Eucaristia .
Se é com o dom do Espírito Santo, no Pentecostes, que a Igreja nasce e caminha pelas estradas do mundo,
um momento decisivo da sua formação foi certamente a instituição da Eucaristia no Cenáculo. Assim, Jesus
entregava à sua Igreja a atualização perene do mistério pascal.

Ah!  Como de ser sublime para um sacerdote saber que está emprestando a sua boca para o autor do
sacramento da Eucaristia, quando ele, no altar, pronuncia as mesmas palavras que Jesus pronunciou no
Cenáculo ao instituí-la naquela Quinta-feira Santa e quis que fossem repetidas de geração em geração por
todos aqueles que,  na Igreja,  participam ministerialmente do seu sacerdócio.  Uma alegria intensa deve
inundar o ministro da Eucaristia ao dizer: “Isto é o meu corpo que será entregue por vós”; ”este é o cálice do
meu Sangue, [...]que será derramado por vós” .

Contemplar  Cristo  implica  saber  reconhecê-lo  onde  quer  que  ele  se  manifeste,  com as  suas  diversas
presenças mas sobretudo no sacramento vivo do seu sangue.  A Igreja vive de Jesus Eucarístico, por Ele é
nutrida, por Ele é iluminada.

A Eucaristia é mistério de fé e, ao mesmo tempo, “mistério de luz”. Sempre que a Igreja a celebra, os fiéis
podem de certo modo reviver  a experiência  dos dois  discípulos  de Emaús:  Abriram-se-lhes os olhos  e
reconheceram-no  ao partir  o  pão”  (Lc  24,31).  Em  seguida,  narra  que  Jesus  desapareceu.  Resta  uma
reflexão: Para onde Ele foi?

Certamente, Ele penetrou nos corações dos dois discípulos e eles entenderam que o Senhor está vivo.
Tanto é que no mesmo instante eles voltaram para junto dos demais, apesar  da distância e a hora já
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avançada, para contar-lhes que o Senhor ressuscitara e tinha estado com eles. Somente quem crê e sente
uma alegria intensa, toma essa atitude. É como a parábola do que achou uma pedra preciosa, ou das que
acharam a moeda perdida! 

   
Por que muita gente e especialmente os jovens, acham a missa repetitiva e enfadonha? Certamente a falha
está na catequese e mais ainda na Liturgia mal preparada e celebrada. É claro que na hora da celebração
da missa, não há tempo para catequizar,  mas, deve o responsável pela celebração encontrar meios de
ensinar o povo: “novos métodos e com renovado ardor” conforme pediu J. Paulo II.

6 - (**) CORPUS CHRISTI

A festa de Corpus Christi, originou-se na diocese de Liège, Bélgica, no ano de 1264, e dezoito anos mais
tarde o Papa Urbano IV estendeu-a a toda a Igreja. O Corpus Christi é sempre celebrado na quinta-feira
seguinte ao domingo da Santíssima Trindade.Adoramos a Eucaristia com o culto de “latria”, que é o culto
reservado exclusivamente a Deus. (diferente de “idolatria”, que é oculto aos ídolos).

a) Implicações éticas

Como expressão  central  do  apelo  e  compromisso  da  Igreja  com a  “comunhão  e  justiça”,  a  Eucaristia
representa  a  essência  da  moralidade  cristã.  Divisões  e  falhas  em  participar  revelam  incapacidade  de
compreender o Corpo do Senhor. Indisposição em participar do resto da vida e da Eucaristia, preocupação
consigo mesmo, auto-indulgência, tudo isso impede que se perceba a presença de Deus que é lembrada e
esperada na participação do pão e na bênção do cálice. Comungar o Cristo Eucarístico é o mesmo que
assumir as atitudes Dele. É converter-se. É mudar de atitudes para com os outros. É alegrar-se com o
pedinte que escolhe a sua casa para bater. É visitar e atender os mais necessitados: seja doentes ou idosos
ou qualquer pessoa que passa por momentos desagradáveis.

A Eucaristia não permite distinção de pessoas: divisões, separações e distinções de pessoas baseadas em
raça, classe, sexo, discriminação, posição social. Fica expressa uma disposição de trabalhar para superar
essas divisões, facções e distinções, para que Cristo possa ser tudo em todos (Gl 3, 27-28). Celebrar a
Eucaristia implica viver nossas vidas motivados por uma visão de comunhão e justiça. Repartir  o pão e
abençoar o cálice é viver na memória da paixão e morte de Cristo, ter morrido com ele. Ter morrido com
Cristo é viver para Deus e para a vinda do Reino de Deus onde o poder do Amor prevalece sobre todo mal.

Celebrar a Eucaristia, comungar Jesus presente no pão e no vinho, e sair da Igreja tal qual entrou, é mais
um “papar hóstia” do que ser portador da presença renovadora de Cristo. Comungar Jesus é converter-se, é
mudar de vida, isto é, corrigir o que está errado em sua vida: deixar tudo aquilo que você tem consciência
que deve ser mudado.
b) Eucaristia é Ação de Graças (do grego: oferecimento)

É a comunidade reunida, presidida por um sacerdote, que oferece ao Pai, pelo Espírito Santo, o Cristo como
expiação vicária, isto é, mais uma vez em nosso lugar!

c) O Cisma Protestante: Martinho Lutero

Pelo menos três Dogmas foram severamente contestados ao longo de 2000 anos de existência da Igreja
católica romana: Sobre a Santíssima Trindade, sobre Maria ser mãe de Deus (Teotokos) e sobre Jesus
estar presente na Eucaristia. Martinho Lutero rejeitou essa doutrina da presença verdadeira e substancial de
Jesus  na  Eucaristia,  doutrina  que  havia  sido  seguida  firmemente  por  todos  os  cristãos  durante  mil  e
quinhentos  anos.  Lutero  aceitava  certa  espécie  de  presença  de  Cristo,  mas  só  no  momento  que  se
comunga; nem antes e nem depois. Conforme a sua posição, não é necessário ter Sacrário, não há reserva
Eucarística para atender aos doentes e idosos que não possam estar presentes nas celebrações. Adubados
pelas colocações de Lutero, brotaram outras confissões protestantes que foram recusando mais e mais a
crença na presença Real. Ário, Martinho Lutero e Calvino, são aqueles cristãos que modificam ou negam os
ensinamentos de Cristo e a doutrina da Igreja. 

Já no século XI, um herege chamado Berengário pôs em dúvida a verdade da presença Real e ensinava
que Jesus tinha falado apenas  em sentido  figurado e,  assim,  o pão e o vinho consagrados  não eram
realmente  o  seu  corpo  e  o  seu sangue.  A heresia  de  Berengário  foi  condenada  por  três  Concílios,  e
Berengário retratou-se e voltou ao redil.
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7 - REDEMPTORIS SACRAMENTUM

Nova instrução sobre a Eucaristia "Redemptoris Sacramentum" foi apresentada dia 21/04/2004 na sede do
Vaticano pelo Cardeal Francis Arinze, prefeito da Congregação para o Culto Divino e para a Disciplina dos
Sacramentos.

O documento que é dirigido a padres e leigos se refere à Eucaristia e faz observações sobre o observar ou
evitar algumas coisas na Santíssima Eucaristia. O documento se ajusta a celebração da Missa.

O documento, de 70 páginas, foi elaborado pela Congregação. Na apresentação, foi explicada a origem da
instrução radical na Encíclica Ecclesia de Eucaristia publicada no ano passado pelo Papa João Paulo II.

Toda a instrução se refere às normas incluídas no documento, o Cardeal Arinze explicou que “...como o
tempo tem passado, a Santa Madre Igreja tem desenvolvido palavras e ações e, portanto, direções para
este supremo ato de culto”. 

“As normas Eucarísticas  são escritas  para expressar e proteger  o mistério  Eucarístico,  e também para
manifestar que a Igreja é quem celebra este sacrifício e sacramento”, disse.

No "Redemptoris Sacramentum", explicou o Cardeal, destacou-se que “...a fé, a esperança e a caridade,
que também se manifestam em atos de solidariedade com os necessitados, são exigidas para participar da
Sagrada Eucaristia”.

O cardeal advertiu que “uma tentação grande, é pensar que colocar atenção aos abusos litúrgicos se trata
de uma perda de tempo. Alguém escreveu que os abusos têm existido sempre e sempre existirão e, que por
tanto, deveríamos limitar-nos simplesmente a formação litúrgica positiva a celebração”. 

Segundo o Cardeal  Arinze,  “esta objeção,  em parte verdadeira,  pode induzir  aos erros.  Nem todos  os
abusos  cometidos  contra  a  Sagrada  Eucaristia  têm  a  mesma  importância.  Alguns  deles  amenizam  a
validade do sacramento. Outros manifestam uma deficiência na fé eucarística. Outros contribuem a  criar
confusão entre o povo de Deus e a fazer crescer a descrença na celebração eucarística. Nenhum desses
fatores pode ser considerado banal”, disse ainda, “é indiscutível que a formação litúrgica é necessária para
todos na Igreja: é essencialmente necessário”..

No texto fica explícito que o padre, está proibido de exercer as atividades quando perde o "estado clerical".
Não lhe é permitido celebrar os sacramentos sobre nenhum pretexto, salvo em algum caso excepcional
estabelecido por direito; nem os fiéis podem recorrer a eles para fazerem celebrações, se não existe uma
justa causa que o permita, segundo a norma do código cânon 1335". 
Na celebração da missa com outros ritos ficou estabelecido que "é permitido algumas vezes celebrar a
Santa Missa junto com outros ritos, em especial o rito dos Sacramentos. Em outros casos, a Igreja não
admite esta união, especialmente quando se tem um caráter superficial e sem importância".

A instrução fala também sobre a comunhão, a Eucaristia é proposta aos fiéis, “«como antídoto pelo que
somos liberados das culpas cotidianas e preservados dos pecados mortais», como se mostra claramente
nas  diversas  partes  da  Missa.  No que  se  refere  ao  ato  penitencial  no  começo da  Missa,  este  tem a
finalidade de dispor a todos para que celebrem adequadamente os 'sagrados mistérios' e deixa claro que a
eucaristia não substitui o perdão dos pecados graves, pois isso corresponde ao sacramento da Penitência.
Por  isso os pastores de almas cuidam da catequese,  para que a doutrina cristã sobre esta matéria se
transmita aos fiéis".
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FM08-LIT

01 – O QUE É CELEBRAR?
Celebrar significa dar importância, tornar célebre, festejar. Realizar uma ação solene, honrar, exaltar, cercar
de cuidado e de estima. O ser humano é essencialmente celebrativo.

Os  povos  de  todos  os  tempos  e  culturas  possuíam  e  possuem  ritos  festivos  para  celebrar  momentos
centrais da vida. As pessoas se reúnem para celebrar aniversários, conquistas, promoção a novo emprego,
aprovação no vestibular, formatura, vitórias esportivas etc.

Refletindo no que Jesus disse: “Isto é o meu corpo, que é dado por vós; fazei isso em memória de 
mim” (Lc 22,19b). “Porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles”
(Mt 18,20). concluímos que Celebrar significa também atualizar, trazer, viver no presente.

Através  das  Sagradas  Escrituras  sabemos que  Deus  constitui  o  seu povo  e  estabelece  com ele  uma
aliança. Na aliança, Deus propõe ao povo certos deveres em troca promete caminhar com ele, socorrê-lo e
libertá-lo. A Palavra de Deus é o acontecimento, onde: o Pai entra na história; o Filho prolonga o mistério
de sua Páscoa e o Espírito atua com sua força.

Cada celebração da Palavra de Deus é uma forma do povo consagrado “proclamar as maravilhas daquele
que nos chamou das trevas para a luz”.  As celebrações da Palavra de Deus não são uma criação das
últimas  décadas,  mas  fazem  parte  da  tradição  da  Igreja.  Até  hoje,  é  nesta  celebração  que  muitas
comunidades encontram, habitualmente, o alimento de sua vida cristã.
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O Santo Sacrifício ou a celebração do Sacramento da Eucaristia (Santa Missa) é a maior celebração do
Povo de Deus. Depois dos Sacramentos, a celebração da Palavra é a forma mais importante de celebrar.

OS COMENTÁRIOS NAS MISSAS

A Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia (CEPL) realizou, nos dias 2 e 3 de julho de 2007, em Aparecida
(SP), um encontro com os responsáveis pelos folhetos litúrgicos no Brasil. Foram estudados e debatidos - com
a ajuda de assessores - os  comentários  apresentados nos folhetos litúrgicos nos diversos momentos da
celebração.

Com o consenso dos participantes,  a CEPL faz um apelo  aos redatores  desses folhetos  para que se
apresente apenas um comentário para introduzir a Liturgia da Palavra, com a finalidade de preparar e
dispor os fiéis para ouvirem atentamente as três leituras (1ª leitura, 2ª leitura e Evangelho). Assim já não
haveria, separadamente, um comentário para cada uma das leituras.

Entende-se que a  palavra  não  pode  ser  interrompida  ou intercalada com comentários e explicações que
quebram sua unidade e o ritmo da celebração. A explicação e a atualização da palavra devem ser feitas em
momento próprio, na homilia. Por isso, muito mais do que um comentário, é a atitude de quem vai proclamar
que ajuda a palavra a ser ouvida e acolhida.

Na celebração litúrgica, as "introduções" poderiam ser comparadas às "chamadas" que anunciam e preparam a
assembléia para a escuta do Senhor. Prestam o serviço de "iniciar", despertar, dispor a assembléia para a
escuta atenta da palavra.

Tenha-se presente o que o Missal Romano prevê para a celebração da Liturgia da Palavra, com destaque aos
momentos de silêncio após cada leitura (cf. IGMR 128-134). Aí esta claro que os "comentários" não têm a
finalidade de dar informações catequéticas ou moralistas, mas devem  ser mistagógicos, isto é, conduzir a
assembléia à plena participação da ação litúrgica. (Dom Joviano de Lima Júnior Presidente da CEPL)

02 – O QUE NÃO É LITURGIA?

1. Liturgia não é teatro.
2. Não é encenação de vida, paixão, morte e ressurreição.
3. Não é uma série de cantos separados por algumas orações.
4. Não é show.
5. O altar não é palco.
6. O padre não é o artista
7. O povo uma platéia.

03 – O QUE É LIGURGIA?

“A Liturgia é a celebração da obra salvífica de Cristo” (CNBB nº 52). A Liturgia é ação comunitária da
Igreja. É o ápice e a fonte da vida eclesial. É a festa da comunhão eclesial, na qual se celebra a ação do
Senhor Jesus, que, por seu mistério pascal, assume e liberta o Povo de Deus.

1 - A PALAVRA LITURGIA

A palavra “liturgia” significa originalmente “obra pública”, “serviço da parte do povo e em favor do povo”. Na
tradição cristã, ela quer significar que o povo de Deus toma parte na “obra de Deus”. Pela liturgia, Cristo,
nosso redentor e sumo sacerdote, continua em sua igreja, com ela e por ela, a obra de sua redenção . 

A palavra “liturgia” no Novo Testamento é empregada para designar não somente a celebração do culto
divino, mas também o anúncio do Evangelho e a caridade em ato. Em todas essas situações, trata-se do
serviço de Deus e dos homens. Na Celebração litúrgica, a Igreja é serva à imagem do seu Senhor, único
“liturgo”, participando do seu sacerdócio (culto) profético (anúncio) e régio (serviço de caridade).

Com razão,  portanto,  a liturgia  é tida  como o exercício  do múnus sacerdotal  de Jesus Cristo,  no qual
mediante sinais sensíveis, é significada e, de modo peculiar a cada sinal, realizada a santificação do homem
e é exercido o culto público integral pelo Corpo Místico de Cristo, cabeça e membros. Disto se segue que
toda a celebração litúrgica como obra de Cristo sacerdote e de seu corpo que é a Igreja, é a ação sagrada

119



por excelência, cuja eficácia, no mesmo título e grau, não é igualada por nenhuma outra ação da Igreja (CIC
1069-1070).

2 - A FINALIDADE DA LITURGIA

A Constituição  sobre  a  Liturgia  “Sacrossantum Comcilium“  nos  ensina  que a  finalidade  da liturgia  é  a
glorificação de Deus e a santificação dos seres humanos (SC 7). Esse ensinamento confirma e une o que
Santo Irineu (século III) disse “a glória de Deus é o homem vivente”.

A glória é uma característica divina, coisa do existir de Deus, que, quando se manifesta, nos impressiona.
Por isso mesmo é que suas manifestações são sempre descritas na Bíblia de maneira simbólica: raios,
trovões, nuvem, fumaça... Em Isaías 6,5 vemos o profeta profundamente tocado por essas manifestações
no templo. A nossa reação à glória divina é glorificação, o que a faz aparecer ainda mais.

Outra maneira de definir a glória de Deus é com base em sua ação no mundo. Assim, o agir divino é pura
glória de Deus em nosso meio. Isso também provoca em nós uma reação, o reconhecimento por meio do
culto e da missão, como confissão do ser glorioso de Deus.

A  liturgia  nos  faz  olhar  para  aquele  em  que  o  agir  divino  se  manifesta  plenamente:  Jesus  Cristo,  o
ressuscitado. A livre entrega da sua própria vida por causa do reino foi o maior serviço prestado por Deus
aos seres humanos. Na sua morte e ressurreição, a glória de Deus brilhou intensamente.

Essa glória,  que é o próprio  agir  divino  em Jesus,  a favor  da vida  (liturgia),  causou efeito  de  máxima
importância: a salvação do ser humano, sua santificação. Por isso a vida cristã é marcada pela celebração e
pela missão da Igreja. Celebrando e realizando a nossa missa, estaremos manifestando o agir divino em
nós, isto é, glorificando a Deus e nos santificando.

O Povo de Israel celebrava freqüentemente essa presença divina, ativa e libertadora. Eles iam na sinagoga
que era a casa de oração e onde recebiam instruções. Lá eles meditavam a Palavra de Deus, cantavam
salmos, ora suplicando ora bendizendo ao Deus fiel  e solidário.  Os fiéis, escutando a palavra de Deus,
reconhecem que as maravilhas, ali anunciadas, atingem a plenitude no mistério pascal.

Na celebração litúrgica dá-se o movimento de cima para baixo: Deus se entrega como dom ao povo; e o
movimento de baixo para cima: o povo acolhe o dom de Deus, que é misericórdia, perdão, e por isso fica
feliz e cheio de gratidão. A gratidão provoca o louvor e então o povo canta as maravilhas do Senhor.

Eles chamavam esses encontros de “Serviço Religioso”. A esse “Serviço Religioso” ou culto público que o
povo presta a Deus, dá-se o nome de “Liturgia”.

O “mistério da salvação”, que a Palavra de Deus não cessa de recordar e prolongar,
alcança seu mais pleno significado na ação litúrgica.

3 - A LITURGIA COMO FONTE DE VIDA

Alem de ser obra de Cristo, a liturgia é também uma ação de sua Igreja. Ela realiza e manifesta a Igreja
como sinal visível da comunhão entre Deus e os homens por meio de Cristo. Empenha os fiéis na vida nova
da comunidade. Implica uma participação “consciente, ativa e frutuosa” de todos.  

“A liturgia não esgota toda a ação da Igreja”: ela tem de ser precedida pela evangelização, pela fé e pela
conversão;  pode  então  produzir  seus  frutos  na  vida  dos  fiéis:  a  vida  nova  segundo  o  Espírito,  o
compromisso com a missão da Igreja e o serviço de sua unidade. ( CIC 1071-1072
    
4 - ORAÇÃO E LITURGIA

A liturgia é também participação da oração de Cristo, dirigida ao Pai no Espírito Santo. Nela, toda oração
cristã encontra sua fonte e seu termo. Pela liturgia, o homem interior é enraizado e fundado no “grande
amor com o qual o Pai nos amou” em seu Filho bem-amado. É a mesma “maravilha de Deus” que é vivida e
interiorizada por toda oração, “em todo tempo, no Espírito”. (CIC 1073)

5 - A OBRA DE CRISTO NA LITURGIA
   
“Para levar a efeito tão grande obra” – a saber, a dispensação ou comunicação de sua obra de salvação –
“Cristo está sempre presente em sua Igreja, sobretudo nas ações litúrgicas. Presente está no sacrifício da
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missa, tanto na pessoa do ministro, pois “aquele que agora oferece pelo ministério  dos sacerdotes é o
mesmo que outrora se ofereceu na cruz”, quanto sobretudo sob as espécies eucarísticas. Presente está por
sua força nos sacramentos, a tal ponto que, quando alguém batiza, é Cristo mesmo que batiza. Presente
está por sua palavra, pois é ele mesmo quem fala quando se lêem as Sagradas Escrituras na Igreja.

Presente está, finalmente, quando a Igreja reza e salmodia, ele que prometeu: “onde dois ou três estiverem
reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles”. ( CIC 1084 a 1088)

6 - LITURGIA CRISTÃ 

A liturgia é um  diálogo entre Deus e seu povo.  O documento do Concílio  Vaticano II  sobre a Sagrada
Liturgia afirma que “na liturgia Deus fala a seu povo. Cristo ainda anuncia o Evangelho. e o povo responde a
Deus, ora com cânticos, ora com orações (SC 13).

1 - Mistério Pascal
Costumamos dizer que liturgia é a celebração dos mistérios de Deus. Que mistérios são esses? Quando
falamos em mistérios de Deus queremos indicar os projetos de Deus que se realizam na pessoa de Jesus
Cristo: a redenção e a salvação de todos os homens, a implantação do Reino de Deus, a participação de
todos da vida e da felicidade de Deus...

Qual é o mistério central da vida de Cristo? É sua  paixão, morte e ressurreição. A esse mistério dá-se o
nome de  Mistério  Pascal.  Que quer  dizer  pascal? Deriva de Páscoa, que significa  passagem.  Portanto,
mistério pascal é a passagem de Cristo pelo sofrimento e morte até a sua ressurreição-glorificação. 

2 - Ação memorial
A ação litúrgica  faz memória,  isto é, torna  presente,  traz para  o momento  atual  os acontecimentos da
salvação. Vamos dar o exemplo da Eucaristia. A celebração Eucarística é a atualização, por meio dos sinais
e ritos, da morte de Cristo na cruz em favor de nós. Temos um fato passado (a morte de Jesus), esse fato
torna-se  presente para nós aqui e agora (celebração eucarística), e nos projeta para o  futuro (o reino de
Deus vai se construindo até chegarmos à plena comunhão com Deus e com os irmãos).

3 - Ação de Cristo e ação da Igreja
A liturgia realiza-se na Igreja e  pela Igreja. Na Igreja: a Igreja é o corpo vivo e real  de Cristo (feito de
pessoas que crêem nele)em que o próprio Cristo cabeça está presente e age. Pela Igreja: Cristo não age
sozinho; ele se serve dos membros da Igreja para realizar a ação litúrgica.

A  obra  sacerdotal  de  Cristo  se  torna,  por  participação,  a  obra  sacerdotal  da  Igreja.  Cristo  age  como
mediador que une Deus as Homens e os homens a Deus: tudo isso ele o faz mediante a entrega de sua
vida. Por meio da Igreja, agora acontece no mundo o que Cristo realizou em sua vida terrena. Por isso
dizemos que liturgia é ação de Cristo e ação da Igreja.

7 - COMUNICAÇÃO E LITURGIA
   
A comunicação se dá principalmente através de realidades sensíveis que nos atingem: gemido, palavra,
olhar, carta, desenho, escultura, silêncio etc.

Fico sabendo o que meu amigo pensa, quando ele o  expressa, exterioriza, comunica. Ele o faz com seu
próprio corpo (expressão corpora e verbal) ou lançando mão de recursos externos: instrumento musical,
pincel, argila, etc. 

Também na liturgia, não só as pessoas comunicam o que trazem em seu íntimo. Cada elemento que nos
rodeia nos põe em relação com o que eles representam. Assim, o espaço celebrativo, a ornamentação, o
cuidado com os objetos litúrgicos, as atitudes dos membros da assembléia, tudo nos fala de como é nossa
fé, nossa teologia, nosso respeito em relação aos mistérios que celebramos. 

1 - Realidades que comunicam:
1. Palavra – é o meio mais comum da comunicação entre as pessoas. Mas também, somos convidados a

nos comunicar com o corpo. Essa linguagem não-verbal comunica mais do que as palavras.
2. Espaço  Celebrativo  –  é  o  espaço  onde  se  desenrola  a  ação  litúrgica.  O  estilo  da  construção,  a

disposição do altar, dos banco ou cadeiras, cada vez mais devem mostrar o rosto de uma comunidade
de irmãos e irmãs que se reúnem ao redor de Cristo para celebrar sua obra de salvação.
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3. Ornamentação – refere-se aos objetos artísticos, pinturas, imagens e arranjos que revelam o bom gosto
da comunidade e comunicam Deus e sua mensagem.

4. Vestimentas  – Não servem apenas  para cobrir  e  proteger.  Elas  informam se é dia  de festa ou  de
trabalho, se temos papel preciso a desempenhar na sociedade ou não. As vestes expressam nossa
modéstia ou luxo.  Na liturgia  as vestes  indicam também a função de cada ministro.  Chamamos as
vestes de paramentos. 

5. Objetos Litúrgicos – Não são apenas coisas concretas, são sinais, por isso transmitem mensagem, não
só pela presença deles, mas pelo modo como são utilizados ou conservados. A beleza da patena, do
cálice e âmbulas, o formato e acabamento das velas, as flores naturais e sua conservação, tudo isso
deve concorrer para uma proveitosa celebração do memorial da páscoa de Cristo.

6. Símbolos – o símbolo é a expressão, a manifestação de uma realidade invisível, de uma experiência
profunda. 

7. Posições  do  Corpo  ou  Expressão  Corporal  -  é  a  comunicação  do  corpo.  Nosso  modo  de  olhar,
gesticular, entrar na Igreja, tudo revela nosso interior. 

A religião assume o homem todo, como ele é: corpo e alma. A Graça não destrói a natureza humana,
mas a completa e aperfeiçoa. Por isso, na liturgia toda a pessoa é chamada a participar. Sentido, corpo,
espírito. Assim, os gestos corporais são também vivamente litúrgicos. E como no corpo humano cada
membro tem uma função própria, a serviço, porém, de todo o corpo, assim, na liturgia, cada gesto do
corpo recebe um simbolismo próprio, a serviço de todo o ato celebrativo.

1. Sentar-se - É uma posição cômoda que favorece a catequese, boa para a gente ouvir as Leituras, a
homilia e meditar. É a atitude de quem fica à vontade e ouve com satisfação, sem pressa de sair.

2. De Pé -  É uma posição de quem ouve com atenção e respeito, tendo muita consideração pela
pessoa que fala. Indica prontidão e disposição para obedecer, para seguir o chamado.

3. Deitar - Deitar é o nome do gesto do sacerdote ou bispo de colocar o incenso sobre a brasa dentro
do turíbulo.

4. Inclinar-se -  Inclinar-se diante de alguém é sinal  de grande respeito.  Os fiéis  podem inclinar  a
cabeça para receber a bênção solene.

5. Genuflexão  -  É  um  gesto  de  adoração  a  Jesus  na  Eucaristia.  Fazemos  este  gesto  quando
entramos na Igreja e dela saímos, se ali existir o Sacrário.

6. Ajoelhar-se -  De início,  o cristão ajoelhava-se somente nas orações particulares. Depois toda a
comunidade passou a ajoelhar-se em tempo de penitência. Agora essa posição é comum diante do
Santíssimo Sacramento e durante a consagração do pão e do vinho. Ajoelhar-se perante alguém
era sinal de homenagem a um soberano. Hoje significa adoração a Deus.

7. Prostrar-se -  Gesto muito antigo,  bem a gosto dos orientais.  Significa morrer para o mundo e
nascer para Deus com uma vida nova e uma nova missão.

8. Mãos Levantadas - É atitude dos “orantes”. Significa súplica e entrega a Deus.
9. Mãos Juntas -  Significa recolhimento interior, busca de Deus, fé, súplica, confiança e entrega da

vida.
10. Silêncio – O silêncio tem muito valor na oração pois ajuda no aprofundamento dos mistérios da fé.

É recomendado praticar um silêncio profundo por tempo adequado após a distribuição da Eucaristia

2 - O silêncio nas celebrações litúrgicas
O silêncio não é apenas ausência de palavras ou ruídos. Corremos o risco de interpretar o silêncio das celebrações
litúrgicas como falhas da equipe de celebração. O silêncio é, acima de tudo, atitude que envolve a pessoa toda: nas
suas dimensões corporal e espiritual. Por isso, nas celebrações litúrgicas, o silêncio assume função indispensável. 

3 - Algumas razões para fazer silêncio
1. O silêncio é atitude de fé e reverência da assembléia litúrgica diante de Deus.
2. O silêncio oferece condições para que a pessoa penetre mais profundamente o mistério que celebra.
3. O silêncio é o meio para que ressoe no íntimo dos participantes a palavra de Deus, que os conforta e alimenta-lhes

a esperança. 
4. O silêncio leva a pessoa a reconhecer suas potencialidades e seus limites, por isso ela admite que tem muito a

prender de Deus e dos irmãos.

4 - Em que ocasiões deve-se manter o silêncio?
As Instruções Gerais sobre o Missal Romano dá as seguintes orientações: “...no ato penitencial e após o convite à
oração (Oremos),  cada fiel  se recolhe;  após uma leitura ou homilia,  meditam brevemente  o que  ouviram;  após a
comunhão, enfim, louvam e rezam a Deus no íntimo do coração” (nº 23). Enquanto o sacerdote pronuncia a narrativa da
instituição (consagração) recomenda-se silêncio reverente. Quando o padre mostra o pão e o Vinho consagrados. O
silêncio de recolhimento tem uma dimensão de adoração, por isso, coloque-se em destaque “o silêncio sagrado” após a
comunhão, instante de diálogo interior com Jesus eucarístico. 
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04 – LITURGIA E MARIA
“ALEGRA-TE, CHEIA DE GRAÇA”.

Maria, a Mãe de Deus toda santa, sempre Virgem, é a obra-prima da missão do Filho e do Espírito na plenitude do
tempo. Pela primeira vez no plano da salvação e porque o seu Espírito a preparou, o Pai encontra morada em que seu
Filho e seu Espírito podem habitar entre os homens. è neste sentido que a Tradição da Igreja muitas vezes leu, com
relação a Maria, os mais belos textos sobre a Sabedoria. Maria é decantada e representada na liturgia como o “trono da
sabedoria”. Nela começam a manifestar-se as “maravilhas de Deus” que o Espírito vai realizar em Cristo e na Igreja.

O espírito Santo preparou Maria com sua graça. Convinha que fosse “cheia de graça” a mãe daquele em quem “habita
corporalmente a Plenitude da Divindade”. Por pura graça, ela foi  concebida em pecado como a mais humilde das
criaturas, a mais capaz de acolher o Dom inefável do Todo-Poderoso. É com razão que o anjo Gabriel a saúda como a
“filha Sião” “alegra-te”. É a ação de graças de todo o Povo de Deus, e portanto da Igreja, que ela faz subir ao Pai no
Espírito Santo em seu cântico, enquanto traz em si o Filho Eterno.

Em Maria, O Espírito Santo realiza o desígnio benevolente do Pai. É pelo Espírito Santo que a Virgem concebe e dá à
luz o Filho de Deus. Finalmente, em Maria o Espírito Santo começa a pôr em Comunhão com Cristo os Homens,
“objetos do amor benevolente de Deus”.. e os humildes são sempre os primeiros a recebe-lo: os pastores, os magos,
Simeão e Ana, os esposos de Caná e os primeiros discípulos. Ao final desta missão do Espírito, Maria torna-se a
“Mulher”, nova Eva, “mãe dos viventes”, Mãe do Cristo total”.  É nesta qualidade que ela está presente com os Doze,
“com um só coração, assíduos à oração”, na aurora dos “últimos tempos” que o Espírito vai inaugurar na manhã de
Pentecostes, com a manifestação da Igreja. (CIC 721 a 726)

MARIA, MULHER DA PAZ

Iniciamos o ano celebrando a solenidade de Maria, mãe de Deus, e comemorando o dia internacional da paz. Isso nos proporciona
desde já excelente condição: sob a proteção de Maria, caminhar em busca da paz.. O Evangelho de Lucas - proclamado na
liturgia de 1º de Janeiro, embora acentue o nome de Jesus (Deus salva), não impede que Maria tenha presença marcante nesta
liturgia. A preponderância do Filho não reduz o papel da Mãe; honrando-a, glorificamos o próprio Filho.

A solenidade de Maria, mãe de Deus é a primeira festa mariana e aparece no calendário litúrgico já no século V. Desde o
Concilio de Éfeso (431), Maria é proclamada mãe de Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. A encíclica Marialis Cultus (1974) diz
que, situada no dia 1Q de janeiro, a festa é "destinada a celebrar a parte desempenhada por Maria no mistério da salvação e a exaltar
a singular dignidade que decore dela para a Santa Mãe por meio da qual recebemos o autor da vida" (n. 5).

Celebrar junto com Maria, mãe de Deus, o dia mundial da paz lembra-nos que ela é proclamada, na ladainha, rainha da paz. Sim,
Maria é a mulher da paz, pois nos trouxe o príncipe da paz. Talvez nunca tenhamos falado tanto da necessidade da paz como em
nossos dias. Quanto mais falamos dela e por ela rezamos, mais distante parece que fica. O papa Paulo VI, já em 1965, dizia: "A
paz deve guiar o destino dos povos e da humanidade. Se quereis ser irmãos, deixai cair as armas de vossas mãos. Não se
pode amar com armas ofensivas em punho".

Quando fiamos em violência, esquecemos que as "pequenas violências" - verbais, morais e físicas - existentes dentro das
próprias famílias geram as "grandes violências" presentes na sociedade. Em muitos  lares se vêem as mais diferentes formas de
violência contra as crianças, mulheres e idosos. Normalmente todo conflito tem origem modesta e vai se alastrando à medida que
se quer combater a violência com a violência. (Pé. Nilo Luza, ssp)

05 – O DOMINGO
Porque o Domingo é considerado o Dia do Senhor? Porque o Domingo é o dia da comunidade?

Porque a Igreja recomenda e insiste que a comunidade se reúna no domingo para celebrar?

O domingo é uma instituição de origem especificamente cristã.  Começou com a reunião  dos primeiros
cristãos para celebrar a memória da morte e principalmente da Ressurreição de Jesus Cristo que se deu
no  Primeiro  Dia  da  semana.  Por  isso,  a  celebração  do  Senhor  ressuscitado  e  a  ação  de  graças
(Eucaristia), são elementos essenciais do domingo cristão. 

Foi  num  Domingo que após  a Ressurreição,  Jesus  tornou  a aparecer  para  os  apóstolos  que estavam
reunidos em oração.

Foi  num  Domingo que  Jesus,  o  Deus  Filho,  enviou  de  junto  do  Pai,  o  Espírito  Santo  sobre  os  seus
discípulos  no  Cenáculo  quando  estavam  reunidos  com  sua  Mãe  em  oração.  Depois  os  enviou  como
mensageiros da Boa Nova. O Dia do Senhor devia ser vivido na alegria, pois, era o dia da grande libertação,
sinal profético da reunião universal de todos os eleitos diante do Trono de Deus, cantando seus louvores.
Por isso, o Domingo é o dia da Igreja. Dia da comunidade reunida em nome do Senhor. No primeiro dia da
semana.

123



O Domingo era tão significativo para os primeiros cristãos, que eles se sentiam verdadeiramente convidados
a  participar  da  reunião  comunitária.  Nem  o  risco  de  vida,  a  prisão  ou  as  torturas  os  afastavam  das
celebrações dominicais.

Para eles, faltar à assembléia dominical é amputar o Corpo de Cristo, porque eles entendiam que reunir-se
e tomar parte na Liturgia Dominical (celebração do sacrifício da nossa redenção),  na escuta da Palavra, na
participação do Corpo e no Sangue do Senhor, era a expressão de pertença a Cristo. Para os primeiros
cristãos, isso significava sinal da alegria pela presença do Espírito Santo e pela comunhão com o Senhor
glorificado e pela esperança de sua volta.

Assim, tomar parte da assembléia litúrgica, trata-se de um imperativo que brota da fé e da comunhão com a
Igreja de todos os tempos, em torno do Ressuscitado. Daí que, para aquele que crê, e se sente integrado
numa comunidade de fé, “reunir-se no dia do Senhor”, mais que uma obrigação preceitual, é um privilégio.

Seria bom entendermos também que o Domingo, além de ser o Dia do Senhor e da comunidade, é também
o dia de alegria e de  repouso do trabalho, expressão de liberdade e de convivência fraterna. O repouso
dominical é sinal de libertação e proclamação da grandeza da pessoa humana, “que, sem dúvida, tem mais
valor do que os negócios e os processos produtivos”.

A sociedade consumista e secularizada perdeu o sentido religioso do domingo. O mundo do trabalho por
turnos, a mentalidade de produção e o regime urbano de vida estão enfatizando outras dimensões.

Não tendo tempo disponível durante a semana, as pessoas ocupam o domingo nos afazeres domésticos ou
em serviços que possam ajudar na subsistência familiar. Se isso ainda não bastasse, muitas famílias ainda,
procuram fora da cidade, a superação da tensão gerada pela pressão da vida cotidiana, e na maioria das
vezes ocupam seu domingo em realidades opostas ao sentido cristão desse santo dia.
O descanso dominical, contudo, não se reduz ao repouso necessário à restauração das energias gastas
pelo esforço do trabalho, É muito mais que isso. É sobretudo um espaço de exercício da liberdade e da
solidariedade. De liberdade, porque torna possível ocupações de livre escolha, as que mais se prestam à
afirmação e realizações pessoais. De solidariedade porque torna possível a ajuda ao próximo doando parte
de seu tempo de descanso ou lazer, sem prejuízo da própria subsistência.

A  celebração  dominical nos  faz  refletir  em  nossos  erros,  onde  precisamos  e  podemos  melhorar,  nos
fortalece a fé, nos alimenta na esperança de dias melhores e assim nos santifica porque nos faz Igreja e nos
coloca na caminhada do povo de Deus.

Os fiéis devem ser instruídos acerca do significado da assembléia dominical. A igreja recomenda e insiste
que onde não for possível a celebração Eucarística, organizem-se e possibilitem às comunidades eclesiais a
celebração da Palavra de Deus. Deste modo, seus membros, terão acesso pelo menos aos tesouros da
Sagrada Escritura e da oração da Igreja. 

Tenha-se muito cuidado para que A celebração da Palavra, mesmo com a distribuição da comunhão, não
leve o povo a pensar que se trata do Sacrifício da Missa.
06 – A PALAVRA DE DEUS

O centro e a plenitude de toda a Escritura e de toda a celebração litúrgica é Jesus Cristo, Palavra e Sinal do
amor com que Deus intervém e age para salvar seu povo: presença divina ativa entre nós.

Ele é uma presença contínua na Igreja através da Eucaristia e dos demais Sacramentos, da assembléia e
do ministro, da Palavra proclamada e da oração comunitária. Na proclamação da Palavra, Cristo continua
falando a seu povo, como profeta e sacerdote.

A escuta da Palavra de Deus se torna compromisso de fé e de conduta cristã pela força do Espírito Santo.
O mesmo Espírito Santo de Deus que agiu na vida de Cristo, está presente na vida dos seguidores do
Ressuscitado.

Os prodígios que de muitas formas Deus realizou na história da salvação fazem-se presentes, de novo, nos
sinais da celebração litúrgica, de um modo misterioso, mas real.

A participação do povo no acontecimento celebrado expressa-se com palavras, gestos, ações e sinais. A
expressão  simbólica  da  celebração  “exprime  e  estimula  os  pensamentos  e  os  sentimentos  dos
participantes”. O gesto corporal revela a fé e a comunhão.
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Os discípulos, ao verem o Senhor, “  prostraram-se diante dele  ” (Mt 28,17).
Quando Deus comunica a sua Palavra, sempre espera uma resposta,
que consiste em escutar e adorar “em Espírito e Verdade” (Jo 4,23).

A escuta da Palavra suscita o arrependimento e estimula à conversão.
“A Palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes;

penetra até dividir alma e espírito, junturas e medulas” (Hb 4,12).

Ela põe em crise as situações erradas, provoca uma revisão de vida suscita o compromisso.
“Senhor, eis que eu dou metade de meus bens aos pobres,

e se defraudei a alguém, restituo-lhe o quádruplo” (Lc 19,18).

As celebrações da Palavra de Deus atuam e frutificam à medida que há uma resposta de vida de fé, de
esperança e de caridade da parte dos que escutam. A resposta de fé supõe explicação e compreensão da
Palavra. “Como é que vou entender se ninguém me explicar” (At 8,31a).  Vemos que é necessário o
estudo da Sagrada Escritura e o interesse que cada um deve ter ou desenvolver.

Apoiando-se na Palavra de Deus, as pessoas se tornam mais solidárias e fazem dos momentos celebrativos
um  encontro  festivo  e  comprometido  com  o  próprio  Deus  da  vida,  que  é  a  palavra  que  ama,  salva,
transforma e liberta.

“A Palavra de Cristo não é menos importante do que o Corpo de Cristo” (Cesário de Arles)
“O verdadeiro Cristo está na sua Palavra e na Carne” (Santo Agostinho).

“Na Missa se prepara tanto a mesa da Palavra de Deus,
como a do Corpo de Cristo, para ensinar e alimentar os fiéis” (IGMR, nº 8).

“A Igreja alimenta-se com o Pão da vida na mesa da Palavra de Deus e do Corpo de Cristo”
(Inst. Euchr. Mysterium, nº 10)

“A Liturgia da Palavra” é um diálogo entre Deus e seu povo.
“A Liturgia Eucarística” é uma festa, é um banquete entre Deus e seu povo.

É uma festa entre amigos, uma despedida com recomendações e conselhos da parte de Deus para nós
observarmos na viagem que vamos  empreender  nos próximos dias,  na  próxima semana.  No Domingo
seguinte voltaremos contar a Deus as novidades que vivemos, os problemas que enfrentamos. Ouviremos o
que Deus tem a nos dizer e as recomendações para a próxima jornada e assim por diante, até o encontro
definitivo com Ele no Reino da graça, na Glória Eterna.

Palavra de Deus e Eucaristia
são duas formas diferentes da presença de Jesus Cristo no meio do povo da nova aliança.

07 – A EUCARISTIA
A celebração Eucarística é o verdadeiro centro de toda a vida Cristã. Nenhuma comunidade cristã se edifica
sem ter a sua raiz e o seu centro na celebração da Santíssima Eucaristia.

São Justino (100 -160), filósofo, mártir Primeira Apologia, 67.66 faz um comentário sobre:
«O verdadeiro pão descido do céu»

Esta é uma das primeiras descrições da Eucaristia feita no século II.

No dia a que chamamos dia do sol [domingo], nas cidades e nas aldeias todos os habitantes se reúnem
num dado lugar. Lêem-se as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas segundo o tempo de que
se dispõe. Quando a leitura termina, aquele que preside toma a palavra para chamar a atenção sobre os
ensinamentos recebidos e para exortar ao seu seguimento.

Depois levantamo-nos, e em conjunto apresentamos as intenções de oração. Seguidamente traz-se o pão,
o vinho e a água. O presidente dirige ardentemente ao céu súplicas e ações de graças, e o povo responde
com a aclamação «Amem!», uma palavra hebraica que quer dizer: «Assim seja».

Chamamos este alimento eucaristia, e ninguém o pode tomar se não acredita na verdade da nossa doutrina
e se não recebeu o  banho do batismo para  a remissão dos pecados  e regeneração.  Porque nós não
tomamos este alimento como se toma um pão ou uma bebida vulgar.
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Do mesmo modo que, pela Palavra de Deus, Jesus Cristo nosso Salvador encarnou, tornando-se carne e
sangue para nossa salvação, também o alimento consagrado pelas próprias palavras rezadas e, destinado
a alimentar a nossa carne e o nosso sangue para nos transformar, este alimento é a carne e o sangue de
Jesus encarnado: esta é a nossa doutrina.

Os  apóstolos,  nas  memórias  que  nos  deixaram,  a  que  chamamos  os  evangelhos,  transmitiram-nos  a
recomendação que Jesus lhes fez: Tomou o pão, abençoou-o e disso: «Fazei isto em minha memória; isto é
o meu corpo». De igual modo tomou o cálice, abençoou-o e disse: «Isto é o meu sangue». E só lhos deu a
eles (Mt 26,26s; 1Co 11,23s)... É no dia do sol que nos reunimos todos, porque este é o primeiro dia, aquele
em que Deus para fazer o mundo, separou a matéria das trevas, e ainda o dia em que Jesus Cristo nosso
Salvador ressuscitou dos mortos.

08 – A SANTA MISSA

1 - A SANTA MISSA NO NASCIMENTO DA IGREJA

Os textos dos mais antigos escritores cristãos, as descobertas arqueológicas e as pinturas das Catacumbas
permitem-nos fazer uma idéia completa do que podia ser a celebração da missa, nos primeiros tempos do
cristianismo, final do século II e início do século III.

A Santa Missa compreendia DUAS GRANDES Partes.
A primeira, mais geral, que os catecúmenos podiam assistir.
A segunda reservada aos fiéis já batizados, em que o sacrifício e o mistério se realizam.

1ª Parte: LITURGIA DA PALAVRA 2ª Parte: LITURGIA SACRAMENTAL (Eucarística)
Leitura do Antigo Testamento Ofertório
Leitura do Novo Testamento Consagração
Proclamação do Evangelho Comunhão
Homilia

ASPECTOS TEOLÓGICOS DA HOMILIA

Homilia é uma palavra de origem grega, que significa “conversa familiar”. Não se trata de uma catequese,
muito menos  aula de teologia. É uma conversa  familiar  que se destina  aos “cristãos já iniciados”  no
Ministério de Cristo. É um memorial. Sua função é recordar, exortar, animar, despertar o que os iniciados já
sabem, para se viver em Cristo como homens e mulheres renascidos pela Água e pelo Espírito. A homilia
deve brotar do coração do Pastor que conhece suas ovelhas, mas, é também a ação do Espírito Santo, que
age em todo batizado, para lembrar, interpretar, esclarecer, iluminar na verdade da Palavra da Salvação. O
pregador deve alimentar os fiéis com o Pão da Palavra para depois a Palavra se tornar Pão na Eucaristia.

O Concílio Vaticano II conservou, oficializou e insiste nesta divisão para as Missas de hoje incluindo nela
os Ritos Iniciais e os Ritos Finais com a seguinte divisão:
2 - PARTES DA CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA HOJE:
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Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão

CELEBRAÇÃO DA PALAVRA POR MINISTRO LEIGO

Com: Celebrar significa tornar célebre, dar importância, festejar.

Através das Sagradas Escrituras sabermos que Deus constitui o seu povo e estabelece com ele
uma aliança. Na aliança, Deus propõe ao povo certos deveres em troca promete caminhar com ele,
socorrê-lo e libertá-lo.  O Povo de Israel celebrava freqüentemente essa presença divina, ativa e
libertadora. Eles iam na sinagoga que era a casa de oração e onde recebiam instruções. Lá eles
meditavam a Palavra de Deus, cantavam salmos, ora suplicando ora bendizendo ao Deus fiel  e
solidário. Eles chamavam esses encontros de “Serviço Religioso”. A esse “Serviço Religioso” ou
culto público que o povo presta a Deus, dá-se o nome de Liturgia.  A Liturgia é um diálogo entre
Deus e seu povo.
Canto Inicial nº ____ - (Pág 132 Manual do MESC).

Com: Vamos seguir a Celebração do nosso Culto na (Pág 71Manual do MESC)

ACOLHIDA
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Min: Nos sintamos todos acolhidos uns aos outros e felizes, iniciemos nossa celebração: Em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Todos: Amém.

Min: A graça de N.S. Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco;
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

ATO PENITENCIAL

Min: Irmãos e irmãs, Jesus que nos reúne no seu amor e nos convida a mesa da palavra, nos chama
também à conversão. Por isso, reconheçamos as nossas culpas, falhas e pecados ... (pausa)

Com: Canto nº ______ – (Pág 137 Manual dos MESC) Senhor que viestes salvar

Min: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida
eterna.

Todos: Amém.

HINO DE LOUVOR

Min: Glória ao Pai ao filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio agora e sempre.
Todos: Amém.

ORAÇÃO DO DIA
(Liturgia Diária)

Min: Ó Deus, que preparastes morada digna do Espírito Santo no Imaculado Coração
de Maria, concedei que, por sua intercessão, nos tornemos um templo da vossa glória. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso filho, na unidade do Espírito Santo.
Todos: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

Com: A 1ª Leitura (....................) nos fala que ...........................................................

SALMO RESPONSORIAL

Com: A 2ª Leitura (....................) nos fala que ...........................................................

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Com: O Evangelho de hoje (....................) esclarece que.................................................
De pé em sinal de prontidão para seguirmos Jesus, aclamemos o Evangelho com alegria cantando:

Refrão:Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia - Aleluia.
Min: O Senhor esteja conosco!
Todos: Ele está no meio de nós!
Min Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo...
Todos: Glória a vós Senhor!

PARTILHA DA PALAVRA
(Reflexão Homilia)

PROFISSÃO DE FÉ
(Pág 74 Manual do MESC)

Min: Professemos nossa fé com bastante ardor no nosso Deus Trindade.
Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra; / E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso
Senhor;  /  que foi  concebido  pelo  poder  do Espírito  Santo;  /  nasceu da virgem Maria,  padeceu sob
Pôncio Pilatos,  /  foi  crucificado,  morto e sepultado;  desceu à mansão dos mortos;  /  ressuscitou ao

128



terceiro dia; subiu aos céus, / está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, / donde há de vir para
julgar os vivos e os mortos; / Creio no Espírito Santo, na santa Igreja católica, /  Na comunhão dos
santos, na remissão dos pecados, / na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.

ORAÇÃO COMUNITÁRIA
(Pág 74 Manual do MESC)

Min: Queridos irmãos e irmãs, com muita fé vamos apresentar ao Imaculado Coração de Maria nossos
pedidos para que nossa Mãe Maria interceda junto a Jesus e nos conceda as graças necessárias
para exercermos dignamente nosso ministério roguemos:

1. Pela Santa Igreja de Deus para que ela não cesse de levar a Boa Nova a todos, rezemos ao
Senhor.
T – Senhor atendei a nossa prece.

2. Pelos  ministros  ordenados  ou  leigos  para  que  cada  um  faça  o  melhor  em  prol  do
engrandecimento do nome de Jesus, rezemos...

3. Pelos doentes e pelos que sofrem para que eles encontrem gestos de amor e carinho em casa
ou em hospitais, rezemos...

4. Pela  nossa  comunidade  para  que  ela  cresça  aos  vossos  olhos  em  graça,  sabedoria  e
entendimento, rezemos...

5. Pelos falecidos para que suas almas recebam eficácia de nossas orações, rezemos...

6. Pelas  nossas  intenções  particulares  para  que  as  mesmas  sejam  aceitas  por  Deus  Pai,
rezemos...

Min: Oremos: Ó Deus, que nos escutai sempre quando nos reunimos em vosso nome, escutai-nos hoje e
que nossas preces vos sejam agradáveis e aceitas. Tudo isso vos pedimos por Jesus Cristo que
convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo.

Todos: Amém.

Esclarecimentos:
1. Se tiver coleta para as necessidades da comunidade ou qualquer tipo de partilha, a assembléia pode

cantar. A oferta também é gesto concreto de louvor a Deus e sinal de partilha entre as pessoas.
2. A Celebração da Palavra por Ministro Leigo não tem as seguintes partes :

1. A Proclamação da Oração Eucarística que é própria da Santa Missa;
2. Apresentação das Ofertas de Pão e Vinho;
3. O Canto do Cordeiro de Deus e
4. A bênção própria dos Ministros Ordenados

Por isso, após a Oração Comunitária, inicia-se o Rito da Comunhão - (Pág 75 Manual do MESC)
RITO DA COMUNHÃO

Nota: O MESC prepara o altar para a comunhão estendendo o corporal.
Em seguida abre o sacrário, genuflecte, retira o cibório e leva-o para o altar,
colocando-o sobre o corporal. Abre o cibório, ajoelha-se e diz:

Min: Graças e louvores se dêem a todo momento.
Todos: Ao Santíssimo e digníssimo sacramento. (Repetir três vezes)

Min: Glória ao Pai, ao filho e ao Espírito Santo.
Todos: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. (Repetir três vezes)

ORAÇÃO DO PAI NOSSO

Min: Lucas nos diz que um dia Jesus estava rezando em certo lugar. Jesus deve ter rezado tão bem e
tão bonito que despertou o desejo da oração naqueles que o observa. Quando terminou de rezar,
um dos discípulos, chegando perto de Jesus disse: “Senhor, ensina-nos a rezar...
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Seguindo o ensinamento de Jesus, procuremos imitá-lo rezando confiantes e com grande fervor no
coração, a oração que o próprio Cristo nos ensinou:

Todos: PAI NOSSO...

Min: Livrai-nos de todos os males, ó Pai de misericórdia e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo
a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.

Todos: Amém.

ORAÇÃO DA PAZ

Min: Sabemos que o mundo precisa de paz. Existem muitos desentendimentos e guerras entre os povos
e também dentro das famílias. Por isso, juntos vamos pedir a paz.

Todos: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha
paz.” Não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa Igreja; dai-lhe segundo o Vosso
desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. (Manual do
MESC não tem)

Min: A Paz do Senhor esteja sempre conosco.
Todos: O amor de Cristo nos uniu. (Manual do MESC não tem)

Min: Como filhos e filhas do Deus da paz, saudemo-nos uns aos outros em Cristo.
COMUNHÃO

Nota: Momento de Silêncio em adoração ao Santíssimo.
(Após o silêncio pode-se entoar um canto eucarístico).

Min: Felizes somos nós que fomos convidados a participar desta comunhão da ceia do Senhor, cremos
nela e, por isso, estamos aqui. Eis o Cordeiro de Deus, sinal de unidade entre Deus e nós, o único
que tira o pecado do mundo.

Todos: Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo.

Min: Que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna.

Nota: Em seguida o Ministro comunga depois vai distribuir a comunhão aos presentes.

Com:                  Canto nº ___ - (  Pág 132 Manual do MESC  )

RITO FINAL
(Pág 77 Manual do MESC)

Nota: Momento de Silêncio para interiorizar Jesus que acabamos de receber em nosso coração .

Min: Oremos: Pai,  nós vos damos graças pelo Vosso imenso amor para conosco, dando vosso Filho
como penhor da salvação. Por Cristo, Senhor Nosso.

Todos: Amém.

Com: Avisos Finais

PEDIDO DA BÊNÇÃO

Min: Que a Bênção de Deus, Pai todo-poderoso, desça sobre nós e permaneça para sempre.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Todos: Amém.
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Min: Que todos tenhamos um bom final de semana...
Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.

Todos: Amém.

Nota:   Esta celebração foi tirado da sugestão de Celebrações por Ministros Leigos. Ed. Paulus .

FM08-3CP
Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão

Assunto ATENDIMENTO AOS ENFERMOS E IDOSOS
Formador __________________________________
Local __________________________________
Setor __________________________________
Data ___/___/_____
Horário ___:___h às ___:___h.
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FM09-1AE

01 – O ENFERMO PODE SER EU
O homem, biblicamente, é apresentado como uma unidade de vida: Corpo e Espírito. A enfermidade, no
entanto, provoca uma ruptura nessa unidade. Como o MESC poderá ajudar o enfermo a recompor esta unidade
rompida?

O homem é um ser com os outros e para os outros. Este “ser social”, é a essência do ser humano, criado à
imagem de Deus  pessoa e  comunhão.  Forçado  pela  doença  a  viver  na  inatividade,  afastado de seus
compromissos, entregue aos cuidados dos outros, encerrado dentro de um ambiente de um quarto e preso
a um leito, o enfermo faz a experiência profunda da solidão e da dependência, que rompe os laços naturais
de seu relacionamento. A enfermidade, pois, em maior ou menor grau, gera uma crise de comunicação. O
enfermo não se sente por vezes compreendido em sua situação, em suas angústias e incertezas íntimas.

02 – O SER HUMANO É DEPENDENTE DE DEUS, QUE É A SUA ORIGEM (Gn 2,7)
A enfermidade põe em evidência a fragilidade e precariedade da vida humana. A doença evoca a morte! O
fim!  O  homem  compreende  que  é  um  ser  “finito”,  limitado.  Afastado  de  suas  atividades  e  de  seus
compromissos familiares e sociais, o doente sente profundamente os seus limites.
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Há enfermos em que só o corpo está enfermo, a mente se conserva lúcida. Ele anseia, quer realizar, quer
produzir, sabe que é um peso para os outros, mas se vê impotente ante a doença que o abate lentamente!
Não é fácil, mas devemos auxiliar o enfermo reconciliar-se com o corpo, pela aceitação da enfermidade e
integrando-a num equilíbrio.

Conforme os estudos da CNBB Nº 26, o que a Igreja tem a dizer de específico ao enfermo? Como Igreja
devemos dizer ao enfermo que Deus é bom, que ele é Pai, que ele é amor e que ama a cada um de nós
como somos.  Contestar  isso  seria  anti-cristão,  mas  tão  pouco pode  ser  julgado  fácil,  cômodo,  rápido,
convencional, repetitivo a pessoa sadia lançar estas verdades ao irmão em luta. (...), portanto, não existem
palavras  mágicas  para  apaziguar  o  enfermo,  ou  nos  satisfazer  plenamente  se  o  enfermo somos  nós.
Lembrar-se da Lei do Silêncio. 

Como nos casos de pessoas que viveram entre a vida e a morte, pessoas que escaparam milagrosamente,
a recuperação da saúde pode assumir o aspecto de uma ressurreição, de uma nova vida. A pessoa olhará o
mundo com outros olhos, outra escala de valores passará a nortear sua vida.  Nota: Se  alguém
conhecer algum caso neste momento poderá ser colocado para enriquecimento do encontro.

03 – DEUS CRIA O HOMEM PARA A VIDA
Criado à imagem e semelhança de Deus, o homem recebe sua benção e a ordem de “crescer, multiplicar e
dominar  a  terra”  (Gn  1,28).  O  Dom  da  vida  implica  para  o  homem  a  responsabilidade  de  viver.  A
enfermidade por sua vez, ao menos virtualmente, pertence à realidade humana, cujas energias psíquicas e
físicas vão se enfraquecendo no decorrer do tempo.

04 – A ENFERMIDADE E O DESÍGNIO DE DEUS
Deus não criou o homem para a morte, mas destinou-o à vida. “Eu vim para que tenham vida, e a tenham
em abundância” (Jo 10,10).  O homem é, pois,  chamado a preservar a vida e a saúde. A enfermidade
contradiz, diminui e torna difícil o querer viver. Os males humanos, a enfermidade e a dor contrariam Deus
que nos criou para a felicidade. “A enfermidade pertence à condição pecadora da humanidade”. 

Alegar que a enfermidade é vontade de Deus, é contrário ao mandamento divino,  além de prejudicar a
recuperação das forças perdidas. Na medida, porém, em que as doenças e a morte, em última análise, são
inevitáveis e na medida em que perdurarem, apesar de tudo o nosso esforço em evitá-las e combatê-las,
nós devemos aceitá-las e assumi-las, à luz da Fé e da Esperança Cristã.

Quando o enfermo (por si ou com a ajuda de outras pessoas), se conscientizar que Deus o ama e não o
abandona, que seu Filho Jesus também sofreu (sem estar enfermo), e morreu para que tivéssemos vida
(vida plena, eterna), e disse: “Quem crer em mim, mesmo que morra viverá” (Jo 11,25). Esta certeza nos
vem de Cristo ressuscitado.

Convictos de nossa transformação em Cristo e do termo final de nossa esperança, podemos dizer como
São Paulo: “A minha expectativa e esperança é que em nada serei confundido..., pois para mim viver é
Cristo” (Fl 1,19-21).

05 – A FÉ QUE CURA
A religiosidade popular apóia-se em lugares de peregrinação, relíquias, santos, taumaturgos, estátuas, água
benta, medalhas, etc. O povo cristão continuou a celebrar suas liturgias do “corpo adoentado”, da fragilidade
do ser humano em busca da cura. A Igreja vê isso com benevolência, desde que não sejam motivos de
superstição, mas que devemos direcioná-los para o contexto sacramental (Confissão, Comunhão, Unção
dos Enfermos). Carismáticos,  oração,  imposição das mãos, curas milagrosas são consideradas aquelas
relacionadas a doenças verdadeiramente orgânicas julgadas incuráveis  pelos médicos.  A cura deve ser
instantânea, imediata. Na religiosidade popular, permaneceu sempre viva a fé na cura como resposta à oração.

06 – A PRESENÇA SACRAMENTAL DA IGREJA JUNTO AOS ENFERMOS E IDOSOS
Os Sacramentos são “Palavra e Dom”. Através da Palavra o MESC faz a Igreja presente junto ao enfermo
levando-lhe o anúncio pascal da nova vida em Cristo. O Dom da graça, o enfermo recebe como presente de
Deus através do seu filho Jesus na Eucaristia.  Esse atendimento sacramental deve ser assegurado tão
freqüentemente quanto o enfermo quiser.

A  Unção  dos  Enfermos –  é  um  dos  Sacramentos  da  cura  (o  outro  é  a  Confissão,  Penitência  ou
Reconciliação) constitui o Sacramento da existência cristã provado pela enfermidade. A Igreja anuncia que
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Deus ama o enfermo e, ao mesmo tempo, que deseja seu pleno restabelecimento físico e espiritual.  A
Unção  dos  Enfermos confere  ao  enfermo  a  energia  capaz  de  neutralizar  as  forças  destruídas  pela
enfermidade, levando o enfermo a fazer uma oferta de si mesmo em união com Cristo. Os efeitos deste
sacramento só serão percebidos pelo enfermo e seus familiares.

O MESC deve  se preparar  bem acerca deste  Sacramento  que exige  um conhecimento teológico  mais
profundo. Pouco se fala deste Sacramento ao povo e mesmo nos seminários, É preciso apresentar razões
positivas da sua celebração, não como preparação para a morte, mas que busca a identificação com Cristo
sofredor. Celebra o mistério da dor no mistério pascal de Cristo.

A Unção dos Enfermos     é ordenada ao conforto espiritual. O perdão dos pecados pode ocorrer, mas como
efeito secundário,  se o enfermo não puder obtê-lo pelo Sacramento da Penitência.  A cura,  caso venha
ocorrer, é pelo Dom de Deus e não pelo Sacramento em si. Pedir a Unção dos Enfermos como fruto da Fé e
não como superstição. Ela só deve ocorrer depois de se preparar bem o enfermo. Se a morte está próxima,
deve-se pedir o Sacramento da Confissão e o Viático (Lanche para a caminhada). Aos enfermos em estado
de coma não convém dar a Unção dos Enfermos.

Em relação aos enfermos crônicos e excepcionais, pode-se conferir a Unção dos Enfermos, dada que esta
constitui  o Sacramento de satisfação da dor e do sofrimento. A  Unção dos Enfermos pode ser repetida.
Pode também, ser conferida antes de uma intervenção cirúrgica. Aos idosos com as forças sensivelmente
debilitadas, também. Às crianças desde que tenham atingido o uso da razão. (Segundo o Código de Direito
Canônico se atinge a razão com (7)sete anos de idade).

07 – A COMUNIDADE ECLESIAL E OS ENFERMOS E IDOSOS
A comunidade eclesial deve tomar consciência de sua responsabilidade e de seu empenho em relação aos
enfermos. O afeto para com os enfermos está no centro da pregação evangélica.

A exortação apostólica sobre a vocação e a missão dos leigos na Igreja e no mundo, depois de ressaltar
que o homem é destinado à alegria, lembra as várias formas de sofrimento e de dor existentes. Coloca-as
ao lado dos abandonados e dos marginalizados pela sociedade de consumo: enfermos, deficientes físicos,
pobres  famintos,  imigrantes,  refugiados,  prisioneiros,  desempregados,  crianças  abandonadas,  pessoas
sozinhas e idosas. Afirma que os doentes também são enviados como trabalhadores da vinha. O valor do
sofrimento nasce da íntima união com Cristo sofredor; o homem que sofre é caminho da Igreja, por ser,
antes de tudo, o caminho do próprio Cristo (cf Christifidelis Laici, 53).

A ordem de Jesus para que a missão de evangelizar se associe à cura dos enfermos e o exemplo que ele
próprio nos deu constituem para a Igreja missão indiscutível, que deve ser renovada sempre (Mt 10,1; Mc
6,13; Lc 9,1-6). Tiago interpretou esta ordem como Sacramento (Tg 5,14). Paulo enumera entre os carismas
o “Dom da Cura” (1Cor 12,28-30), os apóstolos e os enfermos (At 3,1-11; 9,32ss; 14,8ss; 19,11ss).

Não se pode permanecer passivo perante o sofrimento. É preciso transformar, a exemplo de Cristo, todo o
acontecimento,  ainda  que  doloroso,  numa oferta.  É este  o  sentido  cristão  da  cruz,  que  a  Igreja  deve
anunciar também aos enfermos. Aceitar o sofrimento não significa, simplesmente, acomodar-se à dor, mas
dado que ela faz parte da vida humana, o cristão une o seu sofrimento a Cristo sofredor, enquanto busca
ativamente a saúde como “Dom de Deus”.
08 – ACEITAR O SOFRIMENTO POR CRISTO
O cristão não aceita o sofrimento pelo sofrimento, mas por Cristo. A aceitação da dor não deve produzir
nem revolta, nem conformismo; deve transformar-se em oblação consciente e cheia de amor. A ressurreição
implica uma passagem através da morte e constitui um momento doloroso.

A evangelização é uma missão de toda a Igreja e nela o tema do sofrimento e da morte são fundamentais
para a compreensão do Mistério Pascal. Não é, portanto, uma catequese reservada aos hospitais e aos
doentes, apenas. Tal reflexão deve ser dirigida, antes de tudo, aos que gozam de saúde. De outra parte, a
visita aos enfermos constitui um momento especial de catequese, bastante eficaz, porque é personalizada e
situada em circunstâncias  bem definidas.  É preciso não banalizar  os  encontros  com os enfermos com
palavras genéricas e vazias, com um conforto espiritual enganoso. Devem ser visitas cheias de esperança e
de confiança, embora marcadas pelo realismo.

09 – RESPEITAR O ENFERMO
Para a Igreja, a doença diminui a dignidade da pessoa humana “Servir aos enfermos é servir ao próprio
Cristo em seus membros” (Mt 25,36-40). Às vezes, os familiares interpretam erradamente a intenção do
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enfermo,  afirmando  ao  sacerdote  ou  ao  agente  leigo,  que o  enfermos  aceita  ou  rejeita  o  sacramento,
quando o desejo do paciente é bem outro. Requer-se, portanto, para cada caso um prudente discernimento.

10 – CONSELHOS PARA QUEM VISITA OS ENFERMOS E IDOSOS
1. O MESC, deve ter sempre em mente que está a serviço da Igreja. O enfermo vai receber uma visita da

comunidade através de sua pessoa. Não esquecer que na maioria das vezes, o sofrimento une mais o
enfermo a Deus, por isso, com boa dose de simplicidade e delicadeza deve levar conforto, esperança,
caridade e muita fé em Jesus Cristo. 

2. Para atender um enfermo, é preciso colocar-se no seu lugar e perguntar-se: Se o enfermo fosse eu,
como eu gostaria de ser atendido? Deve atender o enfermo da mesma maneira que gostaria que ser
atendido.

3. É importante lembrar que a doença transforma a pessoa. A dor e o desconforto do leito deixa o enfermo
mais sensível e emotivo, algumas vezes mais irritado. Em todas as situações devemos nos colocar no
lugar da pessoa. Quando o enfermo confiar algum problema, interessar-se por ele.

4. Quando for visitar um enfermo, ou um excepcional, não se deixar impressionar pela enfermidade. Não
dar  receitas,  não  lembrar  de  outros  enfermos  ou  enfermidades.  Não  recordar  com  o  enfermo  os
momentos difíceis de sofrimento, a fim de não provocar uma regressão no seu estado de saúde. Ser
otimista e alegre, mesmo no momento da dor e isso não significa contar piadas. Deve ser discreto e
tranqüilo. Nada de conversa fiada e voz alta. O silêncio ajuda na recuperação da saúde.

5. Quando o enfermo, espontaneamente, contar a própria história, não interferir com perguntas indiscretas,
mas, simplesmente, escutá-lo.

6. Não manifestar jamais sentimentos de piedade, ou provocar lamentações doentias. O maior auxílio que
se pode dar ao enfermo é ajudá-lo a encontrar-se a si mesmo.

7. A ajuda material pode até ser importante, mas a presença pessoal pode ser muito melhor.
8. Dizer que Deus ama o enfermo, é muito bonito e também verdadeiro. Nesse momento, no entanto, não

é tanto o amor de Deus que o enfermo deseja, mas o amor de quem o visita.
9. Deus não se ausenta da vida de ninguém. Ele é fiel e permanece com seus filhos. Esta presença será

melhor percebida a partir da nossa atitude fraterna para com o enfermo.
10. Amar o enfermo não só por  amor a Deus, mas também por  amor dele mesmo. Por isso, dar total

atenção ao doente é muito importante para ele se sentir amado.
11. Convidar  todos  os  presentes  para  participar  da  Celebração,  aproveitando  a  oportunidade  para

catequizar.
12. Lembrar que após o restabelecimento do enfermo, o mesmo deverá junto com a sua família ir à Missa

para agradecer a Deus.
13. Frases que devem ser evitadas nas visitas aos enfermos:

1. É vontade de Deus.
2. Deus dá somente o que podemos suportar.
3. Deus prova aqueles que Ele ama.
4. Existe razão para tudo, Deus escreve certo por linhas tortas.
5. Coragem, você tem que se forte.
6. Você não morre até que chegue sua hora.
7. Não se preocupe, o tempo cura.
8. Onde existe vida existe esperança.
9. É preciso sofrer muito para ganhar o céu. 

Nota: O importante é não dizer ao semelhante o que você gostaria de ouvir. Cada situação exige a 
sensibilidade para que possamos comunicar o amor de Deus através do silêncio, oração e ternura.

11 – CRITÉRIOS PARA LEVAR COMUNHÃO AOS ENFERMOS
Para se levar comunhão aos enfermos deve-se ter as seguintes preocupações:

1 - Ver com a Pastoral dos doentes se já verificou os seguintes itens:
1. Foi Batizado?
2. Fez Primeira Comunhão?
3. Participa da comunidade e da Santa Missa?
4. Há quanto tempo ele não se confessa?
5. Recebeu o Sacramento da Unção dos Enfermos?

Notas:
1. Explicar sobre (Unção/Santos Óleos) é administrado por um Sacerdote, sua eficácia é para a cura

da alma e enfermidade do corpo, pode ser conferida antes de uma intervenção cirúrgica. A unção
pode ser repetida.

2. Perguntar se quer receber a Comunhão. Caso afirmativo.
3. Visita do Sacerdote.

(Só se pode levar comunhão para um enfermo com consentimento de um Sacerdote).
4. Lembrar sempre que o enfermo esta dispensado do Jejum.
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2 – Informações que se deve colher antes de levar a comunhão:
1. Que tipo de enfermo eu vou atender?
2. Qual o sexo?
3. Qual sua idade? (jovem, criança, adulto, idoso)
4. Qual é o tipo da sua enfermidade? (cirurgia, acidentado, doença comum, doença contagiosa)
5. Há quanto tempo está de cama?
6. O seu estado é grave?
7. Está preso ao leito ou se movimenta bem?
8. Ele pode engolir? (Caso não possa, a comunhão deve ser dissolvida em uma colher com água). 
9. Combinar um horário para levar a Eucaristia para o doente observando sempre que não atrapalhe

(refeição, remédio, repouso e higiene pessoal).
Notas:

1. Sempre que possível, o Ministro deve participar da Santa Missa antes de levar a Comunhão.
2. No caso de hospitais respeitar horário pré-determinado para visita.
3. A Igreja desobriga o enfermo do jejum (pode comungar logo após alimentar-se).
4. Antes de levar a Comunhão devemos entrar em contato com a família, pois às vezes o enfermo

foi para o hospital, ou não pode receber visita, ou faleceu, evitamos assim constrangimento.
5. É necessário sempre que o Mesc ao sair de uma visita para outra, lave bem suas mãos para

evitar levar infecção de um para outro.
3 - Como transportar a Santa Comunhão e o que levar junto para a Celebração, se houver.

1. Pedir para família providenciar:
1. Mesa ou Estante
2. Bíblia e Imagens de Santos
3. Copo com água e Pires
4. Crucifixo e Vela

2. Levar junto:
1. Teca, Corporal e Manustérgio.
2. Manual, folheto ou livro.

4 - Como arrumar a celebração se houver?
1. Se houver comunhão, seguir orientações do Manual do Mesc página 160.

Notas:
1. Caso o estado de saúde do enfermo não permitir, não se deve fazer a Celebração da Palavra, reza-

se um Pai Nosso e a Oração “Felizes os convidados para a Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus
que tira  os  pecados do Mundo”.  Estimular  a resposta:  “Senhor  não digno...”  E dar a Eucaristia
dizendo: O Corpo de Cristo. É o caso também da eucaristia nos Hospitais.

2. Após  a distribuição da comunhão,  purificar  a teca,  e fazer  um momento  de  silêncio  antes  das
orações finais.

3. Ao término da celebração dar um adeus com a esperança de encontrá-lo com uma boa saúde no
próximo encontro.

2. Se não houver comunhão, seguir orientações do Manual do Mesc página 165.
Notas:

1. Cuidado especial no que dizer! Lembrar-se que diante de certos enfermos, o silêncio é
2. o melhor remédio. Saber ouvir também é sabedoria.
3. Atendimento aos agonizantes, seguir orientações do Manual do Mesc página 170.
4. Celebração Cristã da Esperança (Exéquias), seguir orientações do Manual do Mesc página 177.

5 – Itens a serem observados e respeitados nos atendimentos aos enfermos:
1. NAS CASAS E APARTAMENTOS

a) Marcar e cumprir horários em que vamos levar a Eucaristia
b) Convidar todos para participar da Celebração
c) Preparar o Altar (se for possível)
d) Pedir com delicadeza que sejam desligados rádio, televisão...
e) Cuidado com a higiene pessoal (antes e depois da comunhão).

2. EM HOSPITAIS
a) Orientar-se junto ao Posto de Enfermaria para solicitar autorização da Direção do hospital.
b) Respeitar normas e regras (horário de visita, tempo que pode permanecer), aproveitando sempre

que  possível,  os  horários  de  visitas  abertas  ao  público.  Evitar  os  horários  de  visitas  médicas,
banhos ou refeições dos enfermos.

c) Não podemos ascender velas (é dispensada também a arrumação de um altar)
d) Celebração mais sintetizada (não alongar leituras, comentários).
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e) Em enfermarias quando tiver mais enfermos, deve-se esperar o momento adequado para dar a
sua mensagem (Celebração e Comunhão). É aconselhável convidar para que todos participem. É
normal que outros enfermos peçam a comunhão também. Neste caso, deve-se conversar com eles,
procure descobrir um pouco sobre a sua consciência e formação religiosa. Talvez seja aconselhável
a presença de um Padre para os casos suspeitos ou mais graves antes de dar-lhe a comunhão.

f) Cuidado especial com a higiene pessoal (antes e depois da comunhão)

3. HOSPITAL EVANGÉLICO
Procurar orientações sobre as regras e normas. Procure se certificar bem das Regras Disciplinares e
das normas de atendimento e sempre anuncie-se. Você foi chamado para atender alguém ou foi apenas
por opção Pastoral?

4. UNÇÃO DOS ENFERMOS (Tiago 5, 13-15)
Sacramento mediante o qual, pela unção do Óleo e a Oração do Sacerdote, se confere ao Cristão 
enfermo, a saúde da alma e mesmo a do corpo. 

Se o caso for gravíssimo, deve-se pedir o Sacramento da Confissão e o Viático. Aos enfermos em 
estado de coma não convém dar a Unção. 

5. VIÁTICO – ÚLTIMO SACRAMENTO DO CRISTÃO - O alimento para viagem.
1. Aos que estão para deixar esta vida, a Igreja oferece, além da Unção dos Enfermos, a Eucaristia

como viático. Recebida neste momento de passagem para o Pai, a comunhão do Corpo e Sangue
de  Cristo  tem  significado  e  importância  particulares.  É  semente  da  vida  eterna  e  poder  da
ressurreição, segundo as palavras do Senhor: “Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia” (Jo 6,54). Sacramento de Cristo morte e
ressuscitado, a Eucaristia é aqui sacramento da passagem da morte para a vida, deste mundo para
o Pai.

2. Assim, como os sacramentos do Batismo, da Confirmação e da Eucaristia constituem uma unidade
chamada “os sacramentos da iniciação cristã”, pode-se dizer que a Penitência, a Sagrada Unção e
a Eucaristia, como viático, constituem, quando a vida cristã chega a seu término, “os sacramentos
que preparam para a Pátria, ou os sacramentos que consumam a peregrinação”. (CIC-1524)

3. Quando se leva a eucaristia para um enfermo, isso não caracteriza  que essa comunhão seja o
viático, porém, caso o doente venha a falecer, aí se concretizou o viático.

6 – Texto para reflexão
1. PACIÊNCIA – (momento de dificuldades e desânimos)-Eclesiástico 2, 1-6
2. ATENDER COM DOÇURA – Eclesiástico 3, 19
3. CARIDADE FRATERNAL – Romanos 12, 9-13
4. HOSPITALIDADE – Hebreus 13,1-2
5. SABER OUVIR - Tiago 1,19
6. QUEM É O PRÓXIMO? – Lucas 10, 30-37 

Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão

CELEBRAÇÃO COM COMUNHÃO PARA OS ENFERMOS E IDOSOS

ACOLHIDA

Nota: O MESC convida as pessoas que estiverem na casa para se reunirem e rezarem brevemente juntos
nesta celebração de comunhão ao nosso(a) irmão(ã): (nome).
Procurar criar um clima fraterno e de oração lembrando que este é um momento sagrado que 
acontece pela vontade de Deus e com sua graça .

Min Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos Amém.
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Min A paz esteja nesta casa e com todos os que aqui moram.
Todos Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

PEDIDO DE PERDÃO

Nota: O MESC convida para um momento de silêncio para cada um invocar a Deus,
o perdão e a misericórdia, a fim de nos reconciliarmos com Deus e com as pessoas .

Min Senhor, nossa Paz, tende piedade de nós.
Todos Senhor tende piedade de nós.

Min Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós.
Todos Cristo tende piedade de nós.

Min Senhor, nossa Vida, tende piedade de nós.
Todos Senhor tende piedade de nós.

Min Deus que é nosso Pai de bondade e misericórdia tenha compaixão de nós, perdoe nossos pedados
e nos conduza à vida eterna.

Todos Amém.

EVANGELHO

Nota  : O MESC lê o Evangelho do dia ou (Jo 6,51.54-55).

Min Jesus disse: “Eu sou o pão vivo que desceu do céu... – ler até versículo 55”
Palavra de Salvação!

Todos Glória a vós Senhor.

Nota: Se o MESC achar oportuno e se estiver preparado, pode dizer breves palavras
sobre a importância do alimento eucarístico (comunhão) que o próprio Jesus nos oferece .

PROFISSÃO DE FÉ

Min Manifestemos nossa Fé nesse Deus que nos ama e se doou em Jesus, rezando...
Todos Creio em Deus Pai todo poderoso...

PRECES

Nota: O MESC pode preparar algumas preces conforme a orientação do pároco para cada caso .

PAI NOSSO

Min Obedientes à Palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer como o
próprio Jesus nos ensinou:

Todos Pai Nosso...

O MESC apresentando a hóstia:

Min Felizes os convidados para a ceia do Senhor: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do
mundo.
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Todos Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.

O MESC após comungar,
distribui a comunhão primeiro ao doente e depois aos presentes que pediram a comunhão .

Min O Corpo de Cristo! (ao comungante)
Com Amém.

Após a comunhão, O MESC pede breve silêncio para se fazer
uma oração pessoal de agradecimento pela visita de Jesus em nossos corações .

ORAÇÃO

Min Pai Eterno e Todo-Poderoso, cheio de confiança vos pedimos que o Corpo de Nosso Senhor Jesus
Cristo, recebido em Comunhão por nosso(a) irmão(ã): (nome) lhe seja para o Corpo e para a Alma
um remédio de Vida Eterna. Por Cristo, nosso Senhor.

Todos Amém.

INVOCAÇÃO DA BÊNÇÃO

Min O Senhor nos abençoe e nos guarde.
Todos Amém.

Min O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos seja favorável.
Todos Amém.

Min O Senhor dirija para nós o seu rosto e nos dê a paz.
Todos Amém.

Min Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos Amém.

Min Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos Para sempre seja Louvado.

FM09-2CE

Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão

Assunto CELEBRAÇÃO CRISTÃ DA ESPERANÇA (EXÉQUIAS)
Formador __________________________________
Local __________________________________
Setor __________________________________
Data ___/___/_____
Horário ___:___h às ___:___h.

SUMÁRIO                                                                                                                                                                    

9. CONSIDERAÇÕES GERAIS

10. RECOMENDAÇÕES
1. Atitudes Aconselhadas
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2. Providências para celebração

11. RITUAL DA CELEBRAÇÃO - (Manual MESC - Pág 82)
1. Acolhida
2. Celebração da Palavra

1. Amor
2. Perdão
3. Ensinamentos
4. Esperança

3. Preces Comunitárias (Oração dos fiéis)
4. Oração do Pai Nosso
5. Momento Mariano (Ave Maria...)
6. Réquiem para um ser querido

12. ENCOMENDAÇÃO DO CORPO (Manual MESC – Pág 90)
1. Ritos iniciais
2. Oração junto à sepultura
3. Oração do Pai Nosso
4. Ritos finais
5. Despedida

FM10-CES

1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS
O Ritual da Exéquias vai além de uma simples cerimônia de encomendação do defunto. Ele é um direito do
cristão e um dever dos ministros da igreja e da comunidade, para com seu irmão falecido.

A palavra “Exéquias” significa execução ou executar - no sentido de uma tarefa ou missão. Não se trata de
algo a ser transferido ou evitado, portanto, deve ser uma missão individual ou intransferível.  Trata-se de
uma tarefa natural na vida de todos. Realizar as exéquias é seguir o falecido em seu fim, num ato de amor e
compaixão. Chegar a morte para o cristão, não é fatalidade – mas, uma meta de entrega a Deus. O rito das
Exéquias celebra essa realidade, mas qualquer improvisação seria um risco desnecessário.

Nem sempre a pessoa chamada para oficiar um ritual de exéquias medita sobre a forma de realizar o rito, 
naquele caso – sempre único. Trata-se de um momento especial na vida das famílias: um momento ímpar 
de dor! Portanto, para atuar adequadamente, os ministros devem preparar-se e organizar-se. Deve haver 
uma preparação especial e própria para cada ida ao cemitério.
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As diversas partes do rito das exéquias podem e devem ser adequadas a  cada caso ou situação:  idoso,
jovem, criança, leigo, político, mece, diácono, presbítero, casal, etc. Esta mesma adequação deve ser feita
quando ao tipo de morte que acometeu o defunto: natural sem sofrimento, dolorosa, repentina, após longa
enfermidade, acidente, etc.

Abertas especialmente para a graça de Deus, as pessoas presentes esperam algo mais do que repetição de
chavões. Para se ajustar de forma exclusiva. Existe a inspiração do celebrante. O Modelo de Ritual é uma
indicação. Cabe ao celebrante ministrar, sob a inspiração do Espírito Santo, em função de sua experiência e
interiorização – a celebração exigida.

O rito das exéquias não será complicado. Entretanto, para se chegar a resultados válidos, se houver uma
preparação especial para cada ida ao cemitério, e própria para cada ministro, isso deve ser experimentado. 
A forma já está impressa, o que muda é o tratamento, nos casos da mensagem da esperança e nas orações.

2 – RECOMENDAÇÕES – (Que ambiente costumamos encontrar no cemitério?)
Atitudes Aconselhadas:
1. Rezar;
2. Reunir o material litúrgico necessário: Manual do MESC ou outro sacramentário, água benta e asperge;
3. Invocar a presença de Deus antes de entrar no cemitério;
4. Entrar no cemitério sob o sinal da cruz;
5. Reavivar a consciência de que está ali para uma missão, encomendada e instituída pela Igreja;
6. Apresentar-se como ministro da Igreja, trajando o sinal (paletó) ou traje sóbrio;
7. Saudar discretamente os presentes;
8. Manifestar respeito pelo falecido;
9. Invocar a Deus em silêncio, sem pressa, iniciando e concluindo com o sinal da cruz;
10. Observar e sentir o ambiente, as atitudes dos presentes, a idade aproximada do falecido;
11. Identificar os responsáveis e familiares, apresentando o pesar;
12. Informar-se sobre o nome do falecido;
13. As circunstâncias de seu falecimento, sua idade...
14. O nome dos pais, irmãos, filhos, netos, ou parentes para citá-los na oração dos fiéis;
15. Sua relação com a igreja.

Providências para celebração:
1. Reunir as pessoas que estão fora da sala;
2. Distribuir folhetos para acompanhamento da celebração;
3. Posicionar-se na cabeceira do defunto, ao lado da essa (mesa sobre o qual o caixão está depositado);
4. Assegurar-se da presença dos parentes mais próximos que por alguma razão podem ter saído da sala;
5. Saber aguardar o necessário. O defunto não tem pressa e o ministro também não deve ter;
6. Nas palavras de acolhida, saudar a todos e dar uma primeira explicação sobre a presença da Igreja no

cemitério e sobre o que vai ser celebrado.
Nota:  Os  celebrantes,  não  devem  ter  diante  dos  olhos  somente  a  pessoa  de  cada  morto  e  as
Circunstâncias  de  sua  morte,  mas,  afável  e  compreensivamente,  devem  considerar  a  dor  e  as
necessidades da vida cristã dos familiares.

3 – RITUAL DA CELEBRAÇÃO - (Manual MESC - Pág 82)
Em um ritual de Exéquias, podemos destacar cinco momentos principais:

1. Acolhida:

1. Acolher o cadáver e os irmãos. Esse passo inicial do celebrante é muitas vezes decisivo para a
participação dos presentes. Deve ser um convite a uma aproximação com o mundo divino, em que
se crê que de uma forma ou de outra o defunto foi incorporado. Quando as orações mencionarem o
defunto é bom fazê-lo pelo nome; a mão do ministro pode pairar sobre sua cabeça, freqüentemente
com um terço na mão.

2. Celebração da Palavra:
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1. A Palavra deve ser ouvida! Os ministros devem ler e falar claro. A Palavra de Deus é um elemento
imprescindível e fundamental. Deve adaptar-se a cada caso. Porém, alguns conteúdos ajudam os
ministros a melhor transmitir o sentido cristão da morte.

2. O “Amor”... Ninguém vai ao cemitério, pela morte de alguém... mas, por um profundo sentimento
que o une a este alguém... E o amor, é sinal dos cristãos. O apóstolo Paulo em 1Cor 13,8 – diz que
“o amor não desaparece”.

3. O “Perdão”... É hora de perdoar-se. As velas acesas lembram que a luz do irmão falecido, não se
apagou. O que houve de crepúsculo, de trevas, de escuridão, perdoamos e apagamos... mas, sua
luz deve ser guardada para sempre! Na hora de sua morte, o cristão perdoa tudo e a todos. Cabe
agora  a nós perdoá-lo e nos perdoar  uns aos outros,  na confiança de sermos um dia  também
acolhidos por esse Deus o qual sabemos que é misericórdia e bondade infinita (Mt 18,22).

4. Toda morte “ensina” alguma coisa. Ajuda a descobrir o plano de Jesus para cada um de nós. De
todas as maneiras, acentua-se que Deus não tira a vida de ninguém. A vida é transformada. Nossa
vida é eterna! Sabemos que para o mundo a morte é o fim. Morreu, acabou. Para os cristãos, a
morte chama a atenção para a vida. Para os cristãos, morreu, começou. Pela morte, o cristão entra
na  Vida  Eterna que  é  a  Vida  em  Plenitude.  O  dia  de  sua  morte  é  o  dia  de  seu  verdadeiro
nascimento. Somos lembrados de que um dia, Jesus nos dirá: “Passemos para a outra margem”
(Mc 4,35).

5. “Ninguém vive para si mesmo. Ninguém morre para si mesmo”. Nossos filhos não nos pertencem...
Nossos pais não nos pertencem... Santo Agostinho já dizia: “Tu nos fizeste para Ti, Senhor, e o
nosso coração não tem repouso enquanto não descansar em Ti”. 

6. A  celebração  anuncia  a  “Esperança”.  A  vida  não  foi  tirada,  foi  transformada.  Um  dia  nos
encontraremos. A comunidade é ajudada a firmar sua esperança na vida eterna e no amor, que é o
sinal dos cristãos.

Celebração no Manual do Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão (MESC), página 82.

Leitura -    Sb 3,1-9; Sb 4,7-15; Is 25,6.7-9; Lm 3,17-26; Dn 12,1-3; Rom 14.7-9.   10b-12; 1Cor 15,20-
23; 1Cor 15,51-57; 2Cor 5,1.6-10; Flp 3,20-21; 1Tes 4,13-18; 1Jo 3,1-2; Ap 14,13; Ap 21,1-7

Salmo 26

Evangelho: Jo 14,1-6; Mt 5,1-12; Jo 11,17-27; Jo 12, 23,26; Mt 11,25,30; Jo 6,37-39; Jo 11,31-40;  

Outras Sugestões de Leituras:

AT - Eclo 2,1-6
AT - Sl 22; Sl 24,4bc-5ab.6-7bc.20-21; Sl 41; Sl 50; Sl 129

NT - Mt 11,28; Mc 15,33-39; Lc 12,35-40; Jo 11,21-27; 
NT - At 10.34-43; Rm 6,3-9; Rm 6,3-4.8-9; 2Cor 1,3-4; 2Cor 5,1.6-10; 2Tim 2,1-13; Ap 21,1-5a.6b.7

3. Preces Comunitárias (Oração dos Fiéis):

1. Pelo defunto - Confiar o irmão às mãos de Deus, pedir perdão pelos seus pecados e fraquezas. É
uma prática antiga no cristianismo. A comunidade intercede pelas faltas do falecido, por suas culpas
e debilidade pessoal.

2. Pelos familiares e amigos - Pedindo consolo e força em suas caminhadas. Convida a entrar na dor
e na tristeza, mas, não na infelicidade.

3. Outras intenções...

4. Oração do Pai Nosso
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1. A Oração do Pai Nosso Inicia a entrega simbólica do irmão falecido nas mãos de Deus. Lembra
nosso batismo. Essa oração é uma forma privilegiada de evocar nossa filiação a Deus. Nascemos
para  Deus  sob  as  palavras  do  Pai  Nosso.  Pais  e  padrinhos  se  comprometem  que  a  criança
aprenderá e gravará essa oração em seu coração. No Ritual das exéquias, a comunidade reunida,
rezará em nome e pelo irmão falecido.

5. Momento Mariano

6. Réquiem - (quando for oportuno)

4 – ENCOMENDAÇÃO DO CORPO - (Manual MESC – Pág 90)

1. Ritos Iniciais:

1. É um momento de agradecer a Deus pela pessoa que tivemos: pai, mãe, amigo ou parente que
tivemos. É hora de abençoar, (aspergir água benta) de perdoar e amar mais. A água do batismo
que o acolheu em seu nascimento, agora o despede. A aspersão provoca sempre um profundo
silêncio nos participantes e pode ser aproveitado para uma finalização do ministro: “Senhor,  as
palavras nos faltam. Aceita o nosso silêncio!”

2. Oração Junto à sepultura:

3. Oração do Pai Nosso:

4. Ritos Finais:

5. Despedida:

1. As  Palavras  de  despedida  revestem-se  de  grande  importância.  Nos  momentos  de  tristeza,
recomendar às pessoas que façam uma profunda oração a Deus ou leiam a Bíblia.

2. “Deus consolará seus corações, o Espírito os revestirá e serão fortalecidos. Se isto acontecer será
mais glória para a alma de nosso irmão falecido”.

Ver  :
Celebração dos Finados (CIC 1684 – 1690)
Quem Ressuscitará (CIC 997) - (Jo 5,29)

“Eu sou a Ressurreição e a Vida” (Jo 11,21-27)
“Ninguém vai ao Pai senão por mim” (Jo 14,6)

São Paulo sobre a Ressurreição (“Nossos corpos serão transformados”)
Se vivemos com Cristo, com Cristo morreremos (Rm 6)
Purificação no último dia.
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