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RESUMO 

 

O Documento de Lima, Batismo Eucaristia Ministério (BEM), da Comissão Fé e Constituição 

(FC) do Conselho Mundial de Igrejas (CMI), concluído em 1982, revela a progressiva 

convergência teológica das várias confissões cristãs, em vista de um consenso eclesiástico 

pleno. Este estudo tem por finalidade captar os esforços das Igrejas cristãs e refletir sobre o 

que efetivamente se pode e se deve fazer para alcançar a completa communio eucarística. 

Parte-se de uma abordagem histórica do Documento, desde sua origem e desenvolvimento, 

sua maturação nos organismos ecumênicos, até chegar à sua configuração atual. Toma-se 

como centro de interesse da pesquisa a seção que trata da Eucaristia, considerada o caminho 

de unidade buscado pelos cristãos no itinerário da fé, visto que a Eucaristia tem um primado 

na koinonia. À medida que a reflexão avança, busca-se conhecer como se deu a recepção do 

Documento no Brasil pelas Igrejas do CONIC e o que isso provocou em termos de reflexão e 

de prática. A última parte é uma abordagem sobre as iniciativas ecumênicas realizadas pelas 

Igrejas à luz do crescente acordo eucarístico; como as Igrejas têm caminhado na direção do 

consenso no que respeita à Eucaristia e ao papel que o BEM tem desempenhado na maneira 

de pensar e de agir das Igrejas, constituindo-se norteador para a unidade cristã. Acredita-se 

que a partir desse acordo as Igrejas possam se sentir mais determinadas à ação e, tomando por 

base horizontes comuns, consigam atingir uma comunhão mais profunda na fé e na vida. 

Palavras-chave: ecumenismo, diálogo, eucaristia, Igrejas cristãs, Documento de Lima. 



 

ABSTRACT 

 

The Document of Lima, Baptism, Eucharist, Ministry (BEM) of the Faith and Order (FO) 

Commission of the World Council of Churches (WCC), completed in 1982, reveals a 

progressive theological convergence of various Christian confessions seeking a full 

ecclesiatical consensus. This study seeks to capture the forces of the Christian churches and 

reflect on what can and should done effectively to reach a complete eucharistic communion. It 

begins with a historical survey of the Document, from its origin and early development and its 

further development in ecumenical organizations up to its present form.The central interest of 

this study is the section which deals with the Eucharist, considered as the path of unity sought 

by Christians on the journey of faith, since the Eucharist has a primacy in communion. As the 

study progresses, it seeks to understand how the Document was received in Brazil by the 

Churches of CONIC and what this led to in both reflection and practice.The final part is a 

survey of ecumenical initiatives taken by the churches in the light of the growing eucharistic 

agreement; how the Churches have moved in the direction of consensus about the Eucharist 

and about the role of BEM in the thinking and acting of the Churches, becoming a direction-

finder for Christian unity. It is believed that starting with this agreement the Churches can feel 

more determined to act and, taking up common horizons as a basis, can reach a deeper 

communion in faith and life. 

 

Key-words: ecumenism; dialogue; eucharist; Christian Churches; Document of Lima. 
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INTRODUÇÃO 

 

O sonho ecumênico que esteve na origem deste trabalho e que alavancou uma série de 

iniciativas ecumênicas importantes, sobretudo no século XX, continua sendo a meta dos 

cristãos de todos os tempos, chamados à profissão de uma fé comum que, quando buscada na 

fidelidade ao Espírito, antecede e supera qualquer limite imposto por uma tradição 

confessional. 

O cisma provocado pela Reforma do século XVI trouxe consequências graves para o 

relacionamento entre os que se afirmavam cristãos. A característica desse período foi a tensão 

vivida pelos representantes oficiais das Igrejas oriundas da Reforma – protestantes e católicos 

– que não deixou de levar a estranhamentos, acusações, desacordos e separações.  

Passados mais de quatrocentos anos de dissidência, de tentativas de reconhecimento e 

de afirmação da própria identidade, as Igrejas têm buscado por meio do diálogo um caminho 

comum no que diz respeito à compreensão e vivência da fé. Na procura por essa diversidade 

reconciliada, as Igrejas têm empreendido ações relevantes e têm se aventurado no caminho do 

ecumenismo por acreditar que esse é o sonho de Jesus e, por isso, deve ser também a marca 

da Igreja investida da tarefa de anunciar o evangelho de Cristo. A finalidade do movimento 

ecumênico é agregar os mais diferentes esforços e potencializar as ações das Igrejas na 

direção da unidade. Nisso se verifica que, embora continue havendo desentendimentos e 

incompreensões nas Igrejas, o desejo de viver em união como exigência do evangelho de 

Cristo é anterior a qualquer isolamento ou tendência separatista. Mesmo que algumas práticas 

ou doutrinas vigorantes nas Igrejas pareçam distanciar os cristãos, estes tendem à unidade em 

Cristo e entre si mesmos.  

Por si só o termo Oikoumené já sugere o que se almeja alcançar com esta reflexão; ele 

encerra um conteúdo programático e chama necessariamente à responsabilidade. Na sua 

origem, „ecumenismo‟, „ecumênico‟ indicava o mundo habitado, civilizado, contrário ao 

bárbaro. Inicialmente, estava relacionado ao mundo helênico; depois, referiu-se ao império 

bizantino-romano, fortemente influenciado pelo cristianismo e, por fim, à catolicidade da 

Igreja. Na época dos santos padres e no período da Igreja indivisa, „ecumênico‟ significava 

estar de acordo com a ortodoxia comum do Oriente e do Ocidente, conjeturando a união dos 

dois mundos. Com o rompimento entre estes, tornaram-se termos correntes na Igreja latina 

para denotar o Concílio Ecumênico e os Símbolos de Fé católicos e ecumênicos, indicando a 

universalidade e catolicidade da Igreja. 
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Somente no século XX, por volta dos anos 1920-1930, o termo passou a ser usado 

especialmente para referir-se à unidade já dada à Igreja. Até o Vaticano II, o olhar da Igreja 

católica era de reserva e desconfiança, pois considerava o ecumenismo uma invenção dos 

protestantes. Entretanto, a partir do decreto conciliar Unitatis Redintegratio, houve uma maior 

abertura da Igreja católica ao movimento ecumênico. Entre os católicos, o termo relacionava-

se às atividades que tendiam ao restabelecimento da comunhão, como se as outras Igrejas 

tivessem que retornar à “verdadeira” Igreja, identificada com a Igreja católica romana. As 

Igrejas que já vinham fazendo um caminho de diálogo e também eram membros do Conselho 

Ecumênico das Igrejas acreditavam na comunhão provisória, ou seja, na comunhão expressa 

no culto, no serviço e na missão. Essa compreensão levou ao uso do termo ecumenismo 

secular referindo-se ao compromisso da Igreja no mundo. 

Ecumenismo, portanto, significa “o movimento para a reconciliação nas Igrejas 

cristãs, a fim de que possamos dar um testemunho mais crível de reconciliação no mundo” 

(VERCRUYSSE, 1998, p. 14). A isso têm se dedicado as Igrejas, em especial nessas últimas 

décadas, desde que se deu o Vaticano II. As razões são simples: a Igreja Católica, que até 

então nutria um olhar de suspeita sobre os passos empreendidos pelo movimento ecumênico, 

agora contribui de maneira satisfatória e significativa, afirmando ser esse o caminho da Igreja 

(UUS, n. 7). Percebe-se que tem aumentado a paixão ecumênica nos cristãos e muitos se 

veem provocados quanto à urgência de se adotarem posturas cabíveis para se alcançar o sonho 

de Jesus: “que todos sejam um” (Jo 17,21). A unidade que Jesus Cristo quis pertence à 

essência da comunidade, não deve constituir-se em um elemento acessório nem ser reduzida a 

um atributo secundário. “Acreditar em Cristo significa querer a unidade” (UUS, n. 9).  

O escândalo da separação ainda atual entre os cristãos, lentamente vai cedendo lugar à 

reconciliação e à unidade. Com o avanço do movimento ecumênico moderno, perceptível nas 

ações e no diálogo em curso nas Igrejas, espera-se que novos horizontes se descortinem e que 

a tão idealizada unidade visível possa ser uma realidade entre os que professam a fé em 

Cristo. Não importa a tradição confessional a que pertençam, mas o “espírito” que deve 

mover os cristãos à prática do amor fraterno, cuja ausência constituiu por muito tempo um 

enfraquecimento para o testemunho evangélico bem como o fato de não poderem manifestar 

essa comunhão através da refeição comum, ou seja, a participação no corpo e sangue do 

Senhor. Se por questões disciplinares e outras não aconselháveis essa possibilidade ficou 

subtraída aos membros de confissões diferentes, deve-se salientar que a própria Igreja 

Católica, através do decreto conciliar sobre o ecumenismo, afirma que a participação da graça 

algumas vezes a recomenda (UR, n. 8).  
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Os esforços ecumênicos na sua grande maioria têm convergido para esse fim: a 

comunhão de mesa. Os diálogos multilaterais e bilaterais têm possibilitado aos cristãos 

debaterem questões entre si e têm favorecido um contínuo aprofundamento dessas questões. A 

dificuldade que ainda se constata é que muito daquilo que se discute não é de conhecimento 

da base ou não se tem interesse que tais discussões contem com a “autoridade” daqueles que 

também são membros do corpo eclesial, sem se restringir a um ecumenismo de cúpula, como 

ocorre na maior parte das vezes.  

Não obstante essas constatações, verifica-se que o movimento ecumênico tem 

conseguido muitos passos, não só em termos de reflexão e de aprendizado, mas de prática. O 

caminho é lento; não se pode esperar que em curto prazo se consiga o que há séculos se vem 

almejando. Contudo, nota-se que os novos tempos têm requerido dos cristãos posturas mais 

coerentes com o anúncio do evangelho, de modo que a conduta e o agir do seguidor de Cristo 

no mundo não ofusque a novidade do evangelho nem leve as pessoas ao descrédito, como se a 

unidade não fosse uma exigência: para que o mundo creia.  

Sem a pretensão de querer responder, mas de tentar ampliar essas reflexões 

consideradas necessárias para o caminho que as Igrejas estão fazendo, esta pesquisa propõe 

trazer para o centro da reflexão a Eucaristia, ênfase que já a Unitatis Redintegratio havia dado 

quando insistiu na doutrina da Santa Ceia como objeto de diálogo (UR, n. 22). O ponto de 

partida será o Documento de Lima, Batismo, Eucaristia, Ministério (BEM), de 1982, da 

Comissão Fé e Constituição do Conselho Mundial de Igrejas. Este estudo detém-se na 

segunda parte do Documento – seção sobre a Eucaristia – numa estreita relação com a 

primeira, que trata do Batismo e a última, sobre o Ministério na Igreja. 

O primeiro capítulo constitui-se de um olhar sobre o processo do BEM. Para se 

debruçar sobre o referido Documento, deve-se antes conhecer a sua história, suas 

metodologias, os pontos de aproximação e distanciamentos; pessoas, instituições e 

organismos nele envolvidos. Fala-se pelo menos de cinco décadas do início da sua construção 

em Lausana (1927) até o produto final em Lima (1982). O caminho adotado por esta pesquisa, 

de estar voltada ao Documento na íntegra, tem a intenção de torná-lo mais bem conhecido e 

de favorecer ao leitor um contato direto com o texto, evitando que tal aproximação se dê com 

base em releituras e comentários. Ouve-se dizer sobre o BEM, mas não é um Documento 

conhecido por boa parte dos cristãos nem em discussão nas Igrejas. Muitos dos que estão 

empenhados na causa ecumênica desconhecem-no. Assim, pretende-se com este estudo 

aprofundar o conteúdo do BEM e, com a ajuda dele, criar condições necessárias para que as 

Igrejas, ainda expostas à fratura da separação, vejam nele um convite à unidade que tem a sua 
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mais alta expressão na comunhão eucarística comum. A parte que trata das respostas das 

Igrejas ao BEM revela a significativa abrangência desse Documento e como ele tem trazido 

satisfação às Igrejas comprometidas com o diálogo ecumênico. O BEM é considerado o 

Documento de maior expressão até agora. Isso denota a convergência teológica e a linguagem 

inclusiva que nele se pode verificar, sem, contudo, negar os limites e a escassez em termos de 

conteúdo que se podem encontrar no texto. Por fim, alude-se à Liturgia eucarística de Lima, 

que teve lugar em alguns eventos ecumênicos importantes e como possibilitou aos cristãos 

uma familiaridade maior com o texto a partir do rito.  

O segundo capítulo trata da recepção do Documento no Brasil pelas Igrejas do 

CONIC, sobretudo no contexto da sua criação, em 1982, ano de publicação do BEM. Para 

saber como se deu essa recepção no Brasil por parte das várias Igrejas e dos diversos 

organismos ecumênicos, no caso específico do CONIC, necessita-se conhecer como este está 

organizado e o seu funcionamento. Para tanto, inicia-se apresentando a identidade, a missão e 

os objetivos do CONIC; as Igrejas-membro, compreendendo o período que vai desde a sua 

criação até o momento atual, com alguns possíveis desligamentos. Para melhor compreender 

o modo como cada Igreja-membro se refere ao Documento, dedica-se ainda parte deste 

esforço à compreensão da Eucaristia ou Santa Ceia, quer no âmbito protestante, a partir da 

Reforma de Lutero; quer no âmbito católico, partindo do primeiro milênio da Era Cristã até o 

Vaticano II. De certo modo, essa retomada histórica permite conhecer as bases que dão 

sustentabilidade às Igrejas em suas práticas. A parte seguinte é uma tentativa de estabelecer 

certa aproximação das Igrejas, no que diz respeito à maneira de conceber e celebrar a 

Eucaristia ou Santa Ceia, relacionando-as com os elementos específicos ou comuns indicados 

pelo Documento de Lima. Mais do que precisar as reações sobrevindas de cada Igreja, 

intenta-se captar os diferentes esforços e o modo como as Igrejas têm caminhado à luz das 

proposições do BEM. Por último, interroga-se sobre as consequências disso para as Igrejas e a 

urgência de um compromisso efetivo no que diz respeito à vivência da unidade como pré-

requisito para os cristãos.  

O terceiro capítulo se detém em algumas iniciativas de cunho ecumênico 

desenvolvidas pelas Igrejas, que mesmo não tratando especificamente do BEM, estão a ele 

relacionadas. Convém destacar que tais esforços estão direta ou indiretamente ligados ao tema 

da Eucaristia, justamente por esta se apresentar como ponto de chegada da unidade que se 

almeja alcançar e, simultaneamente, ponto de partida para ulteriores passos no que concerne à 

busca da comunhão plena e visível. Na primeira parte, dirige-se um olhar sobre os diálogos 

multilaterais e bilaterais para se entender como é possível caminhar na direção de acordos 
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sobre temas relacionados à fé comum, envolvendo duas ou mais confissões, a exemplo do 

Acordo de Lima. As comissões mistas aqui apresentadas não obedecem a nenhum critério: 

nem de escolha nem de importância. O intento é mostrar como se dá o diálogo na prática e as 

preocupações subjacentes que levam as Igrejas a dialogarem sobre questões de fé e doutrina. 

Em seguida, abordam-se temas de fundamental importância para a prática eucarística das 

Igrejas hoje: hospitalidade eucarística ou comunhão aberta, intercomunhão, intercelebração ou 

concelebração. Destaca-se ainda a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos; a unidade 

cristã e promoção humana; ecumenismo e opção pelos pobres e as campanhas da fraternidade 

ecumênicas. O fio condutor é a Eucaristia como sacramento da unidade, e o estímulo é o 

caminho de convergência aberto pelo BEM. São iniciativas que em larga escala refletem um 

novo modelo de unidade, a ser buscado nas formas comuns de vida cristã: no trabalho, na 

oração e no serviço.  

O clima de confronto e polêmica que marcou as Igrejas saídas da Reforma cede lugar 

à busca de diálogo e compreensão mútua. Deve-se admitir a presença do Espírito em cada fiel 

e em cada Igreja local. O Espírito não é propriedade da Igreja católica romana como por 

muito tempo se conjeturou, mas está presente em todas e em cada uma das Igrejas edificadas 

sobre a fé batismal. Daí brota a compreensão de sinodalidade ou conciliaridade, tão 

necessárias para se avançar no diálogo ecumênico. Passa-se de uma concepção hierárquica de 

Igreja para uma mais voltada à ação do Espírito, abrangendo o conjunto do povo de Deus. 

Sobre isso se tem debruçado este estudo. Seu intuito é fazer perceber que pela celebração 

comum da Eucaristia é possível os cristãos das mais diferentes confissões chegarem à 

expressão comum da fé apostólica hoje. 
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CAPÍTULO I 

O DOCUMENTO DE LIMA 

 

Pretende-se, neste capítulo, apresentar uma introdução ao documento de convergência 

Batismo, Eucaristia, Ministério (BEM)1, situando-o no tempo e na história, de modo a 

perceber as nuanças - origem, desenvolvimento, extensão, orientação teológica, método e 

linguagem - que fizeram parte do processo até chegar à formatação atual. Em seguida, será 

focalizada a segunda parte do Documento que trata da eucaristia, objeto desta pesquisa. Por 

último, serão apresentadas as reações das várias Igrejas ao BEM, permitindo aos leitores 

compreender a sua importância bem como sua repercussão no interior das Igrejas, 

convocando-as a uma maior aproximação em questões elementares de fé. 

 

1 O DOCUMENTO DE LIMA: HISTÓRIA, EXTENSÃO, ORIENTAÇÃO 

TEOLÓGICA, MÉTODO E LINGUAGEM  

 

Do ponto de vista sacramental e eclesial, as razões teológicas para se compreender o 

Documento de Lima baseiam-se no fato de que os sacramentos, além de sinal de unidade, são 

também fonte de graça. Nesse sentido, o Documento de Lima objetiva superar os esquemas 

teológicos circunscritos por preocupações apologéticas, haja vista sua forte insistência em 

aspectos como: o sentido cristológico da eucaristia, a sua dimensão histórico-salvífica, a relação 

com a Trindade,  a dimensão eclesiológico-litúrgica e a dimensão cósmico-escatológica.  

A última parte do Documento é dedicada à celebração da eucaristia no seu conjunto, 

considerando sua diversidade litúrgica e seus elementos históricos, vistos como 

enriquecedores e necessários à compreensão de uma fé comum acerca da eucaristia. 

Procura-se neste estudo apresentar uma leitura mais analítica, salientando alguns 

aspectos e algumas assertivas de grande valor para o texto. A adoção desse método justifica-

se pela fidelidade à estrutura do Documento, para que não venha a se tornar uma simples 

releitura, por mais que seja producente, nem um comentário a mais. O intento é um debruçar-

se sobre a riqueza contida no BEM para dele extrair a vitalidade de que as Igrejas necessitam 

para se lançarem com coragem e ânimo na empreitada do diálogo sobre os três temas em 

                                                 
1
 Neste estudo será tomada a tradução para o português: CONSELHO MUNDIAL DE IGREJAS / 

COMISSÃO DE FÉ E CONSTITUIÇÃO. Batismo, eucaristia, ministério: convergência da fé. Tradução do 

texto francês de A. J. Dimas Almeida. Rio de Janeiro: CEDI, 1983. 55 p. A obra será identificada pela 

abreviatura BEM. O original inglês: WORLD COUNCIL OF CHURCHES / FAITH AND ORDER. 

Baptism, eucharist and ministry. Geneva: WCC, 1982 (Faith and Order Paper, 111). 
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questão. 

O Documento, também conhecido pela abreviação BEM ou por Documento de Lima, 

concluído em 1982, aprovado pela Comissão de Fé e Constituição (FC) do Conselho Mundial 

de Igrejas (CMI), sobre o qual se detém este estudo, faz parte de um processo ecumênico mais 

amplo que teve início com a primeira Conferência Mundial de Fé e Constituição ocorrida em 

Lausana (Suíça), em 1927, com a participação de 400 delegados de 108 Igrejas2. As 

conferências que antecedem o Documento demarcam a sua fase preparatória e refletem um 

longo processo histórico de discussões acerca daquele que é o objetivo primordial do 

movimento ecumênico3, a busca da unidade visível da Igreja de Cristo. 

Fé e Constituição é um movimento ecumênico fundado por Charles Brent (bispo 

anglicano de Nova Iorque) e Robert H. Gardener. Em 1954, deu-se sua incorporação 

definitiva ao Conselho Mundial de Igrejas (CMI), constituindo-se uma comissão permanente 

com funções de órgão assessor. Dentre as publicações de Fé e Constituição sobre temas e 

aprofundamentos doutrinários, destacam-se, além do BEM: A eclesiologia; Partilhando a fé 

comum (Um Credo para o nosso tempo); Eclesiologia e ética (GE, 2003, p. 189-190). 

O Conselho Mundial de Igrejas, com sede em Genebra (Suíça), congrega grande 

número de denominações cristãs de variadas tradições. Ele é resultado das duas conferências 

Fé e Constituição e Vida e Ação, de 1937, ocorridas respectivamente em Oxford e 

Edimburgo. Devido à Segunda Guerra Mundial, sua criação só foi firmada em 23 de agosto de 

1948. A primeira assembleia aconteceu em Amsterdã (Holanda), em 1948, sobre o tema “A 

desordem do homem e o desígnio de Deus”, da qual participaram 351 delegados de 147 

                                                 
2
 África, América e Europa com mais representantes, mas a Ásia enviou apenas dois nacionais e alguns 

missionários. Visava-se a um fórum no qual “tanto os acordos quanto os desacordos fossem cuidadosamente 

anotados [...] Não é uma convergência que visa a um acordo completo, muito menos a uma Igreja unida” 

(DME, 2005, p. 233). 

3
 Por movimento ecumênico “entendem-se as atividades e iniciativas, que são suscitadas e ordenadas, segundo 

as várias necessidades da Igreja e oportunidades dos tempos, no sentido de favorecer a unidade dos cristãos.” 

(UR, 4). São atividades de caráter sistemático, institucional e organizativo, de cunho interconfessional, com 

o objetivo de atingir uma maior unidade visível da Igreja, a fim de que o testemunho do evangelho seja mais 

aceito. Inicialmente, o movimento ecumênico nasceu e se desenvolveu no seio das Igrejas e comunidades da 

Reforma; a Igreja Católica e as Igrejas Ortodoxas a ele aderiram bem mais tarde. Na história do movimento 

ecumênico distinguem-se duas etapas: uma de surgimento e outra mais de consolidação. A primeira etapa (o 

surgimento) vai de meados do século XIX até a primeira Guerra Mundial; caracteriza-se pelo surgimento de 

uniões interconfessionais de movimentos especializados e pela fundação de federações internacionais das 

famílias confessionais (Comunhão Anglicana, Federação Luterana Mundial, Conselho Mundial Metodista, 

Aliança Reformada Mundial, Aliança Batista Mundial). A segunda (a consolidação) abrange o período entre 

as duas guerras mundiais e se caracteriza pelo surgimento de três grandes organizações: Conselho 

Internacional de Missões, Fé e Constituição (Faith and Order), Vida e Ação (Life and work). Enquanto uma 

se ocupava fundamentalmente com as questões doutrinárias e institucionais, a outra se voltava mais para 

questões práticas e organizacionais (GE, p. 278-280). 
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Igrejas, oriundos de 44 países; a segunda em Evanston (EUA), em 1954, com o tema “Cristo, 

a esperança do mundo” e o lema “Nós pretendemos crescer juntos”. A terceira realizou-se em 

Nova Délhi, capital da Índia, em 1961 com o tema geral “Jesus Cristo, a luz do mundo” e o 

lema “Nós queremos continuar juntos”; a quarta, em Uppsala (Suécia), em 1968, cujo lema 

foi “Eis que faço novas todas as coisas”; a quinta assembleia se deu em Nairóbi (Quênia) em 

1975, com o tema “Jesus Cristo liberta e une”, onde houve a reformulação do objetivo 

ecumênico: “A unidade desejada em Cristo”. O CMI ficou incumbido de conclamar as Igrejas 

a caminhar em direção à meta de uma unidade visível, numa só fé e numa só comunhão 

eucarística, que se expresse no culto e na vivência comum em Cristo, “para que o mundo 

creia”. A sexta assembleia ocorreu em Vancouver (Canadá), em 1983, com o tema “Jesus 

Cristo, vida do mundo” e a reflexão centrada no tema da paz, justiça e integridade da criação; 

a sétima em Camberra (Austrália) em 1990; a oitava foi em Harare (Eritréia) em 1998, no 

contexto da celebração dos 50 anos do CMI; a nona se deu no Brasil, em Porto Alegre, de 14 

a 23 de fevereiro de 2006, com o tema “Deus, em tua graça, transforma o mundo”, da qual 

participaram 691 delegados de 348 Igrejas-membro. 

O Documento de Lima é expressão de um esforço colegiado, cuja base é a Igreja de 

Cristo enquanto corpo místico, chamada a uma unidade visível “para que todos sejam um [...] 

a fim de que o mundo creia” (Jo 17,21). Ele não pode ser pensado fora de uma moldura mais 

ampla que, gradativamente, foi adquirindo formação, corpo e vitalidade. 

Essa retomada histórica em relação ao Documento de Lima mostra que não apenas 

este, bem como os documentos que o antecederam, pertencem a um gênero literário que 

merece uma atenção especial. É um texto que não foi produzido por uma pessoa em 

particular; o BEM é resultado de muitos autores, procedentes de diversas tradições eclesiais 

com suas respectivas confissões. O fato de ser chamado documento convergente é porque, 

longe de exprimir um pensamento homogêneo, com caráter tendencioso e unilateral, reúne 

diferentes percepções teológicas. Nesse sentido, é considerado um fato sem precedentes no 

movimento ecumênico moderno, “que teólogos de tradições tão profundamente diferentes 

possam ser capazes de falar com tal harmonia sobre batismo, eucaristia e ministério” 

(LAZARETH; NISSIOTIS, 1983, p. 8). Ele é fruto de um diálogo entabulado entre Igrejas 

cristãs que, tendo se interrogado sobre suas reais dissensões, se veem distantes da meta 

querida por Cristo: a unidade do seu corpo, que é a Igreja.  

No entanto, essa comunhão imperfeita, cuja base é o batismo, já existe entre cristãos 

separados, apesar das suas contínuas divisões. O Documento de Lima assim se expressou 

sobre o significado do batismo: “participação na morte e na ressurreição de Cristo; conversão, 
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perdão, purificação; dom do Espírito; incorporação no corpo de Cristo; sinal do Reino” 

(BEM, 1983, p. 16-17). O documento de Acra, de 1974, Um só baptismo, uma só eucaristia e 

um só ministério mutuamente reconhecido, na direção do que se afirmou na conferência de 

Montreal sobre o Batismo, diz: “É participação na morte e ressurreição de Cristo, dom do 

Espírito e incorporação ao corpo de Cristo, compromisso e resposta pessoal de fé, vínculo de 

unidade, acesso à eucaristia” (CMI; CFO, 1976, p. 12-14). Como se vê, o batismo além de 

introduzir o cristão no mistério da vida de Cristo, morto e ressuscitado, vinculando-o ao seu 

corpo que é a Igreja, dispõe-no à “comunhão de mesa” ou à “participação na eucaristia”, 

sacramento do corpo e sangue de Cristo. De modo semelhante e com a clara intenção de 

salvaguardar o caráter sacramental do batismo enquanto vínculo de unidade, o decreto 

conciliar do Vaticano II Unitatis Redintegratio assegura que o batismo “está ordenado à 

profissão da fé integral, à plena incorporação na instituição da salvação, segundo a vontade de 

Cristo, e, finalmente, à participação na comunhão eucarística” (UR, n. 22).  

Depois de quatrocentos anos de divisão4, sem faltarem posturas extremadas de entre as 

partes, as Igrejas cristãs sentiram a necessidade de se reavaliarem, pois viram nas práticas e 

ações características do seu credo uma espécie de contratestemunho no que se refere à 

unidade. Era preciso arremessar-se numa aventura que correria riscos, que iria requerer uma 

maior flexibilidade no pensar e no agir das Igrejas, sem, contudo, subtraí-las naquilo que há 

de comum e de peculiar nas várias tradições eclesiais. Cada Igreja, afirmando-se enquanto tal, 

deveria abrir-se ao diálogo e ao confronto com as outras Igrejas, do contrário poderia ser 

submersa nos conceitos e aporias próprios de cada tradição, sem antes se ver e se sentir parte 

de uma tradição que tem como fundamento Cristo Jesus – sobre o qual nenhum outro pode ser 

posto (1Cor 3,11) – e o testemunho dos apóstolos através dos séculos. Sem uma base sólida e, 

consequentemente, abertura ao diálogo com as diferentes tradições, pode-se tornar difícil 

implementar ações conjuntas que levem a declarações e a acordos convergentes como é o 

caso de Lima, cujo terreno foi amplamente preparado por discussões que vieram mais tarde 

resultar em conferências, a respeito das quais será traçado um breve caminho histórico. 

 

  

                                                 
4
 Convém salientar que existem dois casos emblemáticos de cismas: o cisma ortodoxo do século XI, 

procedente da ruptura da comunhão eclesiástica entre os patriarcados orientais e a Sé romana, entrelaçando 

fatores políticos, culturais, eclesiásticos e doutrinários; e o cisma protestante do século XVI, no Ocidente, 

suscitado pela Reforma. 
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1.1 De Lausana a Lima: origem e desenvolvimento do BEM 

 

O movimento ecumênico, desde o estabelecimento da comissão doutrinal, em Lausana 

(1927), tem refletido sobre os temas do batismo e da eucaristia. Não se realizou nenhuma 

conferência importante de Fé e Constituição sem que se fizesse alguma referência a esses dois 

sacramentos. Em Lausana,  duas sessões diferentes foram consagradas aos temas do ministério da 

Igreja e dos sacramentos. O problema da eclesiologia estava no centro dos estudos e debates. 

Buscava-se uma melhor compreensão da natureza da Igreja, sua doutrina, sua estrutura, sua vida, 

seus elementos comuns e divergentes. Dez anos mais tarde (1937), na conferência de Edimburgo 

(Escócia)5, com o tema “A Igreja no plano salvífico de Deus”, volta o problema da eclesiologia ou 

das eclesiologias; não se podia falar de um único modelo eclesiológico, mas de vários. Em 

Edimburgo reaparecem os temas do ministério e dos sacramentos, com uma notável atenção ao 

batismo. De lá vem a ideia do Conselho Mundial de Igrejas, que toma corpo em 1948. Só em Lund 

(Suécia), 1952, foi possível contar com reflexões mais específicas como formas de culto e o 

problema da intercomunhão6; pela primeira vez a Igreja Católica esteve presente com quatro 

observadores. Lund assinalou as chances de um “método comparativo” na direção de uma 

reflexão comum bíblica e cristologicamente centralizada. Considerando o objeto em discussão, 

referiu-se ao problema hermenêutico em termos de diferentes linguagens e modos de pensar 

(RPR, 1990, p. 7). Os resultados obtidos pela Conferência de Lund sofreram ratificações e 

aprofundamentos em Montreal (Canadá)7, 1963. Entre cada uma das conferências, uma das 

preocupações da comissão foi a elaboração de um texto - Um Senhor, um Batismo (1961) - que 

                                                 
5
 Entre os 443 delegados designados pelas Igrejas, 95 já haviam estado em Lausana. O reencontro possibilitou 

um maior crescimento na compreensão das diferentes confissões. Quatro sessões consideraram: (1) a graça 

de nosso Senhor Jesus Cristo, (2) a Igreja de Cristo e a palavra de Deus, (3) a Igreja de Cristo: ministério e 

sacramentos e (4) a unidade da Igreja na vida e no culto (DME, 2005, p. 234-235). 

6
 As reflexões: (1) Cristo e sua Igreja, (2) continuidade e unidade, (3) formas de culto e (4) intercomunhão. 

Logo após a conferência de Edimburgo, na Escócia, entre 1938 e 1939, Fé e Constituição já havia designado 

três comissões teológicas internacionais para o estudo dos temas: a Igreja, o culto e a intercomunhão, cujos 

relatórios serviram de base para as discussões nessa terceira conferência. Ainda que houvesse divergências 

entre os participantes relacionadas a doutrinas, sacramentos e ministérios, acreditava-se que os cristãos 

pudessem chegar a comunhão “irrestrita” no sacramento e na comunidade. A pergunta dirigida às Igrejas era 

“se elas não deveriam agir juntas em todas as questões, exceto naquelas em que as profundas diferenças de 

convicção as obriguem a agir separadamente” (DME, 2005, p. 236). 

7
 Três sessões estudaram: (1) Cristo e a Igreja, (2) culto e (3) Tradição e tradições. A primeira constituiu-se de 

duas partes: uma baseada numa contribuição norte-americana e a outra numa contribuição europeia. As 

diferenças tradicionais variavam desde a sucessão apostólica à visão de que não há suficiente autoridade 

neotestamentária que garanta a ordenação. O consenso crescente sobre a base teológica do ministério não 

levou a um acordo maior sobre questões de organização. A segunda, apesar dos muitos desacordos no 

tocante à sagrada comunhão, fez com que as Igrejas concordassem que a eucaristia “é um sacramento da 

presença de Cristo crucificado e glorificado, até que ele volte, e um meio através do qual o sacrifício da cruz, 

que nós proclamamos, opera dentro da Igreja” (DME, 2005, p. 237). 
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representasse a compreensão comum do batismo, texto que foi favoravelmente recebido pelas 

quatro conferências mundiais, até Montreal. Esta Conferência não teve um significativo 

progresso, justamente por ser considerada árdua e difícil de chegar a formulações comuns. 

Embora seu mérito consista em propor novos problemas para o estudo de Fé e Constituição, 

Montreal representa uma fase de consolidação. Salienta-se que a participação da Igreja Católica 

Romana na Comissão de Fé e Constituição se deu após o Concílio Ecumênico Vaticano II, cujo 

ingresso trouxe significativas contribuições ao trabalho que já vinha sendo desenvolvido8.  

Em Bristol (Inglaterra), 1967, os temas do batismo e da eucaristia foram novamente 

assumidos9; o tema do ministério já estava em discussão desde 1964. No que diz respeito à 

eucaristia, a comissão tomou por base o relatório intitulado “A Sagrada Eucaristia”. 

Atendendo à solicitação da quarta assembleia do CMI, realizada em Uppsala, em 1968, parte 

dos esforços foi dedicada à questão da intercomunhão, que traria problemas teológicos de 

fundo. O estudo sobre a intercomunhão deu origem ao texto “Para além da intercomunhão”, 

que foi o resultado de uma consulta realizada em Genebra, em 1969. Os resultados desses três 

temas em estudo – batismo, eucaristia, ministério - foram apresentados na reunião da 

comissão em Lovaina (1971), sendo depois entregues ao comitê executivo do CMI em forma 

de textos: “Acordo Ecumênico sobre o Batismo”, “A Eucaristia no Pensamento Ecumênico” e 

“O Ministério Ordenado”. O CMI, por sua vez, enviou-os às Igrejas-membro para apreciações 

e reações. Esses três textos são fruto de um processo de pesquisa de cinquenta anos que 

remonta à primeira conferência de Fé e Constituição, em Lausana, 1927. O material foi 

novamente discutido pela comissão em Acra (1974), em Bangalore (1978) e em Lima (1982). 

Os trabalhos de redação da comissão permanente e o seu comitê de trabalho sobre batismo, 

eucaristia e ministério estiveram sob a presidência do teólogo evangélico Max Thurian, da 

Comunidade de Taizé (França).  

                                                 
8
 Desde 1961 observadores católicos oficiais participam das Assembleias Gerais do CMI, embora a Igreja 

Católica não seja membro. Quanto à Comissão Fé e Constituição, a Igreja Católica aderiu como membro de 

pleno direito. 

9
 As cinco sessões trataram de: (1) criação, nova criação e unidade da Igreja, (2) a eucaristia, sacramento da 

unidade, (3) ministério, negociações sobre a união da Igreja, (4) Tradição e tradições e (5) problemas gerais 

de Fé e Constituição. A conferência de Bristol “confrontou-se com o acúmulo crescente das tarefas 

relacionadas com a constante expansão do movimento ecumênico, as relações com as famílias confessionais 

mundiais, o progresso e problemas das uniões nacionais de Igreja e a cooperação de Fé e Constituição com 

outros departamentos do CMI. Em todos esses esforços, as questões decisivas foram a compreensão da 

unidade da Igreja, da comunhão plena e das reflexões teológicas que podem servir melhor à unidade da 

Igreja” (DME, 2005, p. 238). 
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Conforme o Dicionário do Movimento Ecumênico, na reunião da Comissão em Acra10 

(Gana), 1974, muitas das respostas das Igrejas ao estudo proposto por Lovaina serviram de 

anexo para Um só batismo, uma só eucaristia e um só ministério mutuamente reconhecido 

(CMI; CFO, 1976). O texto sobre o batismo11 já pretendia ser um acordo ecumênico. O texto 

sobre o ministério12, apesar das grandes discussões, não conduziu a um acordo, novos debates 

seriam ainda necessários. O texto sobre a eucaristia13, análogo ao do batismo, indicava o grau 

de acordo até então alcançado. Em Nairóbi14 (Quênia), 1975, o texto foi enviado aos membros 

das Igrejas para consideração e comentários e provocou um processo de discussão, avaliação 

e respostas. As respostas enviadas pelas Igrejas foram cuidadosamente analisadas em Crêt-

Bérard (1977) pela comissão. Mais de cem Igrejas de regiões e tradições diferentes enviaram 

comentários pormenorizados que foram recolhidos em um texto publicado como Baptism, 

                                                 
10

  Os dois temas principais foram: Da razão da esperança que está em nós e A unidade da Igreja. O pressuposto 

já levantado pela comissão Fé e Constituição em estudos anteriores é de que as Igrejas só podem superar 

suas divisões a partir do centro de sua fé. Só proclamando uma fé comum terão a liberdade de seguir juntas 

adiante para se tornarem o corpo de Cristo dentro das tensões e conflitos do mundo. Sobre o conceito de 

unidade, Acra (CMI; CFO, 1976) afirma que é a comunhão transmitida de um povo particular num lugar 

particular. E só haverá progresso se a especificidade de cada situação for levada a sério. A conferência 

também discutiu a redação da declaração sobre batismo, eucaristia e ministério (DME, 2005, p. 240). 

11
 Com a seguinte estrutura: I – A instituição do batismo; II – O significado do batismo: a) Participação na 

morte e ressurreição de Cristo; b) O dom do Espírito e a incorporação no corpo de Cristo; c) Batismo e fé. III 

– Implicações do batismo: a) Vínculo de unidade; b) Participação eucarística; c) Compromisso e testemunho 

de Cristo. IV – Administração do Batismo: ministro, modo, rito litúrgico. V – Aspectos diversos para a 

iniciação batismal em uma só fé: a) O batismo de crianças e de crentes; b) O dom do Espírito e a 

confirmação ou crisma. VI – Recomendações (em vista de se obter o reconhecimento mútuo) (CMI; CFO, 

1976, p. 15-29).  

12
 Tópicos: I – O ministério ordenado e a comunidade cristã: a) A comunidade cristã; b) O ministério de todo o 

povo de Deus; c) Base e função do ministério ordenado; d) Ministério e autoridade; e) Ministério e 

sacerdócio; f) Diversidade de ministérios. II – Sucessão Apostólica; III – Ordenação: a) O significado da 

ordenação; b) O ato da ordenação; c) Condições para a ordenação; d) A ordenação de mulheres. IV – O 

ministério na prática de hoje: a) Mudança e renovação na Igreja e no ministério; b) O papel do ministro; c) 

Ministérios antigos e ministérios novos. V – A caminho do reconhecimento e reconciliação dos ministérios: 

a) A unidade da Igreja e o reconhecimento dos ministérios; b) Diferentes graus de reconhecimento; c) 

Propostas para avançar no caminho do reconhecimento mútuo (CMI; CFO, 1976, p. 47-101). 

13
 Tópicos: I – A instituição da eucaristia; II – O significado da eucaristia: a) A eucaristia, ação de graças ao 

Pai; b) A eucaristia: anamnese ou memorial (representação e antecipação) de Cristo; c) A eucaristia: 

invocação e dom do Espírito; d) A eucaristia: comunhão no seio do corpo de Cristo; III – Implicações da 

eucaristia: a) A eucaristia: missão no mundo; b) A eucaristia: fim das divisões; IV – Os elementos da 

eucaristia; V – Recomendações (renovação da própria eucaristia nas diferentes Igrejas; frequência nas 

celebrações; recepção frequente da comunhão; presença de Cristo na eucaristia, reserva eucarística e 

intercomunhão (CMI; CFO, 1976, p. 31-46). 

14
 Quinta Assembleia Geral do CMI com o tema: Jesus Cristo liberta e une. 676 delegados, procedentes de 285 

Igrejas-membro. Os temas das seis sessões foram: (1) Confessar Cristo hoje, (2) Requisitos para a unidade, 

(3) buscando comunidade, (4) Educação para a libertação e a comunidade, (5) estruturas de injustiça e lutas 

em favor da libertação e (6) Desenvolvimento humano (DME, 2005, p. 104-105). 
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Eucharist and Ministry: report on the process and responses. Na Conferência de Bangalore15 

(Índia), 1978, Fé e Constituição ordenou a última revisão necessária. Em 1981, em Dresden 

(Alemanha), Fé e Constituição, autorizada pelo comitê central do Conselho Mundial, envia às 

Igrejas o documento de convergência intitulado Batismo, Eucaristia, Ministério (BEM), que 

recebeu em Lima (Peru), 198216, a sua forma atual.  

Para ajudar as Igrejas no processo de recepção, a Comissão Fé e Constituição lhes 

pediu que preparassem uma resposta oficial “no mais elevado nível conveniente de 

autoridade” considerando os seguintes aspectos: a fé da Igreja através dos séculos, 

consequências para o relacionamento e o diálogo com outras Igrejas, indicações em ordem ao 

culto, à educação, à ética e à espiritualidade e como ser “a expressão comum da fé apostólica 

hoje” (LAZARETH; NISSIOTIS, 1983, p. 9). O BEM, assim como é conhecido, representa 

uma culminação dessa trajetória. Ao tempo em que reconhece a pluralidade de tradições 

batismais, expressa o desejo de que se alcance restaurar a unidade da iniciação cristã:  

Se o batismo, como incorporação no Corpo de Cristo, tende, pela sua própria 

natureza, à comunhão eucarística no corpo e sangue de Cristo, levanta-se a questão 

de saber por que um rito separado pode ser acrescentado entre batismo e admissão à 

comunhão. As Igrejas que batizam crianças, mas recusam-lhes a comunhão na 

eucaristia antes de um tal rito, deveriam interrogar-se se terão ou não avaliado e 

aceito plenamente as consequências do batismo (BEM, 1983, p. 21).  

 

Essa problemática já havia sido introduzida no encontro de Bristol e apresentada em 

forma de relatório à comissão de Fé e Constituição em Lovaina, sobre o tema da confirmação, 

                                                 
15

 Os temas principais foram: (1) razão comum da esperança e (2) crescer juntos na unidade. Os temas dos 

grupos de estudo foram: (1) o sentido da “comunidade conciliar”, (2) para a comunhão numa só fé, (3) 

crescer numa comunidade eucarística, disciplina de comunhão num mundo dividido e (5) novas experiências 

ecumênicas e as estruturas ecumênicas já existentes. O fruto de Bangalore foi o documento “Razão comum 

da esperança”. Mesmo assim não faltaram divergências: enquanto uns afirmavam a esperança que está acima 

de todas as esperanças, Jesus Cristo, outros insistiam que a esperança cristã encontra sua razão de ser nas 

esperanças humanas concretas. O documento final adotou ambas as posições. Com relação ao tema da 

unidade, Bangalore afirma: “quanto mais êxito as Igrejas conseguirem em dar razão comum de sua 

esperança, apesar de suas divisões, tanto mais crescerão em unidade” (DME, 2005, p. 241). A unidade não é 

apenas um alvo distante. 

16
 Primeira conferência da Comissão Fé e Constituição a se realizar na América Latina, de 2 a 16 de janeiro, com o 

tema: “A unidade da Igreja e a renovação da comunidade humana”. Em Lima, o texto final de BEM foi aprovado 

por unanimidade depois de ter alcançado um notável estágio de maturidade, pronto para ser enviado às Igrejas. 

As seções: (1) A atuação de Fé e Constituição, (2) Fé e Constituição e o Conselho Mundial de Igrejas, (3) O 

contexto latino-americano, (4) Batismo, eucaristia e ministério, (5) Para a expressão comum da fé apostólica 

hoje, (6) Passos para a unidade visível, (7) A unidade da Igreja e a renovação da comunidade humana e (8) A 

comunidade de mulheres e homens na Igreja. Outro fator de relevância é que além de retomar o estudo sobre 

“Unidade da Igreja – Unidade da humanidade” decidiu-se alargar a compreensão de unidade em vista da missão 

e do serviço no mundo contemporâneo (DME, 2005, p. 242).  
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com o título: Batismo, Confirmação e Eucaristia. O Grupo de Dombes (GD)17, que 

desenvolveu uma ampla pesquisa em torno da eucaristia até chegar ao documento intitulado 

Católicos e protestantes de acordo sobre a eucaristia (Accord doctrinal entre catholiques et 

protestants sur l‟eucharistie, 1972), muito influenciaria o Documento de Lima. 

Para uma maior aproximação da doutrina eucarística do Documento de Lima,     

devem-se levar em conta as dimensões teológica, cristológica, pneumatológica e 

eclesiológica. A configuração que recebeu o documento, e que é desenvolvida abaixo, segue a 

mesma estrutura estabelecida pela conferência de Acra (1974): I. A instituição da eucaristia; 

II. O significado da eucaristia: a) a eucaristia: ação de graças ao Pai, b) a eucaristia: 

anamnesis ou memorial (representação e antecipação) de Cristo, c) a eucaristia: invocação e 

dom do Espírito, d) a eucaristia: comunhão no seio do corpo de Cristo. III. Implicações da 

eucaristia: a) a eucaristia: missão no mundo, b) a eucaristia: fim das divisões. IV. Os 

elementos da eucaristia. V. Recomendações (renovação da própria eucaristia nas       

diferentes Igrejas; frequência nas celebrações; recepção frequente da comunhão; presença de 

Cristo na eucaristia, reserva eucarística e intercomunhão). No Documento de Lima não é 

secundária a questão da reserva eucarística; ele busca resolvê-la de forma favorável para as 

tradições que a praticam. 

 

 

                                                 
17

 O Grupo de Dombes [Le Groupe des Dombes] foi fundado pelo sacerdote da diocese de Lião, Paul 

Couturier, em 1937, na França. Couturier teve a ideia de se reunir na abadia cisterciense de Les Dombes 

com um grupo de amigos católicos e protestantes, principalmente pastores e padres da França e da Suíça, 

com o objetivo de se conhecerem melhor. As reuniões aconteciam anualmente, num período de três dias, em 

lugares alternados (católicos e protestantes), desde 1971, em Les Dombes. Os trabalhos eram realizados num 

clima de intensa oração, incluindo o culto eucarístico matinal. Segundo Couturier, nada se podia fazer pela 

unidade da Igreja se a investigação e a prática ecumênica da teologia não obedecessem à experiência 

espiritual que se expressa e se alimenta na oração. No aspecto doutrinal, o grupo desenvolveu a prática de 

uma teologia comparativa, sobre temas como Tradição, Escritura e Sacramentos, vindo depois a elaborar 

elementos de uma teologia comum (a mediação de Cristo e o ministério da Igreja, a Igreja como Corpo de 

Cristo, a autoridade pastoral, apostolicidade, o sacerdócio, a doutrina do Espírito Santo, intercomunhão, a 

sucessão apostólica e a comunhão dos santos). O ano de 1971 marca um novo estágio na história do grupo, 

sobretudo com a entrada oficial da Igreja Católica nas discussões ecumênicas e as questões emergentes 

levantadas pelos jovens. Cinco documentos foram produzidos: Para uma mesma fé eucarística (1971); Para 

uma reconciliação dos ministérios (1976); O ministério episcopal (1976); O Espírito Santo, a Igreja e os 

sacramentos (1979) e o Ministério de comunhão na Igreja universal (1985). Por ocasião do quinquagésimo 

aniversário do grupo em 1987, as teses e documentos foram publicados num volume único intitulado: Para a 

comunhão das Igrejas: a contribuição do grupo de Dombes. Dois novos documentos ainda: Para a 

conversão das Igrejas (1991) e Maria no desígnio de Deus e a comunhão dos santos (1997). O método 

utilizado pelo grupo baseia-se nos fundamentos cristológicos e dogmáticos, certos de que a superação de 

conflitos pelas Igrejas acontecerá unicamente pela via da conversão das diferentes confissões a Deus e seu 

Cristo (DME, 2005, p. 568-569). 
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1.2 Extensão e alcance do Documento de Lima 

 

Entre os documentos publicados, BEM é considerado pela Comissão Fé e Constituição 

o maior com sucesso e o mais amplamente distribuído na história do movimento ecumênico. 

Estimam-se 31 traduções18 (até 1990) com mais de 400 mil cópias, inclusive em edição 

brasileira graças à tradução elaborada pelos irmãos de Taizé, da Fraternidade Ecumênica de 

Alagoinhas, Bahia, e à coragem do CEDI, do Rio de Janeiro.  

Muitas controvérsias acerca da compreensão e prática do batismo, eucaristia e 

ministério fizeram com que o Documento de Lima encontrasse uma notável acolhida nas 

Igrejas da Europa, América do Norte e Austrália. Semelhante aceitação se deu com as Igrejas 

da África, Ásia, Caribe, América Latina, Oriente Médio e Pacífico, embora sua formulação 

conceitual e linguística parecesse soar estranha a elas. Interessar-se pelo BEM significava 

ampliar o nível de relacionamento entre Igrejas e encontrar pontos de convergência para uma 

melhor compreensão dos elementos essenciais da fé cristã; não para anular as diferenças, mas 

para reconciliar aqueles elementos que são causa e expressão de divisão. 

Para melhor se compreender tal processo, que vai do texto às respostas enviadas pelas 

Igrejas e entidades afins, fala-se de uma “década BEM”. Muitas das respostas oficiais ou das 

cartas que acompanham as respostas afirmam explicitamente que elas não consideram a 

formulação e a adoção de uma resposta como a palavra final. Antes, querem expressar a 

esperança numa discussão que continuará e, em alguns casos, a resposta é olhada como 

contribuição e ímpeto para tal continuação. Nesse sentido, o BEM passa a ser visto como 

estágio ou passo dentro de um processo.  

A maioria das Igrejas não tem considerado o Documento de Lima simplesmente 

como um texto teológico a ser revisto dentro do limite e perspectiva da sua própria 

tradição e posição. Parece haver um consenso de que o BEM é o resultado de um 

amplo e contínuo processo histórico da Igreja do século XX. E não há na maioria 

das respostas uma prontidão expressamente manifestada que, independentemente 

das limitações desse documento poderia ser, o seu conteúdo e finalidade devem ser 

autorizados a desafiar a própria prática de ensino e atuação para abri-lo à riqueza das 

percepções e experiências de outras Igrejas. O BEM é visto, portanto, como um 

resultado significativo de expressão e instrumento do movimento para a unidade na 

fé, na comunhão sacramental, no serviço e testemunho comum no mundo, aos quais 

                                                 
18

 Birmanês, catalão, chinês, tcheco, dinamarquês, holandês, finlandês, francês, alemão, grego, híndi, húngaro, 

islandês, indonésio, italiano, japonês, suáili, coreano, malgaxe, malaio, norueguês, pidgin, polonês, 

português, romeno, russo, sinala, espanhol, sueco, tailandês, urdu (RPR, 1990, p. 9). 
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as Igrejas são chamadas por seu Deus e Salvador (RPR, 1990, p. 32).
19

 

 

Não se pode negar que o processo do BEM nas diversas Igrejas e no movimento 

ecumênico como um todo tenha causado um considerável impacto. Isso se deu a começar 

pelas suas bases metodológicas, que vão do desenrolar das várias discussões, apreciações e 

respostas oferecidas pelas Igrejas e entidades afins, até o seu eminente alcance, por se tratar 

de assuntos relativos à fé cristã, muitas vezes objeto de discussões e cismas, impedindo uma 

maior aproximação entre as Igrejas. Com o incentivo do BEM (1983, p. 7), Lazareth e 

Nissiotis, citando a Conferência Mundial de Fé e Constituição, de 1963, lembram que as 

pessoas “têm redescoberto elementos esquecidos da sua própria tradição e têm mudado seus 

pensamentos e práticas para voltarem juntas para a „Tradição do Evangelho atestada na 

Escritura, transmitida na e pela Igreja, pelo poder do Espírito Santo‟.”. Essas discussões têm 

ampliado o círculo dos contatos ecumênicos e possibilitado novos relacionamentos em nível 

local e nacional. Por menor que seja a atividade de caráter ecumênico, o BEM tem servido 

como primeiro ponto corrente e tem confidenciado um futuro dentro da seriedade e 

oportunidades do diálogo ecumênico. 

Outro aspecto que se pode observar dentro do processo do BEM são os diálogos 

bilaterais e multilaterais que o Documento de Lima propiciou entre comunhões cristãs 

mundiais, servindo-se de referência para suas orientações comuns. Essas referências são 

usadas como indicação do progresso do diálogo ecumênico e servem de encorajamento para a 

continuação desse processo de convergência.  

O BEM é considerado não só como um impulso para novos encontros e relações, 

mas também como um instrumento útil para o fortalecimento das relações da igreja e 

para futuros diálogos ecumênicos em diferentes níveis: „O Documento de Lima pode 

servir como uma boa base para o diálogo ecumênico internacional, bem como a 

nível nacional e local‟, afirma o sínodo geral da Igreja da Noruega (II.105) (RPR, 

1990, p. 25-26).
20

 

  

O processo do BEM, da sua pré-fase até a sua forma final, incluindo as respostas das 

                                                 
19

 Tradução nossa de: “Most churches have not regarded the Lima document simply as a theological text to be 

reviewed within the framework and perspective of their own tradition and position. There seems to be a clear 

awareness that BEM is the result and an instrument of a broader and ongoing historical process in twentieth-

century church history. And there is in most responses an explicit readiness expressed that, whatever the 

limitations of such a document might be, its content and purpose must be allowed to challenge one‟s own 

teaching and practice and to open it to the richness of the insights and experiences of other churches. 

Baptism, Eucharist and Ministry is thus seen as a significant result, expression and instrument of the 

movement towards that unity in faith, sacramental communion and common witness and service in the world 

to which the churches are called by their Lord and Saviour”. 

20
 Tradução nossa de: “BEM is regarded not only as an impulse for new encounters and relations but also as a 

helpful instrument for strengthening church relationships and for further ecumenical conversations on 

different levels: „The Lima document may serve as a good basis of ecumenical dialogue in the international 

as well as on the national and local level‟, affirms the general synod of the Church of Norway (II.105)”. 
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Igrejas, é considerado por estas um importante evento ecumênico, pois não está fechado sobre 

si mesmo, mas é um acordo que abre perspectivas quanto aos aspectos gerais e específicos do 

batismo, da eucaristia e do ministério. O mérito do crescente acordo está em ajudar as Igrejas 

a darem passos contínuos e significativos no tocante aos três temas abordados. Mesmo que 

esta pesquisa trate especificamente da Eucaristia, segundo as proposições de Lima, convém 

salientar que a aceitação da Eucaristia implica necessariamente a aceitação do Batismo e do 

Ministério. Nesse sentido, o modo de abordagem dos temas propostos pelo acordo é circular: 

parte-se do Batismo em direção à Eucaristia; esta, por sua vez, dá origem e sustentabilidade 

ao corpo eclesial em sua variedade de dons e ministérios, ao mesmo tempo chamado à 

unidade reconciliada. Não se deve pensar cada tema separadamente como se fosse algo 

estanque, mas dentro de um movimento cíclico sem que nenhuma das partes fique 

prejudicada. Com certa frequência, nota-se uma tendência em superestimar um tema em 

detrimento dos outros. Talvez seja essa falta de nexo que tenha dificultado uma convergência 

maior entre as diversas tradições, uma vez que as razões que levaram às separações do século 

XVI são, em grande escala, mais disciplinares do que teológicas.  

2 A SEÇÃO SOBRE A EUCARISTIA  

 

A seção sobre eucaristia no Documento de Lima está dividida em três partes: I. A 

instituição da eucaristia (n. 1); II. A significação da eucaristia (n. 2-26); III. A celebração da 

eucaristia (n. 27-33). O texto será transcrito na íntegra, por parágrafos, e para cada parágrafo 

uma introdução. O mesmo se dará com os comentários. 

 

2.1 A instituição da Eucaristia 

 

A primeira parte do documento que trata da instituição da eucaristia está dividida        

em três parágrafos sem nenhum comentário, o que ocorre com certa frequência nas duas 

partes subsequentes, sobretudo a segunda, que trata da significação da eucaristia sob cinco 

aspectos.  

A afirmação contida no primeiro parágrafo é já uma introdução significativa àquilo 

que se espera encontrar no Documento de Lima acerca da eucaristia: um dom que a Igreja 

recebe da parte do Senhor. Tanto o relato paulino sobre a instituição da Ceia quanto algumas 
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referências aos evangelhos sinóticos concernentes à eucaristia parecem referendar essa 

afirmação inicial. 

A Igreja recebe a eucaristia como um dom da parte do Senhor. Paulo escreveu: eis o 

que eu recebi do Senhor, o que vos transmiti: o Senhor Jesus, na noite em que foi 

entregue, tomou o pão, e, depois de ter dado graças, partiu-o e disse: „Isto é o meu 

corpo, que é dado por vós, fazei isso em memorial (anamnesis) de mim‟ (1Cor 

11,23-25; cf. Mt 26,26-29; Mc 14,22-25; Lc 22,14-20) (BEM, 1983, p. 25). 

 

O segundo parágrafo, tomando por matriz o relato da instituição da Ceia em Paulo e os 

evangelhos sinóticos conforme foram citados, apresenta uma compreensão aprofundada sobre 

a eucaristia em geral. O ponto de partida são as refeições de Jesus durante seu ministério 

terrestre, que não só aludem à proximidade do Reino de Deus quanto o tornam uma realidade 

presente e sacramental. A “última refeição” de Jesus, que é também comunhão com o Reino, 

está associada aos “sofrimentos” dele. Não se trata de um ato isolado e separado do evento 

Jesus Cristo, mas numa linha de continuidade que engloba o antes e o depois de toda a sua 

existência pascal. Através dela somos transportados e reapresentados ao evento fundador da 

história da salvação descrito pelo Antigo Testamento, em cuja matriz a compreensão cristã da 

eucaristia, enraizada na celebração anual da Páscoa judaica, se sustenta.  

As refeições que Jesus partilhou durante o seu ministério terrestre, e das quais temos 

notícia, proclamam e representam a proximidade do Reino: a multiplicação dos pães 

é disso um sinal. Quando da sua última refeição, a comunhão do Reino foi posta em 

relação com a perspectiva dos sofrimentos de Jesus. Depois da sua ressurreição, o 

Senhor manifestou a sua presença e deu-se a conhecer aos seus discípulos no partir 

do pão. A eucaristia encontra-se, assim, na linha de continuidade dessas refeições de 

Jesus durante a sua vida terrestre e depois da sua ressurreição, como sinais contínuos 

do Reino (BEM, 1983, p. 25). 

  

A Igreja, quando celebra a eucaristia, executa a ordem institucional do seu Senhor. 

Aquilo que o Senhor fez na noite em que foi entregue a Igreja o faz; ela proclama o memorial 

da obra salvífica do Senhor, o banquete que instituiu a nova Aliança. A Igreja não refaz uma 

coisa do passado, não renova o acontecimento que então se realizou, mas proclama uma 

presença adquirida uma vez para sempre, dotada de um valor eterno. O êxodo e a refeição da 

aliança no Sinai são tipos, ou seja, prefiguração da eucaristia, que passa a encontrar no 

mistério da morte e ressurreição de Jesus a sua mais alta expressão, tornando-se, assim, 

refeição pascal ou refeição da nova aliança. 

Os cristãos consideram que a eucaristia é prefigurada pelo memorial do livramento, 

na Páscoa de Israel, libertação do país, da servidão; e pela refeição da Aliança no 

monte Sinai (Ex 24). Ela é a nova refeição pascal da Igreja, a refeição da Nova 

Aliança que Cristo deu aos seus discípulos como memorial (anamnesis) da sua 

morte e da sua ressurreição, como a antecipação do banquete do Cordeiro (Ap 19,9); 

Cristo ordenou aos seus discípulos que fizessem memória dele, encontrando-o, 

assim, nesta refeição sacramental, como povo de Deus peregrino, até à sua volta 

(BEM, 1983, p. 25).  
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O terceiro parágrafo avança na compreensão da eucaristia como refeição litúrgico-

sacramental. Ela é refeição litúrgica porque compreende palavras e gestos simbólicos. Ela é 

refeição sacramental, porque através de sinais visíveis nos comunica o amor de Deus em Jesus 

Cristo e chama os fiéis à comunhão com ele, ou seja, à participação no seu corpo, renovando-

lhes e assegurando-lhes a remissão dos pecados e a garantia da vida eterna21. Ao celebrar a 

eucaristia, os cristãos confessam, agradecidos, a fidelidade de Deus, a memória de quanto 

Cristo fez, apesar da infidelidade daqueles. Ainda que o termo eucaristia seja universalmente 

utilizado, outros termos são convenientemente usados para designar a mesma realidade que 

expressa o ato central do culto da Igreja: refeição do Senhor, partir do pão, santa ceia, santa 

comunhão, divina liturgia, missa.  

A última refeição celebrada por Jesus foi uma refeição litúrgica que utilizava 

palavras e gestos simbólicos. Consequentemente, a eucaristia é uma refeição 

sacramental que, através de sinais visíveis, nos comunica o amor de Deus em Jesus 

Cristo, o amor com que Jesus amou os seus „até ao fim‟ (Jo 13,1). Têm-lhe sido 

dados diversos nomes, por exemplo: refeição do Senhor, partir do pão, santa ceia, 

santa comunhão, divina liturgia, missa. A sua celebração é sempre o ato central do 

culto da Igreja (BEM, 1983, p. 25-26). 

 

A visão ecumênica, foco de interesse desta pesquisa, endossa o termo eucaristia como 

o mais usado para o rito que quase todas as Igrejas acreditam ter sido instituído por Jesus na 

última ceia.  

 

2.2 A significação da Eucaristia 

 

A segunda parte do documento sobre a significação da eucaristia é formada de uma 

introdução e seguida da estrutura ternária, vindo a desembocar em duas dimensões intrínsecas 

ao tema da eucaristia que são a eclesiológica e a escatológica.  

Na introdução dessa segunda parte (BEM, 1983, p. 26) afirma-se o caráter trinitário da 

eucaristia enquanto dom de salvação: “é essencialmente o sacramento do dom que Deus nos 

faz em Cristo pelo poder do Espírito Santo”; essa salvação é oferecida ao cristão à medida que 

ele participa “pela comunhão no corpo e no sangue de Cristo”. No ato de comer o pão e beber 

o vinho, cada batizado entra em comunhão com Cristo e se torna o seu corpo eclesial. O Pai, 

que por meio do Espírito dá vida ao corpo de Cristo, renova cada membro desse corpo e lhe 

                                                 
21

 Karl Rahner (1967, p. 19-20) diz que a eucaristia é o primeiro ato da paixão, mas que contém todo o 

essencial desta paixão redentora. É o resgate do mundo. A mais alta expressão de um conjunto de gestos e 

palavras que traduzem o espírito de sacrifício com que Cristo se lança nos braços da morte e o puro 

abandono de si mesmo à vontade do Pai, assumindo a forma de um verdadeiro sacrifício cultual. 
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assegura a remissão dos pecados, conforme a sua promessa. Promessa de imortalidade, que se 

traduz em penhor e garantia da vida eterna. 

Na eucaristia a comunidade do povo de Deus é plenamente manifesta. Nela Cristo 

edifica a vida da Igreja, faz crescer a comunhão entre seus membros, ajuda-os a realizar a sua 

missão, mediante o Espírito Santo.  

A eucaristia é essencialmente o sacramento do dom que Deus nos faz em Cristo, 

pelo poder do Espírito Santo. Cada cristão recebe este dom da salvação pela 

comunhão no corpo e no sangue de Cristo. Na refeição eucarística, no ato de comer 

o pão e de beber o vinho, Cristo concede a comunhão com ele. Deus mesmo age na 

eucaristia dando vida ao corpo de Cristo e renovando cada membro deste corpo. 

Segundo a promessa de Cristo, cada batizado, membro do corpo de Cristo, recebe na 

eucaristia a segurança da remissão dos pecados (Mt 26,28) e a garantia da vida 

eterna (Jo 6, 51-58). Ainda que a eucaristia seja essencialmente um todo, ela será 

considerada aqui sob os seguintes aspectos: ação de graças ao Pai, memorial de 

Cristo, invocação do Espírito, comunhão dos fiéis, refeição do Reino (BEM, 1983, 

p. 26). 

 

Assim, encontrando o seu centro na eucaristia e partilhando o corpo e o sangue do 

Senhor, a Igreja afirma e proclama a sua natureza enquanto corpo de Cristo. O batizado, uma 

vez inserido na vida de Cristo e membro do seu corpo que é a Igreja, participa com ele dos 

mesmos benefícios e se une ao gesto com que Cristo ofereceu a si mesmo a Deus. 

2.2.1 A eucaristia como ação de graças ao Pai 

 

O primeiro aspecto abordado é o da eucaristia como ação de graças ao Pai e divide-se 

em dois parágrafos, sem nenhum comentário. O primeiro parágrafo trata da unidade existente 

entre palavra e sacramento; a eucaristia contém, ao mesmo tempo, palavra e sacramento, por 

isso é uma proclamação e uma celebração da obra de Deus. Nela a Igreja reconhece os favores 

dispensados por Deus ao seu povo, isto é, “tudo o que ele cumpriu na criação, na redenção e 

na santificação; o que ele cumpre agora na Igreja e no mundo não obstante o pecado dos seres 

humanos; tudo o que ele cumprirá conduzindo o seu Reino até à plenitude” (BEM, 1983, p. 

26). Segundo a tradição hebraica da berakah, a eucaristia é a benção através da qual a Igreja 

dá graças a Deus pelos seus benefícios. 

A eucaristia, que contém sempre simultaneamente palavra e sacramento, é uma 

proclamação e uma celebração da obra de Deus. A eucaristia é a grande ação de 

graças ao Pai por tudo o que ele cumpriu na criação, na redenção e na santificação, 

por tudo o que ele cumpre agora na Igreja e no mundo, não obstante o pecado dos 

seres humanos, por tudo o que ele cumprirá conduzindo o seu Reino até à plenitude. 

Deste modo, a eucaristia é a benção (berakah) pela qual a Igreja exprime o seu 

reconhecimento para com Deus por todos os favores (BEM, 1983, p. 26). 
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No segundo parágrafo encontra-se que a eucaristia é também o grande sacrifício de 

louvor; é o louvor da Igreja que fala em nome de toda a criação. Ela torna presente o mundo 

que Deus reconciliou consigo mesmo através dos sinais do pão e do vinho, dos fiéis reunidos 

e das suas orações por toda a humanidade. Por meio deles, “Cristo une os fiéis à sua pessoa e 

as orações deles à sua própria intercessão, de modo que os fiéis são transfigurados e as suas 

orações aceitas.” (BEM, 1983, p. 26). A expressão “por Cristo, com ele e nele” revela a 

centralidade de Cristo “sumo sacerdote e intercessor” (Hb 7,25; Rm 8,34). Por outro lado, 

indica o modo como a comunidade celebrante reconhece os favores de Deus na fé e na ação 

de graças, que corresponde ao nosso assentimento expresso pelo “amém”.  

A eucaristia é o grande sacrifício de louvor, pelo qual a Igreja fala em nome de toda 

a criação. Com efeito, o mundo que Deus reconciliou com ele mesmo está presente 

em cada eucaristia: no pão e no vinho, na pessoa dos fiéis e nas orações que eles 

oferecem por eles próprios e por todos os humanos. Cristo une os fiéis à sua pessoa e 

as orações deles à sua própria intercessão, de modo que os fiéis são transfigurados e 

as suas orações aceitas. Este sacrifício de louvor só é possível por Cristo, com ele e 

nele. O pão e o vinho, frutos da terra e do trabalho dos homens, são apresentados ao 

Pai na fé e na ação de graças. Deste modo, a eucaristia revela ao mundo aquilo em 

que ele se deve tornar: uma oferta e um louvor ao Criador, uma comunhão universal 

no Corpo de Cristo, um reino de justiça, de amor e de paz no Espírito Santo (BEM, 

1983, p. 26). 

 

A Eucaristia está em relação com o cosmos. A partir de uma visão planetária seria o 

mesmo que afirmar que ela contém um projeto social que leva à transformação do mundo 

num lugar de comunhão, justiça, amor e paz para todos. Segundo o Grupo de Dombes, ela 

abre ao mundo o caminho da sua transfiguração, ou seja, revela ao mundo aquilo em que ele 

deve se tornar. Para ser de fato ação de graças ao Pai, a Eucaristia precisa estar dirigida à 

ordenação de todas as coisas que têm no Pai a sua fonte e origem. 

 

2.2.2 A eucaristia como “anamnese” ou memorial de Cristo 

 

A segunda abordagem é a da eucaristia como “anamnese” ou memorial de Cristo, e 

obedece à seguinte estrutura: nove parágrafos, sendo que os quatro primeiros vêm seguidos de um 

comentário; depois, mais cinco parágrafos seguidos de outro comentário, e a parte conclusiva.  

Os quatro parágrafos iniciais se entrecruzam. Pode-se até falar em desdobramentos; com 

matizes diferentes, ora mais desenvolvidos, ora menos, visam a destacar o caráter anamnético-

celebrativo da eucaristia, a ideia de memorial como sinal do sacrifício de Cristo “único, vivo e 

eficaz”, além da sua atualidade e do seu poder de intercessão. O termo „memorial‟ continua sendo 

de grande valor para a compreensão da eucaristia como nossa (re)apresentação à eficácia salvífica 

do evento fundador justamente por ser um conceito bíblico.  
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A eucaristia é o memorial de Cristo crucificado e ressuscitado, isto é, o sinal vivo e 

eficaz do seu sacrifício, cumprido uma vez por todas sobre a cruz, e continuamente 

agindo a favor de toda a humanidade. A concepção bíblica do memorial aplicada à 

eucaristia exprime esta eficácia atual da obra de Deus quando ela é celebrada pelo 

seu povo sob a forma de liturgia (BEM, 1983, p. 27). 

 

Como lembra Thurian (1967, p. 193), esse memorial não é simples lembrança 

subjetiva, mas ato litúrgico; e não é só ato litúrgico que torna presente o Senhor, mas ato 

litúrgico que recorda e reclama em memorial diante do Pai o sacrifício único do Filho, que o 

torna presente, na apresentação do seu sacrifício diante do Pai, em sua intercessão de sumo 

sacerdote celeste.  

O próprio Cristo, com tudo que ele cumpriu por nós e pela criação inteira (na sua 

encarnação, condição de servo, ministério, ensino, sofrimento, sacrifício, 

ressurreição, ascensão e envio do Espírito Santo) está presente neste memorial: ele 

concede-nos a comunhão com ele. A eucaristia é, deste modo, a antecipação da sua 

volta e do Reino eterno (BEM, 1983, p. 27). 

 

Não se trata somente de trazer à memória um acontecimento do passado ou mesmo sua 

significação, mas é a proclamação eficaz pela Igreja da obra reconciliadora de Deus em Cristo 

(CNBB, 2005, p. 30). 

O memorial, onde Cristo age através da celebração jubilosa da sua Igreja é, pois, 

simultaneamente representação e antecipação. O memorial não é somente uma 

lembrança do passado ou da sua significação; é a proclamação eficaz feita pela 

Igreja da grande obra de Deus e das suas promessas (BEM, 1983, p. 27). 

 

Trata-se de uma repraesentatio solene, da proclamação de um fenômeno válido ainda 

hoje, aqui e agora; de uma intervenção e de uma ação salvífica de Deus, objetiva, eficaz, 

poderosa e criadora de realidade, em virtude do Espírito Santo (DL, 1992, p. 733). Na 

celebração do memorial, realizada sob a forma de ação de graças e intercessão, entramos em 

comunhão com Cristo “sumo sacerdote e intercessor” (Hb 7,25; Rm 8,34). A ação da Igreja é 

fruto do sacrifício de Cristo. Por meio dela, a Igreja rende graças pelo dom do sacrifício de 

Cristo e se identifica com a vontade dele que se entregou ao Pai por toda a humanidade e que 

intercede em nosso favor.  

O memorial, como representação e antecipação, cumpre-se sob a forma de ação de 

graças e intercessão. Proclamando diante de Deus, na ação de graças, a grande obra 

de redenção, a Igreja intercede junto dele para que ele conceda a todos os seres os 

benefícios desta libertação. Nesta ação de graças e intercessão, a Igreja está unida 

com o Filho, seu Sumo Sacerdote e seu Intercessor (Rm 8,34; Hb 7,25). A eucaristia 

é o sacramento do sacrifício único de Cristo, continuamente vivo para interceder em 

nosso favor. Ela é o memorial de tudo o que Deus faz pela salvação do mundo. O 

que Deus quis cumprir na encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão de 

Cristo, não volta a fazê-lo; esses acontecimentos são únicos, não podem nem ser 

repetidos nem prolongados. No memorial da eucaristia, porém, a Igreja oferece a sua 

intercessão na comunhão de Cristo, nosso Sumo Sacerdote (BEM, 1983, p. 27). 

O comentário que se segue mostra dois modos de compreender a eucaristia como 

memorial do sacrifício único de Cristo: um mais de cunho católico na linha do sacrifício 
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propiciatório e outro que é desenvolvido pelo Documento de Lima como intercessão22. Em 

vista de se superar esse impasse propõe-se que as Igrejas revisem os motivos de suas 

controvérsias, apoiando-se numa concepção bíblica de memorial23.  

É à luz desta significação da eucaristia como intercessão que se podem compreender 

as referências à eucaristia como „sacrifício propiciatório‟ na teologia católica. Só há 

uma expiação, a do sacrifício único da cruz tornado ativo na eucaristia e apresentado 

ao Pai na intercessão de Cristo e da Igreja por toda a humanidade. À luz da 

concepção bíblica do memorial, todas as Igrejas poderiam rever as velhas 

controvérsias a propósito da noção de sacrifício, e aprofundar a sua compreensão das 

razões pelas quais outras tradições utilizaram ou rejeitaram este termo (BEM, 1983, 

p. 27). 

 

Os cinco parágrafos subsequentes e o comentário persistem na compreensão da 

eucaristia como memorial de Cristo, fundamento e fonte de toda a oração cristã. Diz o 

Documento que toda oração está unida à intercessão do Senhor. Na eucaristia os cristãos são 

fortalecidos e unidos a Ele como pecadores justificados, dispostos a cumprir a sua vontade. 

O memorial de Cristo é o fundamento e a fonte de toda a oração cristã. A nossa 

oração apoia-se na intercessão contínua do Senhor ressuscitado, está unida a esta 

intercessão. Na eucaristia, Cristo dá-nos a força para vivermos com ele, sofrermos 

com ele e orarmos por intermédio dele, como pecadores justificados que cumprem 

livre e alegremente a sua vontade (BEM, 1983, p. 28). 

 

Esse é o culto que a Igreja, por meio dos cristãos, presta a Deus com o desejo de ser-

lhe agradável. Já unida à intercessão de Cristo pela celebração do memorial, ela agora se une 

ao seu sacrifício, oferecendo-se a si mesma a Deus “em sacrifício vivo e santo” que a chama, 

em Cristo, a ser no mundo “sinal e instrumento” de reconciliação. 

Em Cristo oferecemo-nos a nós mesmos em sacrifício vivo e santo em toda a nossa 

vida quotidiana (Rm 12,1; 1Pd 2,5); este culto espiritual agradável a Deus alimenta-

se na eucaristia, onde somos santificados e reconciliados no amor, para sermos 

                                                 
22

 Para Mackenzie não há contraposição entre sacrifício propiciatório e intercessão. Segundo ele, a prática do 

sacrifício é complexa demais para ser reduzida a um único elemento fundamental. E acrescenta: “a eucaristia 

é o banquete sacrifical preparado pela oblação de Jesus Cristo; é o sinal e o selo da comunhão dos 

adoradores com a divindade” (DB, p. 819-824). Ruiz de Gopegui, em seu livro Eukharistia: verdade e 

caminho da Igreja, afirma: Para o povo da Aliança, expiação diz essencialmente „purificação‟. Purificar uma 

realidade é torná-la agradável aos olhos de Deus. Por isso a expiação se expressa também com o termo 

propiciação. Expiar é tornar Deus propício, favorável, compassivo. Isso evidentemente só pode ser graça 

divina. A expiação é essencialmente súplica do perdão divino. Quando acompanhada de um gesto ou rito, 

este quer simbolizar o propósito de não voltar a pactuar com o pecado. Assim, o bode expiatório enxotado 

para fora do acampamento era expressão da vontade de lançar fora da assembleia do povo eleito tudo o que 

pudesse romper a aliança. Mostrava-se assim a sinceridade da súplica de perdão (RUIZ DE GOPEGUI, 

2008, p. 277). Também o Concílio de Latrão (1215) já havia formulado que na Igreja universal dos fiéis o 

mesmo Jesus Cristo é sacerdote e sacrifício (DENZINGER, 2007, p. 802). 

23
 No NT a linguagem sacrificial se refere em primeiro lugar ao evento histórico através do qual Cristo realizou 

a nossa salvação. A tradição da Igreja, como testemunha, por exemplo, a sua liturgia, emprega uma 

linguagem simples para indicar na celebração da eucaristia, a memória desse evento histórico. A eucaristia é 

sacrifício enquanto é sacramento. O Concílio de Trento explicando a relação entre o sacrifício da cruz e a 

eucaristia emprega a palavra comemoração e memória (Seção 22, cap. 1). O Catecismo dirá que o 

sacramento da Ceia do Senhor está destinado à contínua memória do sacrifício da morte de Cristo e os 

benefícios que nós recebemos (CIC, n. 1.366).  
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servidores da reconciliação no mundo (BEM, 1983, p. 28).  

 

A eucaristia é a ceia da nova aliança. Todas as vezes que é celebrado o memorial da páscoa 

do Senhor, é renovada a aliança de amor de Deus para com seu povo, selada no sangue de Cristo, e 

entra-se em comunhão com Ele e com todos aqueles que os precederam na fé, até a plena 

comunhão no Reino do Pai: “Unidos a nosso Senhor e em comunhão com todos os santos e 

mártires, somos renovados na aliança selada pelo sangue de Cristo” (BEM, 1983, p. 28). 

A eucaristia é pregação no sentido pleno da palavra (1Cor ll, 23-27). 

Se a liturgia da Palavra é o oferecimento de aliança por parte de Deus, a liturgia 

eucarística é o selo da aliança. Através dos sinais eucarísticos somos transportados 

ao momento culminante da aliança nova e eterna, a morte e ressurreição do Senhor, 

e dele participamos (CNBB, 2005, p. 45).  

 

Não se celebra a eucaristia sem anunciar a Palavra, porque o ministério da palavra visa 

à eucaristia e, por sua vez, esta pressupõe e cumpre a palavra. “Visto a anamnese de Cristo ser 

o verdadeiro conteúdo da Palavra proclamada, bem como a essência da refeição eucarística, 

uma reforça a outra. A celebração da eucaristia implica normalmente a proclamação da 

Palavra” (BEM, 1983, p. 28). 

Palavra e ação constituem na eucaristia unidade indissolúvel. Não são mais 

consideradas como elementos justapostos nem maneiras diferentes e independentes pelas 

quais a graça de Deus se comunica; uma reforça a outra. Martinho Lutero chama esse binômio 

de “o evangelho aplicado”, para ele “o evangelho não se ouve, não se lê ou não se comunica 

meramente, o evangelho se degusta” (CIEA, 2005, p. 47).  

O último parágrafo, seguido de um comentário (BEM, 1983, p. 28), remete ao ato da 

instituição da eucaristia e da presença real de Cristo. Segundo o Documento de Lima, as 

“palavras e gestos de Cristo na instituição da eucaristia estão no coração da celebração.”. A 

refeição eucarística, termo utilizado pelo documento para aludir à eucaristia, é o “sacramento 

do corpo e sangue de Cristo”, isto é, o “sacramento da sua presença real”. Ela cumpre a 

promessa de Jesus de permanecer com os seus, de maneira nova e atualizada, fazendo o que o 

Senhor fez na noite em que foi entregue: “Isto é o meu corpo [...] Isto é o meu sangue [...]”. O 

reconhecimento dessa presença real não depende da fé, mas a pressupõe. 

As palavras e gestos de Cristo na instituição da eucaristia estão no coração da 

celebração: a refeição eucarística é o sacramento do corpo e do sangue de Cristo, o 

sacramento da sua presença real. Cristo cumpre de modos múltiplos a sua promessa 

de estar com os seus para sempre até o fim do mundo. Mas o modo da presença de 

Cristo na eucaristia é único. Jesus disse sobre o pão e o vinho da eucaristia: „Isto é o 

meu corpo [...]  Isto é o meu sangue [...]‟. O que Cristo disse é a verdade e cumpre-

se todas as vezes que a eucaristia é celebrada. A Igreja confessa a presença real, viva 

e ativa de Cristo na eucaristia. Ainda que a presença real de Cristo na eucaristia não 

dependa da fé dos indivíduos, todos estão de acordo para dizer que o discernimento 

do corpo e do sangue de Cristo exige a fé (BEM, 1983, p. 28). 
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O comentário a respeito da presença real de Cristo lembra as muitas Igrejas que creem 

que o pão e vinho se tornam o corpo e sangue de Cristo, e outras que não associam 

diretamente a presença real de Cristo aos sinais eucarísticos do pão e do vinho.  

Muitas Igrejas creem que, pelas palavras de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, o 

pão e o vinho da eucaristia se tornam, de uma maneira real e no mistério, o corpo e o 

sangue de Cristo ressuscitado, isto é, do Cristo vivo presente em toda a sua 

plenitude. Sob os sinais do pão e do vinho, a realidade profunda é o ser total de 

Cristo, que vem a nós para nos alimentar e transformar todo o nosso ser. Outras 

Igrejas, embora afirmando a presença real de Cristo na eucaristia, não vinculam essa 

presença de um modo tão definido aos sinais do pão e do vinho. As Igrejas deverão 

decidir se essa diferença pode coexistir com a convergência formulada no próprio 

texto (BEM, 1983, p. 28). 

 

A questão que aqui se levanta é, pois, quanto à diferença e se esta, por sua vez, pode 

coexistir com a convergência expressa no texto. 

 

2.2.3 A eucaristia como invocação do Espírito 

 

O terceiro aspecto abordado é o da eucaristia como invocação do Espírito, e se 

subdivide em cinco parágrafos: dois iniciais, cada um seguido de um comentário, e os três 

parágrafos finais. 

O primeiro parágrafo mostra-se estreitamente relacionado com o tema do memorial ou 

anamnese desenvolvido na seção anterior, pois trata-se da epiklesis ou invocação do Espírito, 

em estrutura trinitária. Como se lê no Documento de Lima:  

O Pai é, contudo, a origem primeira e o cumprimento final do acontecimento 

eucarístico [...] O Filho de Deus feito homem, por quem, com quem e em quem esse 

acontecimento se cumpre, é o seu centro vivo. O Espírito Santo é a incomensurável 

força de amor que torna isso possível, tornando-o eficaz (BEM, 1983, p. 29). 

 

É graças à ação do Espírito que Cristo crucificado e ressuscitado se torna realmente 

presente, por isso a Igreja suplica ao Pai o Espírito para que dessa forma se realize o 

acontecimento eucarístico. 

O Espírito Santo faz com que Cristo crucificado e ressuscitado esteja realmente 

presente para nós na refeição eucarística, cumprindo assim a promessa nas palavras 

da instituição. É evidente que a eucaristia está centrada na presença de Cristo e, por 

conseguinte, que a promessa contida nas palavras da instituição é fundamental para a 

celebração. O Pai é, contudo, a origem primeira e o cumprimento final do 

acontecimento eucarístico. O Filho de Deus feito homem, por quem e em quem esse 

acontecimento se cumpre, é o seu centro vivo. O Espírito Santo é a incomensurável 

força de amor que torna isso possível, tornando-o eficaz. Esse vínculo da celebração 

eucarística com o mistério do Deus-Trindade situa o papel do Espírito Santo como o 

que atualiza e vivifica as palavras históricas de Cristo. Na certeza de ser atendida em 

virtude da promessa de Jesus contida nas palavras da instituição, a Igreja pede ao Pai 

o Espírito Santo para que ele cumpra o acontecimento eucarístico: a presença real de 

Cristo crucificado e ressuscitado que dá a sua vida por toda a humanidade (BEM, 

1983, p. 29). 
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O comentário seguinte ao parágrafo explicita o caráter não mágico e não automático 

da eucaristia no que se refere à presença de Cristo. Para combater o que o documento chama 

de “espiritualização da presença eucarística de Cristo”, muito se tem insistido na “união 

indissolúvel entre o Filho e o Espírito”, ressaltando a íntima relação existente entre as 

palavras da instituição e a epiclese. Embora haja diferenças na maneira de relacionar a 

epiclese e as palavras da instituição nas diversas tradições litúrgicas, nas liturgias primitivas o 

Espírito era invocado sobre os elementos eucarísticos e sobre a comunidade, nunca um ato 

restrito ao momento da consagração. 

Não se trata de uma espiritualização da presença eucarística de Cristo, mas da 

afirmação de uma união indissolúvel entre o Filho e o Espírito. Esta união proclama 

que a eucaristia não é um ato mágico e automático, mas sim uma oração que se 

dirige ao Pai, sublinhando a total dependência da Igreja em relação a ele. As 

palavras da instituição, promessa de Cristo, e a epiclese, invocação do Espírito, 

estão, pois, em estreita relação na liturgia. A epiclese aparece situada de modo 

diferente em relação às palavras da instituição nas diversas tradições. Nas liturgias 

primitivas, toda „oração eucarística‟ era concebida como portadora da realidade 

prometida por Cristo. A invocação do Espírito era feita simultaneamente sobre a 

comunidade e sobre os elementos do pão e do vinho. Reencontrando esta concepção, 

poderíamos superar as nossas dificuldades relativas a um momento particular da 

consagração (BEM, 1983, p. 29). 

 

Ainda sobre a presença real e permanência dessa presença nos sinais sacramentais o 

Documento de Lima afirma: “É em virtude da palavra viva de Cristo, e pelo poder do Espírito 

Santo, que o pão e o vinho se tornam os sinais sacramentais do corpo e do sangue de Cristo. 

Eles assim permanecem para o propósito da eucaristia” (BEM, 1983, p. 29). 

O comentário seguinte traz as controvérsias no modo de conceber a presença real e 

única de Cristo na eucaristia. Na sua variedade de compreensões, houve quem não quisesse 

explicar, limitando-se à pura afirmação dessa presença; outros que supõem uma mudança nos 

elementos eucarísticos (transubstanciação), outros ainda que querem proteger a afirmação 

dessa presença, sustentando-se no fato de que a explicação não esgota o mistério. 

Na história da Igreja houve diversas tentativas para compreender o mistério da 

presença real e única de Cristo na eucaristia. Alguns limitam-se à afirmação pura e 

simples dessa presença, sem querer explicá-la. Outros consideram como necessária a 

afirmação de uma mudança realizada pelo Espírito Santo e pelas palavras de Cristo, 

que faz com que não haja mais um pão e um vinho comuns, mas o corpo e o sangue 

de Cristo. Outros, ainda, elaboram uma explicação da presença real que não pretende 

esgotar a significação do mistério, mas quer protegê-la contra as interpretações 

nocivas (BEM, 1983, p. 29). 

 

O Documento reconhece a dimensão epiclética que perpassa todo o conjunto da ação 

eucarística, mesmo se expressando de maneira variada na liturgia: “Toda a ação da eucaristia 

tem um caráter „epiclético‟, isto é, está dependente da ação do Espírito Santo. Este aspecto da 

eucaristia encontra uma expressão variada nas palavras da liturgia” (BEM, 1983, p. 30). No 
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gesto de invocá-lo, a Igreja sabe-se santificada e renovada, fortalecida e conduzida no 

cumprimento da sua missão: “A Igreja, como comunidade da nova aliança, invoca o Espírito 

com confiança, a fim de ser santificada e renovada, conduzida em toda a justiça, verdade e 

unidade, e fortalecida para cumprir a sua missão no mundo.” (BEM, 1983, p. 30). Por fim, o 

Espírito é aquele que antecipa as alegrias da vida futura. Através dele a Igreja recebe a vida da 

nova criação e a garantia da volta do Senhor: “O Espírito Santo, através da eucaristia, dá uma 

pregustação do Reino de Deus: A Igreja recebe a vida da nova criação e a segurança da volta 

do Senhor” (BEM, 1983, p. 30). É o Espírito que antecipa as alegrias da vida futura e garante 

a vinda do Senhor. A comunidade de fé, quando exprime “até que ele venha”, assente ao que 

diz o Espírito e experimenta já o antegozo do banquete celeste prefigurado pela Eucaristia. 

 

2.2.4 A eucaristia como comunhão dos fiéis 

 

O quarto aspecto é o da eucaristia como comunhão dos fiéis e subdivide-se em três 

parágrafos, sendo o primeiro seguido de um comentário.  

Todo o primeiro parágrafo é uma tentativa de afirmação da dimensão eclesiológica da 

eucaristia, enquanto nas seções anteriores os acentos incidiram sobre as dimensões 

cristológicas e pneumatológicas. Assegura o Documento de Lima:  

A comunhão eucarística com o Cristo presente, que alimenta a vida da Igreja, é ao 

mesmo tempo comunhão no corpo de Cristo, que é a Igreja. A partilha do mesmo 

pão e do cálice comum, num dado lugar, manifesta e cumpre a unidade dos 

participantes com Cristo e com todos os comungantes, em todos os tempos e em 

todos os lugares. É na eucaristia que a comunidade do povo de Deus é plenamente 

manifestada. As celebrações eucarísticas estão sempre em relação com a Igreja 

inteira, e toda a Igreja está implicada em cada celebração eucarística. Na medida em 

que uma Igreja pretende ser uma manifestação da Igreja universal, deveria 

preocupar-se com ordenar a sua própria vida segundo vias que tomassem a sério os 

interesses e preocupações das Igrejas-irmãs (BEM, 1983, p. 30). 

 

O comentário diz respeito a dois temas que são alvo de controvérsias e que se 

descuidados poderiam atrapalhar a manifestação da catolicidade na eucaristia: a não admissão 

de fiéis e ministros de outras Igrejas à participação e presidência da eucaristia, e a 

participação na eucaristia de crianças batizadas.  

Desde os princípios, o batismo foi concebido como o sacramento pelo qual os 

crentes são incorporados no corpo de Cristo e cheios do Espírito Santo. Se, pois, 

uma Igreja, os seus ministros e os seus fiéis contestam a outras Igrejas, aos seus 

batizados e aos seus ministros, o direito de participar na eucaristia ou de a ela 

presidir, a catolicidade da eucaristia é menos manifesta. Em muitas Igrejas hoje 

discute-se a questão da admissão das crianças batizadas como comungantes na 

eucaristia (BEM, 1983, p. 30). 

 

Os parágrafos seguintes discorrem sobre as implicações da eucaristia na vida cristã. 
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Quem dela participa sente-se desafiado a buscar medidas cabíveis para a trama da vida nos 

seus mais variados âmbitos. Uma liturgia que não se coloca próxima das situações concretas 

dos homens e das mulheres, numa estreita relação com suas alegrias, esperanças, tristezas e 

angústias (GS, 1986, n. 1), furta-se àquilo que tem de mais elementar: (re)apresentar a 

comunidade de fé, com sua realidade pessoal, política, social e cultural ao evento fundador da 

história da salvação, a morte e a ressurreição de Cristo, sendo a irradiação da graça de Deus 

que tudo penetra, renova e restaura. 

A eucaristia abarca todos os aspectos da vida. É um ato representativo de ação de 

graças e de oferta em nome do mundo inteiro. A celebração eucarística pressupõe a 

reconciliação e a partilha com todos, olhados como irmãos e irmãs da única família 

de Deus; ela é um constante desafio na busca de relações normais no seio da vida 

social, econômica e política (Mt 5,23ss; 1Cor 10,16ss; 1Cor 11,20-22; Gl 3,28). 

Quando partilhamos o corpo e o sangue de Cristo, há um desafio radical que é 

lançado a todas as formas de injustiça, de racismo, de separação e de ausência de 

liberdade. Através da eucaristia, a graça de Deus, que renova tudo, penetra e restaura 

a pessoa humana e a sua dignidade. A eucaristia envolve o crente no acontecimento 

central da história do mundo. Como participantes na eucaristia, pois, mostramo-nos 

inconsequentes se não participamos ativamente nesta restauração contínua da 

situação do mundo e da condição humana. A eucaristia mostra-nos que o nosso 

comportamento é inconsistente em face da presença reconciliadora de Deus na 

história humana: estamos colocados sob um julgamento contínuo pela persistência 

de todas as espécies de relações injustas na nossa sociedade, pelas numerosas 

divisões devidas ao orgulho humano, ao interesse material e as políticas do poder, e 

enfim pela obstinação assumida nas oposições confessionais injustificáveis no seio 

do corpo de Cristo (BEM, 1983, p. 30-31). 

 

Pretende-se, como conclusão nesta seção, acentuar a solidariedade no Corpo de Cristo, 

afirmada pela comunhão eucarística e atestada pelo engajamento responsável daqueles que 

dela se aproximam, unindo a todos no único corpo do Senhor, que é a Igreja. 

A solidariedade no corpo de Cristo, afirmada pela comunhão eucarística e a 

responsabilidade dos cristãos entre si e para com o mundo, encontram uma expressão 

particular nas liturgias: o perdão mútuo dos pecados, o sinal da paz, a intercessão por 

todos, comer e beber juntos, levar os elementos eucarísticos aos doentes e aos 

prisioneiros ou celebrar a eucaristia com eles. Todos estes sinais de amor fraterno na 

eucaristia estão diretamente ligados ao próprio testemunho do Cristo servo: os cristãos 

participam  eles mesmos na sua condição de servo. Deus, em Cristo, entrou na condição 

humana; a liturgia eucarística está, assim, próxima das situações concretas e 

particulares dos homens e das mulheres. Na Igreja primitiva, ao ministério dos diáconos 

e das diaconisas incumbia a responsabilidade específica de manifestar este aspecto da 

eucaristia. O exercício de um tal ministério entre a Mesa e a miséria humana exprime 

concretamente a presença libertadora de Cristo no mundo (BEM, 1983, p. 31). 

 

Desse modo, a Eucaristia cumpre com o seu papel social. Ela deve sinalizar para a 

libertação integral das pessoas. Celebrá-la numa realidade de injustiça e exclusão pode 

constituir-se de um lado uma afronta, de outro um convite à superação dos sistemas injustos, 

através de ações libertadoras e integradoras, que têm na Eucaristia um modelo de como 

estabelecer relações justas e fraternas, a partir de um centro único: Jesus Cristo. Nele 

irmanados, os convivas devem ter como meta a unidade visível, que além de favorecer a 
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comunhão com ele, insere-os na grande família universal. 

 

2.2.5 A eucaristia como refeição do Reino 

 

O quinto aspecto é o da eucaristia como refeição do Reino, num total de cinco parágrafos, 

isentos de comentários. Pode-se deduzir daí uma maior convergência nas opiniões acerca do 

tratado.  

Inicia-se afirmando a dimensão escatológica da eucaristia. Ela é a prefiguração do 

banquete escatológico, o antegozo do Reino de Deus, no qual a nova criatura é agora chamada 

a participar como primeiro fruto de tudo o que Cristo cumpriu por nós e pela criação inteira: 

A eucaristia abre a visão do Reino de Deus, prometido com a renovação final da 

criação, ela é uma antecipação dessa nova ordem de coisas. Sinais dessa renovação 

estão presentes no mundo por toda parte onde a graça de Deus se manifesta, e onde 

os seres humanos trabalham pela justiça, pelo amor e pela paz. A eucaristia é a festa 

na qual a Igreja dá graças a Deus por esses sinais, celebra e antecipa, na alegria, a 

vinda do Reino em Cristo (1Cor 11,26; Mt 26,29) (BEM, 1983, p. 31). 

 

Ao afirmar: “a eucaristia abre ao mundo o caminho da sua transfiguração”, o Grupo de 

Dombes (GD, 1972, p. 684) estaria considerando que na eucaristia (ação de graças, memorial, 

oração universal e invocação do Espírito), o mundo da promessa está presente. 

O mundo prometido para a renovação está presente em toda a celebração eucarística. 

O mundo está presente na ação de graças ao Pai, quando a Igreja fala em nome da 

criação inteira; o mundo está presente durante o memorial de Cristo, quando a Igreja 

está unida ao seu Sumo Sacerdote e Intercessor, na oração por toda a humanidade; o 

mundo está presente no momento da invocação do dom do Espírito, quando a Igreja 

aspira à santificação e à nova criação (BEM, 1983, p. 31-32). 

 

Esse aspecto escatológico dá ao sacramento eucarístico um dinamismo 

comprometedor que infunde no caminho cristão o passo da esperança (MND, 2004, p. 17). Os 

membros do Corpo de Cristo são chamados a ser “servidores da reconciliação” e 

“testemunhas da alegria” no mundo, a exemplo de Jesus, como sinais do seu amor. 

Reconciliados na eucaristia, os membros do corpo de Cristo são chamados a ser 

servidores da reconciliação no meio de homens e mulheres, testemunhas da alegria 

cuja origem é a ressurreição. Tal como Jesus ia ao encontro dos publicanos e dos 

pecadores e comia com eles durante o seu ministério terrestre, assim também os 

cristãos são chamados, na eucaristia, a serem solidários dos marginais e a tornarem-

se sinais do amor de Cristo, que viveu e se sacrificou por todos, que se dá agora a si 

mesmo na eucaristia (BEM, 1983, p. 32). 

 

Pela eucaristia a Igreja participa da missão de Deus no mundo, fazendo irromper no 

mundo presente o mundo futuro. Ela orienta os fiéis para o futuro do Senhor e o traz para 

perto deles, seja pela proclamação do evangelho, seja pelo serviço ao próximo. “A celebração 

da eucaristia é um momento em que a Igreja participa da missão de Deus no mundo. Esta 
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participação toma forma quotidianamente na proclamação do Evangelho, no serviço ao 

próximo e na presença constante no mundo” (BEM, 1983, p. 32). 

Por fim, a eucaristia é vista como o sacramento do dom de Deus. Ela é realidade que 

transforma a vida dos cristãos. Desde os primórdios da Igreja, participar da eucaristia quer dizer 

receber um “germe de imortalidade”, um “antídoto contra a morte”. Ela sempre se constituiu “um 

penhor e uma garantia” da glória futura; uma etapa no caminho da esperança em face da terra 

prometida - viático - e, ao mesmo tempo, nova força para encher da glória de Cristo todas as 

realidades presentes. Não poder se reunir ao redor de uma mesma mesa e se alimentar de um único 

pão constitui um enfraquecimento no testemunho e na vida dos cristãos. 

Dom total de Deus, a eucaristia oferece a realidade nova que transforma a vida dos 

cristãos, a fim de fazer deles imagem de Cristo e suas testemunhas eficazes. A 

eucaristia é, deste modo, um precioso alimento para os missionários, o pão e o vinho 

dos peregrinos, em vista do seu êxito apostólico no mundo. A comunidade 

eucarística é alimentada de maneira a poder confessar, por palavras e ações, que 

Jesus Cristo é o Senhor, o qual ofereceu sua vida pela salvação do mundo. Ao 

tornar-se um povo único em torno de uma refeição única, a assembleia eucarística 

deve inevitavelmente preocupar-se com a reunião daqueles que estão para além dos 

seus limites visíveis, pois é Cristo quem convidou para o seu banquete todos aqueles 

pelos quais ele morreu. O fato de os cristãos não poderem reunir-se numa plena 

comunhão à mesma mesa, para comerem o mesmo pão e beberem o mesmo cálice, 

constitui um enfraquecimento do seu testemunho missionário individual e comum 

(BEM, 1983, p. 32). 

 

De acordo com a Declaração de Intercomunhão, Acordo de Bonn 1931-1932, entende-

se por intercomunhão a recíproca admissão dos membros das duas comunhões aos 

sacramentos (CERETI; VOICU, 1994). A intercomunhão não obriga a aceitação de cada 

conceito doutrinal, devoção sacramental ou prática litúrgica característica de uma comunhão 

da parte de outra. Implica, ao invés, que cada uma creia que a outra tenha todos os 

fundamentos da fé cristã. Importante observar que o BEM não abre maiores discussões sobre 

o tema da intercomunhão, embora afirme que a não admissão de cristãos à mesma ceia 

eucarística constitui um enfraquecimento no testemunho em vista da unidade visível. 

 

2.3 A celebração da Eucaristia 

 

A terceira parte do documento sobre a celebração da eucaristia está ordenada em seis 

parágrafos, um deles seguido de comentário. 

No primeiro parágrafo afirma-se que “a liturgia é essencialmente um todo”, muito 

embora a ordem dos elementos que integram a celebração eucarística possa variar segundo as 

tradições, quer em igualdade e importância: 

A liturgia eucarística é essencialmente um todo, implicando historicamente nos 
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seguintes elementos, que podem apresentar-se numa ordem diferente e cuja 

importância não é igual: 

- canto de louvor; 

- ato de arrependimento; 

- declaração de perdão; 

- proclamação de diversos modos da Palavra de Deus; 

- confissão de fé (credo); 

- intercessão por toda a Igreja e pelo mundo;  

- preparação do pão e do vinho; 

- ação de graças ao Pai pelas maravilhas da criação, da redenção e da santificação 

(de que a origem é a berakah da tradição judaica); 

- palavras de Cristo para a instituição do sacramento, segundo a tradição neo-

testamentária; 

- anamnese ou memorial dos grandes atos da redenção: paixão, morte, ressurreição, 

ascensão de Cristo e pentecostes, que deu existência à Igreja; 

- invocação do Espírito Santo sobre a comunidade e sobre os elementos do pão e do 

vinho (epiclese, seja antes das palavras da instituição, seja depois do memorial, ou 

antes e depois, ou uma outra referência ao Espírito Santo que exprima 

adequadamente o caráter “epiclético” da eucaristia); 

- consagração dos fiéis a Deus; 

- lembrança da comunhão dos santos; 

- oração pela vinda do Senhor e pela manifestação definitiva do seu Reino; 

- amém de toda a comunidade; 

- oração dominical; 

- sinal de reconciliação e de paz; 

- ato de partir o pão; 

- comer e beber em comunhão com Cristo e com cada membro da Igreja; 

- louvor final; 

- benção e envio em missão (BEM, 1983, p. 32-33). 

 

O segundo parágrafo sugere que o caminho para se alcançar a unidade na celebração 

passe pela renovação do ensino e da prática litúrgica da eucaristia nas diversas Igrejas. A 

afirmação de uma fé comum a propósito da eucaristia não implica uniformidade na liturgia e 

na prática. “Não se trata de criar uma superortodoxia uniformemente formulada, nem traduzir 

ou ser indiferente em questões doutrinais” (DME, 2005, p. 14), mas de se permitir certa 

diversidade litúrgica, criadora de comunhão, enriquecedora de diferenças e, ao mesmo tempo, 

compacta, concêntrica, unitária, com vistas a um único fim. 

O melhor caminho para a unidade na celebração eucarística e na comunhão reside na 

própria renovação da eucaristia nas diversas Igrejas, no plano do ensino e da liturgia. 

As Igrejas deveriam examinar de novo as suas liturgias à luz do crescente acordo 

eucarístico. O movimento de reforma litúrgica aproximou as Igrejas na sua maneira 

de celebrar a eucaristia. Reconhece-se, contudo, que uma certa diversidade litúrgica, 

compatível com a nossa fé eucarística comum, é uma realidade sã e enriquecedora. 

A afirmação de uma fé comum a propósito da eucaristia não implica uniformidade 

na liturgia e na prática (BEM, 1983, p. 33). 

 

O comentário seguinte é uma referência clara à matéria do sacramento. Ele se baseia nos 

elementos do pão e do vinho que “Jesus empregou na última ceia” como realidade 

neotestamentária: ainda que, em algumas partes do mundo, caso haja dificuldades, seja possível 

substituí-los por outra matéria, não pode vir a faltar o caráter de refeição e a sua relação com o uso 

que dela se deve fazer. Propõe-se, assim, que essa questão seja ainda estudada: 
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Desde a época do Novo Testamento, a Igreja atribui uma grande importância ao uso 

contínuo dos elementos do pão e do vinho que Jesus empregou na Santa Ceia. Em 

certas partes do mundo, onde o pão e o vinho não podem ser facilmente obtidos, 

pretende-se, por vezes, hoje, que o alimento e a bebida locais servem melhor para 

enraizar a eucaristia na vida de todos os dias. Impõe-se um estudo ulterior no qual se 

aborde a questão de saber que aspectos da Santa Ceia são imutáveis por força da 

instituição de Jesus, e que aspectos podem depender da competência e da decisão da 

Igreja (BEM, 1983, p. 33). 

 

O parágrafo terceiro interessa-se por um tema que merece particular atenção: a 

presidência de Cristo na celebração eucarística e o lugar do ministro ordenado. Diz o 

documento: “É Cristo quem convida à refeição e a ela preside.” (BEM, 1983, p. 34). No caso 

do ministro ordenado, ele o faz em nome de Cristo. A comunidade que celebra a eucaristia 

não pode se apropriar dela como se fosse dona, mas recebê-la como dom.  

Na celebração da eucaristia, Cristo congrega, ensina e alimenta a Igreja. É Cristo quem 

convida à refeição e a ela preside. Ele é o pastor que conduz o Povo de Deus, o Profeta 

que anuncia a Palavra de Deus, o Sacerdote que celebra o Ministério de Deus. Na maior 

parte das Igrejas, esta presidência de Cristo tem por sinal a de um ministro ordenado. 

Quem preside à celebração eucarística em nome de Cristo manifesta que a assembleia 

não é proprietária do gesto que cumpre, que ela não é dona da eucaristia: ela recebe-a 

como um dom do Cristo vivo na sua Igreja. O ministro da eucaristia é o enviado que 

representa a iniciativa de Deus e exprime a ligação da comunidade local com as outras 

comunidades da Igreja universal (BEM, 1983, p. 34). 

 

O quarto parágrafo acentua que a eucaristia deveria ser celebrada com frequência, pois 

esse é um aspecto que influencia as diferenças de teologia, liturgia e prática correntes: “A fé 

cristã aprofunda-se na celebração da eucaristia. Por isso a eucaristia deveria ser celebrada 

frequentemente. Muitas diferenças de teologia, de liturgia e de prática estão ligadas à 

frequência da celebração eucarística” (BEM, 1983, p. 34). 

Desse modo, recomenda-se que pelo menos aos domingos se celebre a eucaristia, 

permitindo aos cristãos a prática frequente da comunhão: “Visto a eucaristia celebrar a 

ressurreição de Cristo, seria normal ela ter lugar pelo menos todos os domingos. Visto ser ela 

a nova refeição sacramental do povo de Deus, dever-se-ia encorajar cada cristão a receber a 

comunhão frequentemente” (BEM, 1983, p. 34). 

O sexto parágrafo aborda as diferenças entre as Igrejas em relação à presença de Cristo 

nos elementos eucarísticos e à reserva eucarística. Algumas Igrejas insistem na “presença de 

Cristo nos elementos consagrados” depois da celebração; outras destacam essa presença no 

ato da celebração e no consumo dos elementos na comunhão. Enfim, quanto à reserva 

eucarística pede-se que haja respeito por parte das Igrejas. Busca-se clarificar que a intenção 

primeira da reserva é a sua distribuição aos doentes e ausentes, e que a melhor forma de se 

respeitarem os elementos é consumindo-os. 

Certas Igrejas insistem na duração da presença de Cristo nos elementos consagrados 

da eucaristia, depois da celebração; outros sublinham antes o ato da celebração em si 
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mesmo e o consumo dos elementos na comunhão. A maneira de tratar os elementos 

reclama uma atenção particular. No que respeita à reserva dos elementos, cada Igreja 

deveria respeitar as práticas e a piedade das outras. Dada a diversidade entre as 

Igrejas, e tida em conta também a situação presente no desenvolvimento das 

convergências, é útil sugerir: 

- que, por um lado, se lembre, nomeadamente na catequese e na pregação, que a 

intenção primeira da reserva dos elementos é a sua distribuição aos doentes e ausentes; 

- e que, por outro lado, se reconheça que a melhor maneira de testemunhar o respeito 

devido aos elementos que serviram à celebração eucarística é o seu consumo, sem 

excluir o seu uso para a comunhão dos doentes (BEM, 1983, p. 34). 

 

O parágrafo de conclusão fala da crescente compreensão mútua expressa pelo 

documento, como aquela que apressará o dia em que os cristãos, ora divididos, poderão se 

sentar à mesma mesa para se alimentar de um único pão: Cristo. 

A crescente compreensão mútua expressa no presente documento pode permitir a 

certas Igrejas atingirem maior medida de comunhão eucarística entre elas e, deste 

modo, tornarem mais próximo o dia em que o povo de Cristo dividido será reunido 

visivelmente à volta da Mesa do Senhor (BEM, 1983, p. 34). 

 

Espera-se que, com o presente acordo, as Igrejas se sintam mais sensibilizadas à 

comunhão no que é essencial. Nesse sentido, pode-se afirmar que também a comunhão de 

mesa constitui um dos eixos da vida cristã, pois ela prefigura o festim celeste, que é a reunião 

de todos os seres humanos em Cristo. A divisão, ainda muito atual entre os cristãos, deve 

ceder espaço à unidade de todos os que buscam na Eucaristia um modelo de vida fraterna e 

social, combatendo as organizações injustas e propondo aos que dela participam um modo de 

vida alternativo. Acredita-se que as proposições desse acordo servirão de ajuda às Igrejas para 

uma necessária tomada de consciência bem como um repensar de suas práticas. O BEM 

manifesta claramente essa necessidade, quando afirma que sem uma renovação da Eucaristia 

nas diversas Igrejas, tanto no plano do ensino quanto da liturgia, não se pode chegar à unidade 

na comunhão através da celebração eucarística. Eucaristia e unidade devem caminhar juntas. 

Uma comunidade que celebra a Eucaristia não pode se isolar e se recolher sobre si mesma, 

tornando-se independente, mas deve estar em comunhão com as outras comunidades que a 

celebram também. Como afirmou Kasper (2006, p. 123), “unidade da Igreja não significa uma 

Igreja da unidade.”. Essa nova visão eclesiológica prevê Igrejas interdependentes, interagindo 

entre si, a propósito da unidade, numa grande diversidade. 

 

3 AS RESPOSTAS DAS IGREJAS AO BEM 

 

Uma vez que o intento do BEM é intensificar e fortalecer o diálogo aberto pelas discussões 

precedentes, outro passo que merece cuidadosa atenção é a qualidade das respostas oficiais das 

Igrejas referindo-se ao Documento. Reconhece-se que na história dos documentos ecumênicos 
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nunca houve igual empenho por parte das Igrejas, seja em termos de pensamento, seja em matéria 

de expectativa em relação ao futuro que estava se descortinando, como quanto ao BEM. As 

respostas vinham de várias partes e de diferentes modos: Igrejas que responderam em conjunto 

com outras Igrejas; Igrejas que o fizeram através da sua federação; Igrejas que não responderam 

individualmente, mas através do conselho das Igrejas à qual pertencem (nacionais, estatais e 

provinciais); organizações confessionais e ecumênicas; institutos, faculdades e seminários 

teológicos, comissões e muitos outros grupos de estudo. É a primeira vez que a Igreja Católica 

Romana terá respondido oficialmente a um documento ecumênico24. 

As respostas refletem uma variedade considerável: enquanto algumas são mais de 

caráter geral, outras são bastante detalhadas, a depender do método pelo qual cada Igreja lida 

concretamente com o conteúdo e as questões, seguindo os objetivos do Documento.  

Quando as respostas são lidas, fica claro que as Igrejas têm diferentes preocupações, 

interesses e prioridades. Todas as respostas estão em diferentes graus condicionados 

pelas pressuposições teológicas e eclesiológicas relativas a sua origem confessional. 

Cada resposta também é influenciada e moldada pelo contexto histórico e cultural 

particular de onde elas vieram. As Igrejas têm tentado dar uma avaliação 

responsável das suas considerações do texto do BEM. Entretanto, não é sempre fácil 

questionar a própria tradição a partir de um texto que reflete perspectivas que não 

sejam as próprias (RPR, 1990, p. 15-16).
25

 

 

É preciso levar em conta os fatores que condicionaram a produção das respostas, os 

meios disponíveis, a participação do povo de Deus, o envolvimento de algumas Igrejas no 

movimento ecumênico, as que já fazem parte do processo há mais tempo e aquelas que 

começaram a dialogar sob o grande estímulo de Lima. 

  

3.1 Orientação teológica do BEM 

 

As Igrejas se mostram concordes em muitos aspectos ao se referirem ao BEM. Quanto 

à orientação teológica, as alusões são muito claras e ressaltam o valor desse Documento, tanto 

no modo de viver quanto de celebrar a Eucaristia, sem perder de vista as consequências que 

esta tem para a concepção de Igreja e sua unidade. O fato de as Igrejas demonstrarem boa 

                                                 
24

 Até 1990 as respostas chegaram ao número de 186: 55 de Igrejas da África, Ásia, Caribe, América Latina e 

Melanésia; 20 provinham de Igrejas que não eram membros do CMI, inclusive a Igreja Católica Romana 

(RPR, 1990,  p. 14). 

25
 Tradução nossa de: “As the responses are read, it becomes clear that churches have different concerns, 

interests and priorities. All responses are in different degrees conditioned by theological and ecclesiological 

presuppositions relating to their confessional background. Each response is also influenced and shaped by 

the particular historical and cultural context from which it comes. The churches have tried to give a 

responsible account of their consideration of the BEM text. However it is not always easy to question one's 

own tradition on the basis of a text reflecting perspectives other than one's own”. 
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aceitação ao Documento já prova o quanto ele tem respondido aos anseios de unidade e tem 

aberto um caminho de reconhecimento mútuo entre as diferentes tradições. O BEM, nesse 

sentido, tem favorecido um amplo diálogo entre as Igrejas: isso se deve ao fato de que 

elementos de natureza teológica - bíblicos, cristológicos, eclesiológicos, escatológicos e 

litúrgicos - aparecem muito bem relacionados no texto. 

A Igreja da Escócia, referindo-se ao BEM, destaca a combinação de estudos bíblicos, 

sistemáticos, teológicos e litúrgicos. A Igreja Cristã Discípulos de Cristo manifesta o interesse 

do BEM na reflexão teológica em vista dos aspectos fundamentais da fé cristã. A Igreja 

Ortodoxa da Rússia reconhece no BEM um passo em direção a uma catolicidade maior. As 

Igrejas Livres Reformadas falam de um estudo bíblico extensivo, sublinhado nas afirmações 

do BEM. A Igreja Presbiteriana do Canadá sublinha o caráter trinitário e cristológico do BEM 

e saúda com louvor os temas por ele contemplados: éticos, escatológicos e missionários; e 

também o modo como o poder do Espírito Santo é reconhecido constantemente. Diz a Igreja 

Metodista de Grã-Bretanha: A Comissão Fé e Ordem “não nos fez „perder o coração‟ mas 

apontou-nos um caminho à frente. Nós respondemos agradecidos. Estamos felizes que tal 

doutrina, embora, muitas vezes no passado, tenha sido causa de dissensões, agora prova-nos 

que estamos caminhando juntos” (RPR, 1990, p. 19). 

Igualmente, para se atingir o objetivo querido pelas Igrejas separadas de chegar à 

unidade visível que buscam no movimento ecumênico, é necessário que aceitem de comum 

acordo uma posição concorde a respeito do Batismo, da Eucaristia e do Ministério. Não é de 

se estranhar que a Comissão Fé e Constituição tenha dedicado grande parte da sua atenção a 

esses três temas. Foram bem poucas as conferências em que um ou outro desses assuntos não 

tenha sido o centro da discussão. 

  

3.2 A linguagem do BEM 

 

Para se tentar especificar a linguagem do BEM é recomendável não se prescindir das 

respostas enviadas pelas Igrejas à Comissão de Fé e Constituição. Elas são o reflexo do 

processo de recepção do Documento, bem como explicitam as críticas que enfatizam as 

insuficiências no seu conteúdo e suas orientações teológicas. Em primeiro lugar, deve-se ter 

em mente que o atual acordo não representa uma posição unânime no sentido literal do termo, 

mas uma soma de convicções e de perspectivas, com o objetivo de favorecer uma maior 

aproximação entre as Igrejas, possibilitando-lhes alcançar um reconhecimento mútuo. O 

prefácio do Documento já salienta que não se deve esperar encontrar nele uma exposição 
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teológica completa sobre o batismo, a eucaristia e o ministério. Esses relatórios tratam 

somente daqueles aspectos que estão, direta ou indiretamente, relacionados com a questão do 

reconhecimento recíproco (LAZARETH; NISSIOTIS, 1983, p. 8).  

Para que não se venha a cair numa abordagem de cunho simplista a respeito da 

linguagem do Documento, veja-se o que dizem algumas Igrejas: a Igreja Católica Romana 

afirma que o BEM “talvez seja o resultado mais significativo do movimento Fé e Constituição 

até agora” (RPR, 1990, p. 18). Através dele, a Igreja quer encorajar Fé e Constituição a 

continuar esse valioso trabalho, procurando por unidade na fé como base para a unidade 

visível; “nós mesmos recomendamos esse processo.”. A Comissão preparatória interortodoxa 

diz que é um documento que expressa uma abertura experiente levando a novas visões na 

história do movimento ecumênico. O Patriarcado Ecumênico de Constantinopla diz: “é 

saudado com alegria como fruto do esforço feito durante as últimas décadas pela comissão de 

Fé e Constituição do Conselho Mundial de Igrejas” (RPR, 1990, p. 18). A Igreja Apostólica 

Armênia assim afirmou: “Esse consenso inicial dado pelo Espírito Santo à Igreja universal em 

nossa época, preenche-nos de esperança para um progresso sólido nas próximas décadas.” 

(RPR, 1990, p. 18). A Igreja Síria Ortodoxa Malankara considera o BEM “uma marca valiosa 

e extremamente importante no movimento ecumênico” (RPR, 1990, p. 18). A Igreja Luterana 

na América disse que há uma “convergência no texto que promete a realização de uma 

unidade visível e maior da Igreja” (RPR, 1990, p. 18). A Igreja de Jesus Cristo de Madagascar 

assegura: “o documento BEM é um trabalho no qual podemos louvar bem a Deus” (RPR, 

1990, p. 18). Os Metodistas Unidos veem no BEM um “evento único na história da Igreja [...]. 

Processo que tem inspirado incontáveis cristãos” (RPR, 1990, p. 18-19). A Igreja Adventista 

do Sétimo Dia considera o BEM como a “mais significativa publicação até essa data do 

Conselho Mundial de Igrejas” (RPR, 1990, p. 19). O Exército de Salvação vê no BEM uma 

convergência teológica significativa (RPR, 1990, p. 19). O Patriarcado Grego Ortodoxo de 

Alexandria afirma que pela primeira vez na história do CMI se delega que todas as 

denominações cristãs têm sido aptas a produzir juntas uma afirmação sobre a doutrina 

comum. Isso prova o valor do diálogo dentro do CMI (RPR, 1990, p. 20). A Igreja Evangélica 

do Congo confirma que o documento do BEM marca um estágio importante na reconciliação, 

diálogo e colaboração dentro da Igreja. A Federação das Igrejas Evangélicas da República 

Democrática da Alemanha considera que os textos manifestam o crescimento em conjunto das 

Igrejas na sua vida e companheirismo espiritual. A Igreja Presbiteriana de Ruanda vê no BEM 

uma base sólida para um progresso ecumênico. A Igreja Evangélica de Augsburg sobre o 

Documento de Lima assim afirmou: “é, sem dúvida, um documento de fé” (RPR, 1990, p. 
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22). A Igreja Ortodoxa Romana conclui que o BEM marca a união da Igreja. 

Porém, a Igreja Luterana Americana julga que a linguagem do texto é ambígua, aberta 

a inúmeras possibilidades de interpretação. Não é claro onde o Documento procura ser 

descritivo e onde procura ser prescritivo. A Igreja Presbiteriana da Irlanda diz que a 

linguagem é obscura e não familiar. A Igreja Metodista Unida dos Estados Unidos e Unida do 

Canadá referem-se ao uso insuficiente de uma linguagem inclusiva no texto. A Igreja da 

Inglaterra fala de “novo vocabulário teológico” ou de uma “terminologia nova e aceitável”. A 

Igreja Unida do Canadá vê no BEM uma falta de sensibilidade para o contexto 

contemporâneo e o considera um texto patriarcal no seu tom. Afirma também que o BEM não 

reconhece que “nossas afirmações de fé são intrinsecamente um ponto de partida social e não 

simplesmente um prolegômeno às éticas sociais” e ainda: “que num mundo de muitas 

religiões e ideologias, o Documento falha em não reconhecer que a água é purificada, o pão 

partido, o cálice dividido, o ministério chamado num mundo de muitos sacramentos e muitos 

ministérios, nem todos dos quais são nossos” (RPR, 1990, p. 27-29).  

Em geral, admite-se que seria melhor se as Igrejas conseguissem se pronunciar de 

maneira unânime sobre o Batismo, a Eucaristia e o Ministério, buscando uma linguagem mais 

correspondente à situação atual. É inevitável, por enquanto, o uso da linguagem tradicional. O 

fato de as diferenças entre as Igrejas terem sido formuladas na forma linguística do tempo em 

que essas diferenças surgiram, o diálogo atual é forçado a aceitar os reflexos daquele período. 

Entretanto, ele tem uma intenção claramente contemporânea e inserida nos contextos 

modernos, o que, certamente, estimulará muitas reformulações do texto nas linguagens 

variadas do tempo atual.  

A Igreja Episcopal dos Estados Unidos considera o BEM “o maior passo dentro do 

Conselho Mundial de Igrejas” (RPR, 1990, p. 18), assim, é possível prever o seu alcance, sua 

contribuição significativa, também concreta e teológica, para a unidade da Igreja Cristã, 

chamando as várias Igrejas para um diálogo, de acordo com a Igreja Unida de Cristo no 

Japão. Também Lazareth e Nissiotis assim se expressam: “Como é manifesto no texto de 

Lima, atingimos, já, um notável grau de acordo”, embora não se trate ainda completamente de 

um consenso, pois “um consenso completo não pode ser proclamado senão depois de as 

Igrejas terem atingido o ponto em que elas podem viver e agir em conjunto na unidade”, 

insistem os prefaciadores do Documento (LAZARETH; NISSIOTIS, 1983, p. 7). 
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4 LITURGIA EUCARÍSTICA DE LIMA (1982) 

 

Segundo o texto introdutório à Liturgia de Lima (LA LITURGIA), esta se constitui 

num “serviço eucarístico” que expressa, em uma das formas litúrgicas possíveis, a 

convergência eclesiológica sobre a eucaristia do BEM. 

A Liturgia de Lima, como se tornou conhecida, foi utilizada pela primeira vez no dia 

15 de janeiro de 1982, durante a reunião plenária de Fé e Constituição, ocorrida na cidade de 

Lima – Peru. Meses depois, no dia 28 de julho de 1982, na capela do centro acadêmico de 

Genebra, foi novamente celebrada durante uma reunião da comissão central do Conselho 

Mundial de Igrejas, sob a presidência do secretário geral do Conselho Dr. Felipe Potter. Em 

31 de julho de 1983, em Vancouver (Canadá), por ocasião da Sexta Assembleia Geral do 

Conselho Mundial de Igrejas foi outra vez oficiada, estando à frente o arcebispo de 

Canterbury; e, finalmente, em Camberra (Austrália), em 1991.  

Mesmo havendo distinção entre o texto litúrgico - o fato de não receber a aprovação 

oficial da Comissão Fé e Constituição do CMI – e o Documento de Lima Batismo, Eucaristia, 

Ministério (BEM), não significa que a liturgia tenha deixado de exprimir o consenso teológico 

e o espírito recolhido no Documento. Segundo Adolfo Gonzalez Montes, “ele é, sem dúvida, 

expressão da convergência e sensibilidade teológica e litúrgica ecumênicas rumo à prática da 

Igreja indivisa; sensibilidade que busca a fidelidade devida a lex orandi da Igreja” 

(GONZALEZ MONTES, 1986, p. 931).  

A finalidade dessa liturgia é atrair a atenção para elementos teológicos importantes do 

BEM, expressando sua convergência, não obstante as diferenças de tradições, espiritualidades 

e culturas. Ela reflete, por assim dizer, um caráter integral, também seu estilo solene.  

Afirma-se que através do serviço eucarístico expresso pela Liturgia de Lima e pela 

participação nele os cristãos têm aprendido mais sobre o BEM do que pela leitura do 

Documento. É um texto ilustrativo e completo, chega a ser exaustivo, tanto que para sua 

utilização, aconselha-se a sua simplificação. Max Thurian (1967), que também esteve à frente 

do BEM, na introdução ao texto litúrgico de Lima sugere como fazer as devidas adaptações: 

para a introdução recomenda-se o canto de entrada, a saudação, o kyrie (omitindo a confissão) 

e o glória; ela pode consistir também num canto ou salmo ou simplesmente o glória seguindo-

se da oração. A liturgia da Palavra começa com uma oração de acordo com o tempo litúrgico 

ou segundo as circunstâncias, podendo haver somente duas leituras em vez de três: a primeira 

leitura ou a epístola e o Evangelho. Entre as leituras pode haver o salmo ou só o aleluia; a 
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homilia seguida de silêncio e a preparação para a liturgia eucarística. O Credo pode ser 

reservado para os domingos e solenidades. Após a preparação à liturgia eucarística devem-se 

seguir o prefácio (adaptado ao tempo litúrgico), podendo ser mais breve; a primeira e segunda 

epiclesis; a instituição; a anamnésis e a conclusão. Omitem-se os mementos caso já venham 

integrados na intercessão e o abraço da paz, devendo prevalecer a fórmula: “a paz do Senhor 

esteja sempre convosco”. A oração de ação de graças pode ser livre, contanto que seja bem 

estruturada; e a liturgia se conclui com um canto final, acompanhado das palavras de envio. 

Conforme Thurian, a eucaristia é o centro da comunidade e de sua missão. Quando a 

comunidade cristã está centrada no essencial de sua existência, sua missão no mundo é sua 

própria irradiação. A eucaristia tanto constrói a Igreja quanto a impele para a missão. Nesse 

sentido, a vivência da comunhão fraterna e o convite à unidade plena em Cristo devem ser as 

consequências da relação da comunidade com o seu Senhor que se dá através da palavra, da 

eucaristia e da oração. 
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CAPÍTULO II 

A RECEPÇÃO DO DOCUMENTO DE LIMA NO BRASIL 

 

Este capítulo, de um modo geral, intenta captar, nos limites próprios de cada 

organismo, como se deu a recepção do Documento de Lima no Brasil, através do Conselho 

Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC). Deve-se levar em consideração que as reações advindas 

das Igrejas ao Documento refletem mais o “espírito” com que se deu o processo BEM, do que 

uma apreciação do texto em si. Isso já aparece de forma evidente no primeiro capítulo, onde 

trata das respostas das Igrejas ao BEM. O conjunto das respostas ao Documento leva a 

entender que mesmo diante de alguns limites alcançados no texto e anteriormente referidos 

por algumas Igrejas, o BEM deve ser considerado o maior em expressão dentro do movimento 

ecumênico moderno. 

 

1 A RECEPÇÃO DO DOCUMENTO PELAS IGREJAS DO CONIC 

 

Antes de passar propriamente às respostas das Igrejas, apresenta-se o processo de 

formação, estruturação e criação do CONIC, sua missão, seus objetivos e as Igrejas que dele 

fazem parte. Em seguida são focalizados alguns aspectos relevantes para a compreensão 

protestante e católica da Eucaristia, e na sequência a reação das Igrejas-membro do CONIC ao 

Documento; por fim, as implicações ecumênicas para as Igrejas. A adoção deste método tem 

por objetivos: primeiro, afirmar a importância do Documento de convergência em nível não 

só mundial, quanto nacional; segundo, mais do que um Documento pronto e acabado, o BEM 

é parte de um processo que está sendo continuado e, por ser atual, ainda está em fase de 

recepção nas Igrejas e no diálogo ecumênico; terceiro, levar as Igrejas a descobrirem que 

precisam caminhar rumo à unidade efetiva. As ideias que serão aqui desenvolvidas tomarão 

por base o segundo aspecto do Documento, a seção que trata da Eucaristia. 

 

1.1 Identidade, missão e objetivo do CONIC 

 

Estudioso do ecumenismo no Brasil, Elias Wolff (2002, p. 75-154) identifica três 

grandes períodos que marcaram o início, o desenvolvimento, as etapas e os horizontes do 

diálogo entre as Igrejas no Brasil. O primeiro período, interprotestante, é marcado pela 

criação da Aliança Evangélica Brasileira (AEB), em 1903, a Comissão Brasileira de 
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Cooperação (CBC), em 1920 e a Confederação Evangélica Brasileira (CEB), em 1934; o 

segundo, a abertura das fronteiras ecumênicas, iniciada na década de 50, com os encontros de 

professores de teologia e a criação do Grupo Ecumênico de Reflexão Teológica (GERT), de 

onde nasceu a ideia dos Encontros de Dirigentes de Igrejas (EDI), iniciados em 1975; e 

terceiro, a consolidação do movimento ecumênico com a criação do Conselho Nacional de 

Igrejas Cristãs do Brasil (CONIC), em 1982, representando uma nova fase na solidificação do 

diálogo em curso. 

O surgimento do CONIC não se deu apenas em decorrência dos encontros de 

dirigentes nacionais de Igrejas cristãs, muito embora esses encontros tenham mantido viva a 

discussão que há mais tempo havia sido introduzida nos círculos de debates ecumênicos. A 

criação de um conselho nacional de igrejas cristãs foi pauta dos quatorze Encontros de 

Dirigentes de Igrejas26 realizados no Brasil; os EDI foram importantes para o amadurecimento 

da ideia, pois os temas neles debatidos diziam respeito à vida interna da Igreja (busca de 

comunhão, sacramentos do batismo e eucaristia, matrimônios interconfessionais etc.) e aos 

problemas sociais brasileiros. 

Já no segundo encontro de dirigentes, ocorrido no Rio de Janeiro, em 25 de maio de 

1976, no Instituto Bennet, levantou-se a questão sobre a possibilidade de se criar um 

Conselho Nacional de Igrejas, reflexão que já havia se dado em caráter informal na V 

Assembleia Geral do Conselho Mundial de Igrejas, em Nairóbi-Quênia em 1975, entre os 

participantes brasileiros. Naquela ocasião, buscou-se criar uma comissão para estudar a 

possibilidade da criação do novo Conselho. Muito contribuiu para esse estudo o documento 

do Secretariado para a Promoção da Unidade dos Cristãos27 – organismo criado pelo Papa 

João XXIII em 5 de junho de 1960 – com o título “A colaboração ecumênica”, de 1975, que 

trata dos Conselhos de Igrejas e Conselhos Cristãos (SEDOC, 8, 1975, p. 271-295). No dizer 

do Secretariado “entre as principais atividades destes Conselhos devem salientar-se o serviço 

comum de uma unidade maior, e, na medida do possível, o testemunho comum” (CNBB, 

1982, p. 206).  

Além do Secretariado, houve a fundação da Coordenadoria Ecumênica de Serviço 

                                                 
26

 Para a sequência cronológica dos EDI, ver documento de número 5 do CONIC (1987, p. 7-25). 

27
 Em 1989 o Secretariado é elevado à categoria de Conselho Pontifício para a Promoção da Unidade dos 

Cristãos pelo Papa João Paulo II. Segundo Enrique Cambón (1994, p. 193-194), com dupla finalidade: a) 

dentro da Igreja Católica promover o espírito e a ação ecumênica; b) nas relações com as demais Igrejas, 

promover as relações fraternas, o diálogo teológico, a oração em comum e a cooperação prática. Está 

dividido em duas seções que promovem respectivamente o diálogo com as Igrejas orientais não católicas e 

com as Comunidades Eclesiais que provêm da Reforma Protestante. Inclui também uma Comissão para o 

diálogo religioso com os judeus. 
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(CESE), em 1973, voltada à colaboração ecumênica em âmbito social. Várias outras 

instâncias contribuíram positivamente para que se alcançasse esse tão almejado passo. 

Exemplos são o Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI), o Serviço 

Interconfessional de Aconselhamento (SICA) de Porto Alegre e o Centro Ecumênico do Rio 

de Janeiro (CERJ), favorecendo maior aproximação e efetiva colaboração entre as Igrejas 

Cristãs em matéria de relacionamento. Destacam-se, ainda, a crise por que passaram alguns 

organismos evangélicos interconfessionais e os problemas sociais brasileiros, cuja 

preocupação aparece expressa nos documentos do CONIC Mensagens e declarações para os 

nossos dias I (1985) e II (1992), que versam sobre a urgência de um testemunho comum do 

Evangelho de Cristo diante da situação sócio-político-econômica do País. O segundo volume, 

principalmente, traz para o centro das preocupações das Igrejas cristãs, no serviço que são 

chamadas a prestar a sociedade, a reflexão sobre ecologia, com especial atenção voltada à 

Amazônia.  

O contexto histórico em que o CONIC é chamado a dar um testemunho comum do 

evangelho, a serviço do amor, da justiça, da paz e da integridade da criação é a 

realidade brasileira em seus múltiplos problemas e desafios. Se a nossa busca por 

comunhão e debate teológico e pastoral não se inserir responsavelmente nesta 

realidade contextual, ela se tornará uma traição, tanto ao evangelho como à Igreja de 

Cristo. (CONIC, 1992, p. 9). 

 

No quarto encontro de dirigentes, realizado em São Paulo, em 1977, criou-se uma 

comissão para elaboração do anteprojeto, que após ter sido discutido e avaliado, recebeu sua 

aprovação durante o quinto encontro, naquele mesmo ano, em São Paulo. Em seguida, o texto 

foi enviado aos organismos diretores das Igrejas para apreciação e possível definição quanto à 

participação e ao ingresso de cada uma no Conselho. No texto que foi enviado aos dirigentes a 

sigla que aparece é CNIC, mais tarde é que passa a se chamar CONIC. As emendas 

apresentadas ao texto serviram de base para a convocação da Assembleia constituinte que se 

celebrou na Vila Betânia, em Porto Alegre (RS), entre os dias 17 e 18 de novembro de 1982. 

O CONIC  

[...] é uma associação fraterna de Igrejas que confessam o Senhor Jesus Cristo como 

Deus e Salvador, segundo as Escrituras, e, por isso, procuram cumprir sua vocação 

comum para a glória de Deus Uno e Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, em cujo 

nome administram o Santo Batismo. O amor de Deus, a confissão de fé comum e o 

compromisso com a missão impulsionam as Igrejas-membro a uma comunhão cristã 

mais profunda e a um testemunho comum do Evangelho no Brasil, no exercício do 

amor e serviço ao povo. Respeitadas as diferentes concepções eclesiológicas, as 

Igrejas-membro se reconhecem convocadas por Cristo à unidade de sua Igreja, na 

certeza da atuação do mesmo Cristo e do seu Espírito nelas e através delas (CONIC, 

2008, p. 7). 

 

Naquele mesmo ano de 1982 foi também criado o Conselho Latino-Americano de 
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Igrejas (CLAI)28, constituindo-se um organismo representativo das Igrejas na América Latina, 

do qual o CONIC é membro fraterno, bem como do Conselho Mundial de Igrejas (CMI). O 

órgão supremo do CONIC é a Assembleia Geral que se reúne a cada dois anos em caráter 

ordinário. Além de uma diretoria, uma secretaria, uma tesouraria e um conselho fiscal, o 

CONIC dispõe também de uma comissão teológica para aprofundamento de temáticas 

teológicas em perspectiva ecumênica.  

A missão do CONIC é servir às Igrejas cristãs no Brasil no fortalecimento do 

ecumenismo e do diálogo, na vivência da comunhão em Cristo, na defesa da integridade da 

criação, promovendo a justiça e a paz para a glória de Deus. Em conformidade com o estatuto, 

o CONIC tem os seguintes objetivos: colocar-se, sob a ação do Espírito Santo, a serviço e em 

testemunho da unidade da Igreja; estudar e refletir sobre questões teológicas e outras que se 

constituam relevantes para a unidade e a missão da Igreja, nomeadamente os resultados dos 

diálogos interconfessionais; propiciar reflexão e tomada de posição comuns perante a 

realidade brasileira, confrontando-as com o Evangelho e as exigências do Reino de Deus; 

empenhar-se na promoção da dignidade, dos direitos e deveres da pessoa humana, criada à 

imagem de Deus, em busca e a serviço do amor, da justiça e da paz; desenvolver linhas 

comuns de ação; favorecer o relacionamento com entidades congêneres nacionais e 

internacionais. E, a partir do novo Estatuto do CONIC, modificado em 2006 e 2008, 

“acompanhar o diálogo entre as religiões; atender a outros objetivos que correspondam a sua 

natureza, a critério da Assembleia” (CONIC, 2008, art. 3º, VII-VIII). 

  

1.2 Igrejas-membro 

 

São Igrejas fundadoras do CONIC: a Igreja Católica Apostólica Romana (ICAR), a 

Igreja Cristã Reformada do Brasil (ICRB), a Igreja Episcopal do Brasil (IEB), a Igreja 

Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) e a Igreja Metodista. Presentes na 

Assembleia Constituinte, 1982, na qualidade de observadores, estiveram a Igreja Evangélica 

Luterana do Brasil e a Igreja Evangélica Reformada. Posteriormente, tornaram-se adeptas a 

Igreja Presbiteriana Unida e a Igreja Católica Ortodoxa Siriana. 

Atualmente, as Igrejas-membro do CONIC são: Igreja Católica Apostólica Romana 

                                                 
28

 Em 1978, na cidade de Oaxtepec do México, houve uma assembleia convocatória com a presença de quase 

cem Igrejas evangélicas para o lançamento dos princípios básicos de criação do Conselho. Porém, a 

Assembleia Geral de sua constituição se deu em Huampani (Peru) em 1982. 
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(ICAR), Igreja Episcopal Anglicana do Brasil (IEAB), Igreja Evangélica de Confissão 

Luterana no Brasil (IECLB), Igreja Presbiteriana Unida do Brasil (IPU) e a Igreja Sírian 

Ortodoxa de Antioquia (ISO). As outras, por motivos variados, pediram o desligamento 

oficial do Conselho, nem por isso alguns dos seus membros deixaram de ser adeptos e 

colaborar nas diferentes iniciativas por ele desenvolvidas.  

No que se refere a outras filiações, é possível desde que se aceite a base constitutiva 

do Conselho e se faça o pedido formalmente. Outras instâncias eclesiais que também queiram 

participar, mas não são filiadas, podem fazê-lo conforme o estatuto. Nota-se, sobretudo em 

nossos dias, que grandes esforços têm sido feitos, em muitos conselhos, para incluir um maior 

número de membros provenientes das Igrejas pentecostais e evangélicas.  

 

2 DOUTRINAS DAS IGREJAS SOBRE A EUCARISTIA OU SANTA CEIA 

 

O século XVI foi marcado por controvérsias em torno da compreensão da Santa Ceia 

entre os diferentes grupos saídos da Reforma e a Igreja Católica Romana. Essas controvérsias 

levaram a teologias diferentes, motivos de separação entre as Igrejas. O movimento 

reformador daquele século, que se insere no seio da cristandade ocidental, não se apresenta 

como uma corrente única, mas um conjunto de movimentos que, em épocas diversas e regiões 

diferentes da Europa, desejavam reformar a Igreja ocidental. No início, os reformadores não 

tinham em mente o rompimento da unidade eclesial entre as diferentes correntes e a Igreja 

Católica Romana. Isso se deveu às oposições que se criaram em relação a dados teológicos 

fundamentais, entre os quais destaca-se a compreensão da Eucaristia. 

Passados quatro séculos, desde que se deu a Reforma, a celebração da Ceia do Senhor 

ou Eucaristia continua sendo um dos pontos críticos do diálogo ecumênico. Além do CMI, 

através dos diálogos multilaterais, ocuparam-se igualmente do assunto as chamadas comissões 

mistas anglicano-católica, católico-luterana, católico-metodista, católico-reformada, em seus 

diálogos bilaterais. 

De certo modo, os dois itens seguintes deste capítulo procuram ser uma tentativa de 

compreensão dos pontos que nas Igrejas-membro do CONIC ainda são causa de polêmicas 

quando se trata da Santa Ceia ou Eucaristia. Para isso, focaliza-se aquilo que é essencial em 

matéria de doutrina (protestante e católica), seja para compreender os aspectos que as 

distinguem quanto os que são fatores de convergência e aproximação. Os pontos controversos 

giram em torno do modo de presença real de Cristo nas espécies eucarísticas 
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(transubstanciação), do caráter sacrifical da eucaristia e da dignidade sacramental da 

ordenação, incluindo o papel do sacerdote na eucaristia. A rejeição dos reformadores, muito 

bem explicitada na teologia destes e no seu modo de praticar a eucaristia, trouxe grandes 

reações à teologia católica, de matriz escolástica, defendida por teólogos ligados ao Concílio 

de Trento (1545-1563)29.  

As polêmicas antiprotestantes vão, aos poucos, cedendo lugar a uma nova consciência 

eclesial que não mais se encaixa num clima de hostilidade e acusações como aquele vivido no 

tempo da Reforma. Com o advento do movimento ecumênico moderno e o diálogo em curso 

nas Igrejas, assiste-se ao alvorecer de uma nova época em que as Igrejas cristãs são agora 

questionadas nas suas teologias e práticas confessionais, podendo, assim, aprender e se 

enriquecer com as experiências afins. 

No que diz respeito à Eucaristia ou Santa Ceia, muitas tentativas de diálogo foram 

possíveis, desde o concílio Vaticano II (1962-1965), através do decreto conciliar Unitatis 

Redintegratio, que recomendou o diálogo sobre os sacramentos, com ênfase à Santa Ceia 

(UR, n. 22). Outras declarações e relatórios também marcaram a afirmação comum da fé 

eucarística entre diferentes confissões como anglicanos, luteranos e católicos, através das 

chamadas conversações bilaterais30. Ulterior a isso se apresenta o grande fruto do diálogo 

multilateral entre Igrejas cristãs que é o Documento de Lima, BEM, publicado em 1982, pela 

Comissão Fé e Constituição do Conselho Mundial de Igrejas. O BEM mostra o importante 

papel que a Eucaristia desempenha nas Igrejas da Reforma, mesmo aquelas que não vêm de 

uma tradição mais antiga referente aos sacramentos; todas elas apresentam aspectos de 

tradição eucarística que não podem ser descuidados, pois neles está a chance do 

enriquecimento mútuo e propõe que “as Igrejas deveriam examinar de novo as suas liturgias à 

luz do crescente acordo eucarístico” (BEM, 1983, p. 33). A esse respeito, o Documento está 

de acordo que certa diversidade litúrgica, desde que seja compatível com a fé eucarística 

comum, é uma realidade sã e enriquecedora; e que os diferentes aspectos de tradição 

                                                 
29

 A 13ª seção do Concílio de Trento, dos cânones 1635 aos 1661, consta-se de um Decreto sobre o sacramento 

da Eucaristia. Os temas em voga são: a presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo no santíssimo 

sacramento da eucaristia; o motivo da instituição desse santíssimo sacramento; a excelência da santíssima 

eucaristia sobre os demais sacramentos; a transubstanciação; o culto e a veneração devidos a esse santíssimo 

sacramento; a reserva do santo sacramento da Eucaristia e o levá-lo aos doentes; a preparação a ser feita para 

receber dignamente a santa Eucaristia; o uso deste admirável sacramento, cânones sobre o santíssimo 

sacramento da Eucaristia (DENZINGER, 2007, p. 419-426). 

30
 A Santa Ceia: auxílios orientadores para a compreensão e prática da Santa Ceia na Igreja Evangélica (2005); 

O Relatório de Malta, da Comissão Mista Nacional Católico-Luterana, 1974; A Ceia do Senhor, da 

Comissão Luterano-Católica (1978). 
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eucarística não devem implicar uniformidade na liturgia e na prática. 

 

2.1 Doutrina protestante da Ceia a partir da Reforma de Lutero31 

  

Santa Ceia é o termo utilizado pela maioria das Igrejas marcadas pela Reforma para 

designar o ato de culto da Igreja, ao lado da pregação da Palavra e do Batismo. Através da 

proclamação da Palavra e dos sacramentos do Batismo e da Santa Ceia, únicos que a Reforma 

conserva, Deus oferece sua vida àqueles que dele se aproximam. Se pelo Batismo a pessoa 

humana é inserida em Cristo, pela Eucaristia ela participa do corpo de Cristo partido e dado a 

todos. Há uma estreita ligação entre a forma oral da pregação e da escuta da Escritura com a 

Palavra visível, isto é, sacramental. 

Por Eucaristia ou Santa Ceia entende-se a celebração do memorial instituído por Cristo 

como lugar da obra salvadora de Deus em Cristo. Dada a sua importância na economia da 

salvação, nela e através dela, Deus concede ao ser humano a vida nova, o dom da salvação, 

que deve ser acolhido na fé. Na Ceia é o próprio Deus que age dando vida ao corpo de Cristo 

que é a Igreja e renovando cada membro desse corpo. 

A relação existente entre comunhão eucarística e comunhão eclesial sublinhada pelas 

Igrejas da Reforma do século XVI distingue-se daquela proposta pelos católicos e ortodoxos. 

Se para os reformadores a comunhão eclesial vem através da comunhão eucarística, para os 

católicos e ortodoxos é o contrário: a primeira é pressuposto da segunda.  

Romeu R. Martini (2003)32, na sua obra Eucaristia e conflitos comunitários, 

                                                 
31 Martim Lutero nasceu em Eisleben, Alemanha, em 10 de novembro de 1483. Em 1505 recebe a titulação de 

Mestre em Artes pela Faculdade de Artes da Universidade de Erfurt. Nesse mesmo ano, em 17 de julho, entra 

para a vida monástica, acolhido no Convento dos Eremitas Agostinianos. Dois anos depois, em 03 de abril, é 

ordenado sacerdote, prosseguindo seus estudos em teologia. Em 1512, torna-se doutor em teologia e professor na 

Universidade de Wittenberg; em outubro de 1517, redige as 95 teses sobre as indulgências. A partir de 1517-

1518 publica numerosos tratados, alguns em alemão e outros em latim. Os mais importantes são publicados em 

1520: Das boas obras, Do papado de Roma, Manifesto à nobreza cristã da nação alemã, Prelúdio ao cativeiro 

babilônico da Igreja, Da liberdade cristã. Em 03 de janeiro de 1521 Lutero é excomungado pelo Papa Leão X e 

este, em 26 de maio, através do Édito de Worms, proíbe a divulgação e o ensino da doutrina defendida pelo 

reformador. Em Wartburgo, também em 1521, Lutero traduz o Novo Testamento. Em 13 de junho de 1525 casa-

se com Catarina Von Bora. Anos depois, em 1529, publica o Catecismo Maior e Menor; de 1 a 4 de outubro 

desse ano, em Marburgo (Alemanha), Lutero encontra-se com Zwínglio: mostram-se concordes em vários pontos 

da doutrina evangélica, exceto no da Santa Ceia. Em 1530 lê a Confissão de Augsburgo, escrita por Felipe 

Melanchthon, que logo depois é adotada como documento-base das igrejas luteranas no mundo. Em 1534 é 

publicada a primeira edição da Bíblia traduzida por Lutero; em 1539, publica-se o escrito Dos concílios e da 

Igreja; em 1545, o folheto Contra o papado romano. Lutero vem a falecer em 18 de fevereiro de 1546, em 

Eisleben, onde havia nascido; em 22 de fevereiro é sepultado em Wittenberg (LUTERO, 2001, p. 68-71). 
32

 Pastor na IECLB e professor na Escola Superior de Teologia, em São Leopoldo (RS). 
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argumenta que para se compreender a posição de Lutero sobre a doutrina da 

transubstanciação33, sua compreensão da missa como sacrifício e a presença real de Cristo na 

Ceia do Senhor é necessário compreender a sua teologia, especialmente sua cristologia, e a 

visão que o reformador tem da Ceia do Senhor. Segundo a doutrina da transubstanciação, 

definida pelo Concílio Lateranense (1215), 

[...] existe uma Igreja universal dos fiéis, fora da qual absolutamente ninguém se 

salva, e na qual o mesmo Jesus Cristo é sacerdote e sacrifício, cujo corpo e sangue 

são contidos verdadeiramente no sacramento do altar, sob as espécies do pão e do 

vinho, pois que, pelo poder divino, o pão é transubstanciado no corpo e o vinho no 

sangue; de modo que, para realizar plenamente o mistério da unidade, nós 

recebemos dele o que ele recebeu de nós (DENZINGER, 2007, p. 284). 

 

Lutero critica essa doutrina da transubstanciação; para ele, considerar que os 

elementos do pão e do vinho são transformados na celebração da Eucaristia não é senão 

transportar a Ceia do Senhor do campo da magia para o seu centro originário que é a 

comunidade cristã. Ela executa o que fez o Senhor “na noite em que foi entregue” (1Cor 

11,23); eis a razão pela qual Lutero (1987, p. 426) insiste nas palavras da instituição 

proferidas por Cristo no contexto da última Ceia. Essa sua posição está baseada no que ele 

chama de realismo escriturístico, significando a presença corporal de Cristo no sacramento. 

Quanto à ideia de sacrifício, Lutero se opõe à doutrina medieval da missa como 

representação do sacrifício de Cristo. Segundo ele, seria desvirtuar a ideia original de 

sacrifício atestada pelo cristianismo incipiente como sendo o louvor da Igreja em resposta à 

oblação de Cristo em favor da humanidade. Por sacrifício se compreende tanto o de louvor e 

gratidão da comunidade quanto o propiciatório de Cristo na cruz. A comunidade, portanto, 

celebra a memória do sacrifício único e fundante de Cristo.  

Não somos nós que oferecemos a Cristo, mas Cristo oferece por nós, e nesse sentido 

é tolerável, sim, de proveito, que designemos a missa de sacrifício, não por causa 

dela, e sim porque nós nos oferecemos com Cristo, isto é, que nos deitamos sobre 

Cristo com firme fé em seu testamento, não aparecendo de outra maneira diante de 

Deus com nossa oração, louvor e sacrifício do que por meio dele e por seu 

                                                 
33

 Para Lutero a doutrina da transubstanciação é desenvolvida a partir da filosofia aristotélica de Tomás de 

Aquino e não segundo as palavras de Cristo. Por isso, ele mantém a tese da consubstanciação segundo a qual 

o pão e o vinho permanecem presentes na ceia simultaneamente com o corpo e o sangue de Cristo. Lutero se 

opõe a uma presença meramente simbólica de Cristo na Ceia. Em Um Sermão sobre o Venerabilíssimo 

Sacramento do Santo e Verdadeiro Corpo de Cristo e sobre as Irmandades, de 1519, primeira afirmação 

maior de Lutero sobre a Santa Ceia, ele já trata da doutrina da transubstanciação. Porém, é no seu Do 

cativeiro babilônico da Igreja, de 1520, que ele fala claramente da “carne sob o pão” e do “sangue sob o 

vinho”, para evitar a identificação proposta na transubstanciação. Em Um sermão [...] a respeito da santa 

missa, também de 1520, é que ele se afasta definitivamente da doutrina. Lutero não é o primeiro a criticar a 

doutrina; Pedro Lombardo, Huss, Scotus já o haviam feito durante a teologia medieval (LUTERO, 1989, p. 

253-275). 
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intermédio, e não duvidando que ele é nosso pastor ou padre no céu, ante a face de 

Deus. [...] se se compreendesse dessa maneira a missa como sacrifício, seria correto. 

Não que nós sacrifiquemos o sacramento, mas que através de nosso louvor, oração e 

sacrifício o instiguemos, lhe demos motivo para que se sacrifique a si mesmo por 

nós e a nós com ele, no céu (LUTERO, 1989, p. 267-268). 

 

Martini, sustentando a ideia de que o protestantismo tende a negar esse fato e sua 

veracidade histórica, argumenta: 

De um lado, esquece-se que a terminologia neotestamentária acerca do sacrifício e 

do ofertório se distanciou do sacrifício judaico. A oferta e o sacrifício apresentados 

passaram a ser as orações e o louvor da comunidade. De outra parte, perde-se o dado 

histórico de que a Reforma não abandonou esse conceito de sacrifício cristão, mas, 

no confronto das suas disputas com o romanismo, radicalizou-o exatamente no 

sentido a ele atribuído pela Igreja antiga (MARTINI, 2003, p. 222). 

 

Desde os primórdios do cristianismo fala-se da Eucaristia como sacrifício (tusía) e 

ofertório (prosforá) dos cristãos. O próprio Lutero assim a entende; o que ele condena são 

correntes teológicas que interpretam a missa como repetição34 incruenta do sacrifício de Cristo 

no Calvário. Para ele a missa é um testamento e um sacramento em que Deus Se nos promete 

e dá; não nós a Deus. Assim sendo, nossa resposta ao seu amor somente pode ser a 

consagração e oferta de nós mesmos. O cuidado que se deve ter com a palavra „sacrifício‟ é 

para que não se pretenda dar algo a Deus no sacramento, quando na verdade é Deus quem dá 

todas as coisas nele. Lutero, para combater essa invertida concepção de sacrifício, insiste nas 

palavras de Cristo “dado por vós”. Para ele, essas palavras são o fundamento da missa; elas 

expressam a ação de Deus e sua promessa; revelam, ao mesmo tempo, que Deus nos deu seu 

Filho e nos redimiu do pecado por meio do sacrifício de Cristo. 

Sobre o modo de presença real do corpo e do sangue de Cristo na Santa Ceia, Lutero 

afirma que Cristo se faz verdadeiramente presente quando a Ceia do Senhor é celebrada e a 

comunhão com Cristo e entre as pessoas é real, ou seja, quando as transforma no “corpo 

espiritual” (LUTERO, 1987, p. 427). Nesse aspecto, Lutero diverge de Zwínglio35 e de 

                                                 
34

 Conforme Garza (1995, p. 379-393), Trento não usa a terminologia repetição, mas conceitos como 

“memória, representação, aplicação”. Para ele, o conceito de representação (repraesentatio) é mais do que 

uma mera imitação ou representação externa do passado, mas compreende e implica a realidade 

representada, ou seja, o que se recebe na celebração incruenta é o fruto da oblação cruenta da cruz. A única 

diferença que pode haver é puramente fenomenológica: na cruz se deu um sacrifício cruento, na missa 

incruento. 

35
 Úlrico Zwínglio nasceu na Suíça, em 1º de janeiro de 1484. Estudou na Universidade de Viena, de Basileia e 

de Berna. Em 1506 tornou-se padre, embora o seu interesse pela religião fosse mais intelectual do que 

espiritual. Iniciou o trabalho de pregação do evangelho baseando-se tão somente na Escritura Sagrada. Foi 

proibido pelo Papa Adriano VI de pregar, sendo meses depois autorizado pelo governo de Zurique, na Suíça. 

Em 1525 tornou-se oficialmente protestante. Morreu no dia 11 de outubro de 1531 (A REFORMA..., 2010). 
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Calvino36. Para Zwínglio, o Cristo de corpo e sangue está no céu, logo, corpo e sangue não 

estão na Ceia do Senhor, a não ser pela fé. Nesse sentido, a comunhão também passa a ser 

figurada, espiritual, sem corporalidade alguma. O pão lembra de modo espiritual o corpo de 

Cristo, com o qual se tem comunhão pela fé. Calvino, mais próximo de Zwínglio do que de 

Lutero, afirma que Cristo não pode estar corporalmente presente na Ceia do Senhor, a não ser 

espiritualmente. Para ele é o Espírito que torna presente esse corpo espiritual; a comunhão 

com Cristo efetuada pela Ceia é com o Cristo celestial. Calvino queria uma presença para 

além da simbologia; para ele a “substância” não se refere a um substrato invisível na matéria 

do objeto, mas significa a realidade profunda do próprio ser. Pão e vinho não só representam a 

comunhão com o corpo e o sangue de Cristo, mas apontam a realidade desse significado. Na 

concepção calvinista, o corpo do Senhor é recebido mediante a fé. A comunhão com Cristo, 

para Calvino, não está restrita à celebração do sacramento, mas pode se dar tanto na pregação 

quanto na leitura da Palavra de Deus e na oração (MARTINI, 2003, p. 222-229). 

Em 1520, Lutero escreveu Um sermão a respeito do Novo Testamento, isto é, a 

respeito da santa missa, no qual analisa a centralidade do culto cristão – um dos pontos mais 

controvertidos entre o reformador e a Igreja Católica – sobretudo no que diz respeito à Santa 

Ceia (LUTERO, 1989, p. 253-275). Cristo é o centro do culto e do sacramento; não é o 

sacrifício do sacerdote que transforma a Ceia numa boa obra.  

Não é somente o sacerdote que oferece a missa, mas tal fé própria de cada um; este é 

o verdadeiro ministério sacerdotal, por meio do qual Cristo é oferecido como 

sacrifício diante de Deus. [...] todos somos, pois, igualmente sacerdotes espirituais 

diante de Deus. [...], pois todos aqueles que têm a fé de que Cristo é um sacerdote 

em favor deles diante de Deus, [...] onde quer que estejam, são verdadeiros 

sacerdotes e celebram em verdade corretamente a missa, obtendo com ela também o 

que buscam. [...] a missa nada mais é que um testamento e sacramento de Deus, que 

não pode ser boa obra nem sacrifício, mesmo que, como foi dito, possa ser recebido 

englobado no sacrifício e nas boas obras (LUTERO, 1989, p. 268-269). 

 

 

Lutero condena a falsa concepção de Ceia baseada numa falsa concepção de 
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 João Calvino (1509-1564) nasceu no norte da França. Estudou na Universidade de Paris onde encontrou o 

humanista Guillaume Cop e também teve contato com as ideias protestantes através do seu primo Pierre 

Olivetan. Estudou ainda na Universidade de Orleans e depois na de Bourges, em 1529. Converteu-se à 

Reforma e foi forçado a abandonar a França, em 1534, por colaborar com Nicholas Cop, reitor da 

Universidade de Paris, na elaboração de um documento repleto de Humanismo e de Reforma. Depois, 

seguiu-se para Basileia, onde, com apenas 26 anos de idade, concluiu sua obra As institutas da religião 

cristã em que trata da importância da doutrina reformada e a centralidade de Deus na teologia cristã. O 

centro da teologia de Calvino é a soberania de Deus. Para ele, a salvação é um assunto de eleição 

incondicional e independe do mérito humano ou da presciência de Deus; o eleito é salvo independentemente 

de sua vontade, pois o Espírito Santo o dirige irresistivelmente para Cristo. A perseverança ou preservação 

dos santos é o ponto final do seu sistema (LYRA, 2010). 
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sacerdócio. Para ele, a Ceia é, antes, o sacerdócio de Cristo e não daquele que a oficia. Nessa 

compreensão está o fundamento da sua crítica à Ceia como sacrifício. 

 

2.2 Doutrina eucarística católica: do 1º milênio da Era Cristã ao Concílio Vaticano II 

 

Falar da Eucaristia a partir de uma visão católico-romana é, ao mesmo tempo, 

perguntar-se pela sua celebração e pela sua compreensão. Uma coisa é falar da Eucaristia 

numa perspectiva hodierna, outra é captar a evolução dessa compreensão, seus avanços e 

recuos, até o presente momento, sem se esquecer de que durante muito tempo e por diversas 

razões o seu sentido originário foi descaracterizado.  

De forma sintética e alusiva percorrer-se-á o primeiro milênio da Era Cristã, as 

mudanças ocorridas no segundo milênio - em que a tônica era o que é específico da eucaristia 

- e a grande contribuição do Concílio Vaticano II com a Constituição sobre a Liturgia 

Sacrosanctum Concilium37. Sem essa retomada histórica pode-se perder em formulações 

conceituais próprias da teologia escolástica do segundo milênio, que se assentou sobre a lex 

credendi (a norma do crer), desvinculando-se da sua matriz, a lex orandi (a norma do orar). 

Na medida em que cada milênio for caracterizado, será possível perceber o modo de se 

celebrar e compreender a eucaristia e como se deu essa evolução até os dias atuais.  

No primeiro milênio da Era Cristã a ênfase incidia sobre a centralidade do mistério 

celebrado. A Eucaristia era a celebração do mistério pascal, memorial da morte e ressurreição 

do Senhor. A compreensão que se tinha é que a ação eucarística formava um todo unitário. 

Não havia separação entre a liturgia da Palavra e a liturgia eucarística; ambas formavam um 

só ato de culto. O próprio mistério celebrado era a principal fonte de inspiração teológica.  

Giraudo (2003, p. 21), em seu tratado mistagógico sobre a eucaristia, cita Ambrósio, 

adaptando à eucaristia a pergunta que o mistagogo formula para o batismo: “O que é a 

eucaristia? Trate de ver com que palavras se celebra a eucaristia!”. Compreende-se a 

eucaristia a partir do que se celebra: “no culto e a partir do culto” (GIRAUDO, 2003, p. 8). 

Uma pessoa, quando era iniciada à compreensão e celebração da eucaristia, o fazia a partir do 

próprio rito, ou seja, da ação eucarística, através de uma compreensão orante típica dos 

Padres: “[...] primeiro rezavam e depois criam, rezavam para poder crer, rezavam para saber 
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 As considerações a seguir estão fundamentadas em Buyst e Silva (2003), e também em Estudos da CNBB 

(2005, p. 9-24). 
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como e o que deviam crer” (GIRAUDO, 2003, p. 8, grifo do autor). Nesse contexto, a Igreja 

era o lugar privilegiado para se estudarem os sacramentos. Dava-se muita atenção ao aspecto 

comunitário e ministerial: o sujeito da ação eucarística era a comunidade eclesial reunida em 

assembleia, povo sacerdotal, corpo de Cristo. A ideia de refeição estava presente: via-se na 

Eucaristia um “comer e beber juntos em ação de graças.”. Havia uma diversidade relativa de 

estruturas cultural e litúrgica muito grande, basta examinar o conjunto das orações 

eucarísticas do Oriente e do Ocidente38.  

Por fim, Tillard (2006, p. 522) afirma que a Eucaristia depende da oikonomia 

trinitária, ou seja, compete tanto ao Pai e ao Espírito como ao Filho. Sendo o primeiro milênio 

marcado por uma teologia global e dinâmica, não é de se estranhar que haja uma interação 

entre liturgia e vida (lex orandi - lex credendi - lex agendi): a comunhão no corpo 

sacramental está inteiramente ordenada à construção do corpo eclesial. Henri de Lubac 

(2003, p. 113), inspirando-se na teologia dos Pais da Igreja, formulou bem essa ação mútua 

através do axioma: “A Eucaristia faz a Igreja, a Igreja faz a Eucaristia”. 

No segundo milênio, muito diferente daquilo que se deu no primeiro, há um 

deslocamento de eixo. Passa-se da centralidade do mistério pascal de Cristo para a ênfase na 

“presença real” de Cristo no sacramento. O centro não é mais o altar antes considerado como 

verdadeiro mestre, mas o sacrário. A compreensão que antes se tinha da eucaristia como todo 

unitário é reduzida ao momento específico da consagração. Perde-se o contato com a Palavra 

de Deus; Palavra e eucaristia não constituem mais um só ato de culto. Esquece-se que desde 

os tempos apostólicos a liturgia da Palavra faz parte da celebração da eucaristia; “o louvor, a 

ação de graças, a memória dos eventos da salvação são possíveis porque lhes precedeu na 

história santa o evento da Palavra divina” (RUIZ DE GOPEGUI, 2008, p. 228). O memorial 

que até então era a fonte da espiritualidade cristã cede lugar à devoção ao Santíssimo 

Sacramento. A principal fonte de inspiração teológica que era o mistério celebrado passou à 

especulação racional (existência, essência, efeitos, ministros, sujeito da eucaristia).  

Se antes se aprendia o que é a eucaristia na Igreja participando do rito, agora se 

aprende nos seminários e faculdades. Aqui se insere a famosa teologia dos manuais, originada 

da neoescolástica, com forte tendência ao moralismo. A valorização que no primeiro milênio 

se dava ao aspecto comunitário e ministerial redundou em individualismo religioso. Nesse 
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 Cesare Giraudo, nos capítulos IX e X (2003), analisa de forma comparativa como estão estruturadas as 

diversas Orações Eucarísticas, o que nos permite perceber a sua variedade litúrgica e cultural. Do mesmo 

modo, Ruiz de Gopegui dedica oito capítulos (V-XII) da sua obra Eukharistia (2008) ao estudo comparativo 

das “anáforas”, que abrange desde os primeiros séculos do cristianismo até a reforma promovida pelo 

Concílio Vaticano II.  
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período surgem as missas privadas, os “padres altaristas”, os altares laterais a serviço das 

“missas encomendadas”; assistência mais do que participação (CNBB, 2005, p. 15-16). A 

comunhão deixa de ser entendida pela comunidade celebrante como parte integrante de sua 

participação na ação memorial da páscoa e recebe a conotação de devoção pessoal.  

A diversidade cultural e litúrgica que marca o primeiro milênio é agora sufocada por 

um único modelo – centralismo romano – acompanhado do uso do latim, no Ocidente. O 

estilo sóbrio e essencial que caracterizava a liturgia dos primeiros séculos vira espetáculo, 

atribui-se demasiada atenção a aspectos tidos como exteriores e suntuosos, gasta-se mais 

tempo na elaboração de um discurso teológico racionalista, legalista e rubricista – a exemplo 

do Missal de Pio V, de 1570 - do que com uma teologia e espiritualidade pascais que brotam 

da experiência celebrativa e que conduzem ao mistério.  

Com o avanço nas pesquisas das fontes bíblicas, patrísticas e litúrgicas que marcaram 

o final do século XIX até os nossos dias, através da reforma litúrgica promovida pelo Concílio 

Vaticano II, passou-se de uma visão fragmentada, em que a ênfase recaía sobre um ou outro 

aspecto – louvor, adoração, sacrifício, presença, recepção, consagração, assembleia –, para 

uma concepção mais unitária e totalizante, que engloba um dinamismo que vai do 

acontecimento histórico da cruz à plena e definitiva experiência do banquete no Reino 

(TILLARD, 2006, p. 558). O modo de compreensão e de celebração do mistério pascal de 

Cristo muito havia se distanciado das fontes primárias da fé, por isso era desejo do Concílio 

resgatar a teologia que marcou a Igreja do primeiro milênio – global e dinâmica – em que a 

lex orandi fosse a matriz da lex credendi.  

Por isso, os ritos, embora respeitada a sua estrutura essencial, sejam tornados mais 

simples; sejam omitidos todos os elementos que, com o passar dos séculos, se 

duplicaram ou menos utilmente se acrescentaram; restaurem-se, porém, se parecer 

oportuno ou necessário e segundo a antiga tradição dos Padres, alguns ritos que 

injustamente se perderam (SC, 1986, p. 50). 

 

Um dos frutos do Concílio foi a Constituição sobre a Sagrada Liturgia Sacrosanctum 

Concilium, publicada no dia 03 de dezembro de 1963, cujo segundo capítulo trata 

especificamente da Eucaristia (SC, 1986, p. 47-58). 
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3 REAÇÕES DAS IGREJAS DO CONIC AO ACORDO DE LIMA  

Para se compreender a reação das Igrejas-membro39 do CONIC ao Documento de 

Lima e o processo de sua recepção é preciso levar em conta os esforços celebrativos e 

ecumênicos desenvolvidos pelo CONIC, uma vez que “celebrar é fortalecer laços de amizade, 

é aprofundar o conhecimento mútuo, é crescer em direção à unidade, na prática comum da 

adoração, do louvor e da oração” (CONIC/CLAI, 1998, p. 41). 

O CONIC tem visto com alegria e esperança as muitas iniciativas ecumênicas 

desenvolvidas por diversos grupos e comunidades em ocasiões distintas:  

É importante que tal prática cresça mais ainda. Em cada encontro de grupos e 

comunidades de confissões diferentes é importante que se experimente a celebração 

conjunta. Temos certeza de que, através da oração comum, o Senhor Jesus nos 

ajudará e fortalecerá no caminho da unidade. A cada celebração comum, tornar-se-á 

mais claro o que nos une. Ver-se-á também mais claramente o que é próprio e 

específico de cada denominação cristã: as tradições distintas, em canto e oração, as 

diferentes compreensões de liturgia e sacramentos, acentos distintos no anúncio da 

Palavra. E a oração pela unidade nos fará crescer em fé, esperança e amor, apesar 

das diferenças (CONIC/CLAI, 1998, p. 41).  

 

Outro fator de relevância para a compreensão desses esforços ecumênicos e, em 

particular, da celebração eucarística, são as diferenças na prática. Segundo o CONIC, não se 

pode ignorá-las; o que pode parecer normal e lógico para uns, pode não ser para outros, 

simplesmente por razões doutrinárias ou de costume. A título de superação desses impasses, 

orienta-se:  

Tanto mais necessário será, pois, buscar aprofundar o conhecimento mútuo, de 

igreja a igreja, antes de prepararmos qualquer celebração. Visitas às celebrações 

particulares, de parte a parte, diálogo sobre questões doutrinárias e litúrgicas, 

informação recíproca sobre as tradições e costumes litúrgicos, deveriam sempre 

preceder qualquer celebração ecumênica (CONIC/CLAI, 1998, p. 41). 

  

No que tange à Eucaristia/Santa Ceia, ponto central deste estudo, as Igrejas-membro 

do CONIC têm dialogado, prova disso são as orientações propostas para celebrações 

ecumênicas (CONIC/CLAI, 1998, p. 42-44) que não se limitam a essa ou àquela comunidade, 

mas, respeitando-se os limites próprios de cada confissão, querem ser um auxílio na busca de 

maiores avanços.  

Antes de mais nada, porém, são expressão de nosso grande anseio e de nossa mais 

forte esperança por uma unidade cada vez mais efetiva das comunidades cristãs, 

apesar das dificuldades que todos nós sentimos em concretizá-la na Santa Ceia. 

Temos certeza de que, no futuro, o Senhor mesmo nos reunirá a todos e todas em 
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torno de sua mesa (CONIC/CLAI, 1998, p. 42). 

 

O fato de as Igrejas não poderem celebrar conjuntamente a Eucaristia tem-se tornado, 

há um bom tempo, uma das preocupações subjacentes do CONIC. Antes que o Conselho 

fosse criado, já nos Encontros de Dirigentes Nacionais de Igrejas Cristãs, entre os quais 

destacam-se Rio de Janeiro (1975) e São Paulo (1977), interrogou-se sobre a participação de 

membros de outras Igrejas na Comunhão e foi estudada a segunda parte do documento da 

Comissão Fé e Constituição (1976), “Uma só Eucaristia”, e os resultados de vários diálogos 

bilaterais sobre o mesmo tema. Durante o sexto encontro, sediado no Rio de Janeiro (1978), 

refletiu-se também quanto às recomendações sobre a Eucaristia. Como fruto desses debates 

teológicos e encorajados pelos consensos obtidos, os representantes – das igrejas Católica 

Romana, Episcopal, Evangélica de Confissão Luterana, Evangélica Reformada e Metodista – 

enviaram às Igrejas um texto com as seguintes recomendações:  

Que a Igrejas promovam uma maior divulgação e estudo por parte de todos os 

membros, em todos os níveis, dos acordos já alcançados sobre a doutrina e prática 

da Eucaristia; a fim de que as possibilidades de intercomunhão, como parte de uma 

comunhão mais plena de amor, fraternidade e serviço, venham a se realizar, nos 

limites da doutrina e disciplina de cada Igreja; principalmente nas seguintes 

situações: matrimônio misto, encontros ecumênicos e em situações onde a prática 

for recomendável (CONIC, 1987, p. 35. Grifo do autor).  

 

Em 1996, em Porto Alegre, aconteceu um seminário sobre a Doutrina da Justificação 

por Graça e Fé. Ligado ao problema da intercomunhão e hospitalidade eucarística, realizou-se 

também naquela capital, nos dias 08 e 09 de dezembro de 1998, com a participação de 23 

pessoas da Igreja Evangélica de Confissão Luterana e da Igreja Católica Romana, um 

seminário bilateral para tratar precisamente da hospitalidade eucarística. Essa iniciativa 

insere-se na linha de continuidade da caminhada ecumênica bilateral. A discussão que se 

seguiu a esses seminários resultou na declaração conjunta sobre a doutrina da Justificação, de 

31 de outubro de 1999. Há pouco tempo, em 15 de novembro de 2007, as Igrejas Católica 

Apostólica Romana, Episcopal Anglicana do Brasil, Evangélica de Confissão Luterana no 

Brasil e Presbiteriana Unida, na celebração dos 25 anos de fundação do CONIC, realizada em 

São Paulo, reconheceram publicamente a validade do Batismo administrado nas respectivas 

Igrejas com vistas à Eucaristia. Dentre as implicações espirituais e teológico-pastorais desse 

reconhecimento para os fiéis, destaca-se: 

O Sacramento do Batismo, pela sua própria natureza, habilita e tende à comunhão 

plena no corpo de Cristo, sua Igreja, particularmente à comunhão eucarística. 

Assumimos, portanto, o compromisso de trabalhar para superar as dificuldades que 

não nos permitem hoje manifestar uma plena comunhão entre nossas Igrejas. 

Empenhamo-nos, particularmente, para superar as barreiras que impedem a 

profissão da mesma fé na Eucaristia, como plenitude da vivência do Batismo que 

nos incorpora a Cristo e à sua Igreja (CONIC, 2009, p. 7).  
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Considerando um maior grau de acordo entre as Igrejas acerca do Batismo e tomando-

o por base, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana e a Católica Romana, no seminário 

sobre a hospitalidade eucarística, fizeram a seguinte declaração: 

Constatamos com alegria que no santo Batismo nos aceitamos uns aos outros como 

filhos e filhas do mesmo Pai e, portanto, como irmãos e irmãs. Somos incorporados 

em Cristo, por meio deste santo sacramento. Mas é lamentável e escandaloso o fato 

de que na mesa do Senhor ainda estejamos divididos e não possamos ir juntos à 

mesma Santa Ceia. A mesa é única, indivisível. Ela sempre está dada a nossa 

construção da unidade e vai além das nossas diferenças doutrinais (HE, 2000, n. 1).  

 

Segundo o livro A comunhão eucarística é possível: teses sobre a hospitalidade 

eucarística: 

O Batismo em nome de Deus triúno liga os batizados com Cristo e os integra no 

corpo de Cristo. Na Santa Ceia, o corpo de Cristo é “dado por vós”, pela 

participação nele, os muitos são um só corpo (1Co 10,17). Por isso, é apropriado 

entender o Batismo como pressuposto para o acesso à Santa Ceia. Tanto o Batismo 

quanto a Santa Ceia têm a ver com o corpo de Cristo, mesmo que de maneira 

diferente: no Batismo ocorre a integração única no corpo de Cristo, e na Santa Ceia 

o Crucificado ressurreto constantemente recria, mantém e faz crescer o corpo de 

Cristo, mediante sua autodoação no Espírito Santo (CEE, 2006, p. 35-36). 

 

Mais adiante se lê: 

As igrejas concordam que é o próprio Jesus Cristo como doador e dádiva que 

convida para a Santa Ceia/Eucaristia. Nós nos reunimos em seu Espírito. Toda ação 

eclesial – como a comunidade de fé configura a celebração da Ceia do Senhor, quem 

a preside por incumbência de Cristo, como sua mensagem é pregada e tornada 

compreensível – tem seu sentido e sua legitimidade em servir à autopresentificação 

de Jesus Cristo. A igreja não está acima da Ceia Eucarística, e sim a seu serviço. Ela 

não dispõe da Ceia do Senhor. Pelo contrário: a igreja é e permanece sempre 

recebedora, mesmo que seja ela que profere o convite para a mesa do Senhor em seu 

nome. Com isso, porém, ela também tem, ao mesmo tempo, a responsabilidade de 

fazer com que a memória eucarística seja celebrada conforme a instituição dele. Ao 

fazermos aquilo de que somos incumbidos, somos, de maneira nova a cada ocasião, 

congregados para formar a igreja e desafiados a responder. Nossa resposta é ação de 

graças: Eucaristia (CEE, 2006, p. 40-41). 

 

As Igrejas não são senhoras do convite à Santa Ceia, mas transmissoras do convite de 

Jesus em responsabilidade perante Ele. Jesus Cristo é o doador e a dádiva; aquele que preside 

e convida para a Ceia. Unicamente em seu nome e por sua incumbência a Igreja profere o 

convite. No atual estágio de suas relações ecumênicas, as Igrejas precisam se reconhecer 

portadoras desse convite, mas sem se atribuir o direito, quem sabe, de excluir membros de 

outras Igrejas à participação na Santa Ceia nem proibir os seus próprios fiéis de aceitar a 

hospitalidade eucarística. Por causa da compreensão da Ceia do Senhor, assistiu-se na 

história, desde o período da Reforma, ao rompimento da comunhão eucarística mútua entre as 

Igrejas, motivo de escândalo para os cristãos. No documento luterano-católico intitulado A 

Ceia do Senhor aparece de forma muito clara e inequívoca a doutrina comum da Santa Ceia 
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exigindo das Igrejas uma nova compreensão. 

Somente por Jesus Cristo existe a Eucaristia. Ele primeiro a celebrou no círculo dos 

discípulos, deu a ordem de realizá-la sempre de novo em sua memória, até que ele 

venha. Através dele torna-se possível e real a plena, consciente e ativa participação 

de todos os fiéis no acontecimento eucarístico. Por ele são chamados e incumbidos 

os que oficiam a celebração eucarística em seu nome. Seu mistério é uma referência 

enfática ao fato de que a assembleia não está autorizada a dispor do ato que ela está 

executando, ela não usurpa o senhorio da Eucaristia: ela o recebe de um outro, de 

Cristo, que vive na sua Igreja (CMNCL, 1978, p. 517). 

 

Torna-se perceptível o esforço de compreensão dos representantes oficiais das Igrejas 

que formam o CONIC, tanto no aspecto da Eucaristia quanto do Ministério. Elias Wolff, na 

sua obra Caminhos do ecumenismo no Brasil (2002, p. 137), relata as diversas iniciativas que 

impulsionaram o diálogo ecumênico no Brasil referente às questões doutrinárias específicas. 

No âmbito da Eucaristia, realizaram-se seminários sobre sua natureza sacramental, prática da 

intercomunhão e da hospitalidade eucarística; no âmbito dos Ministérios, tratou-se da sua 

sacramentalidade, sua origem como dom do Espírito Santo e sua necessidade para a 

edificação do Corpo de Cristo, a Igreja. Os temas para estudo estavam em profunda sintonia 

com o diálogo ecumênico internacional, entre os quais destaca-se o Documento de Lima 

(BEM). Importante salientar que, segundo Bock (1998)40, este foi o primeiro documento 

teológico traduzido e publicado com a aprovação da Comissão Central do CONIC, em 

parceria com o Centro Ecumênico de Documento e Informação (CEDI), em 1983. Sobre o 

BEM, o autor ainda afirma: 

O CONIC se esforçou para que o documento BEM, também conhecido „Documento 

de Lima‟, fosse divulgado e estudado pelas Igrejas. Para auxiliar na sua recepção, o 

CONIC organizou um seminário nacional com representantes das igrejas a fim de 

estudá-lo e avaliá-lo. O seminário foi realizado em Curitiba em Julho de 1985, com 

a participação de cinco igrejas-membro do CONIC, de igrejas observadoras e de 

entidades ecumênicas. O resultado dos estudos e debates foi resumido num 

documento final, que foi encaminhado às igrejas-membro e ao público em geral 

(BOCK, 1998, p. 91). 

 

O seminário provocou ânimo nos participantes só pelo fato de dialogarem abertamente 

sobre pontos convergentes e divergentes. Entretanto, possibilitou-lhes também refletir sobre a 

necessidade de se avançar no diálogo acerca dos três temas propostos pelo Documento. No 

Brasil, o tema que apresenta maior convergência entre as Igrejas-membro é o Batismo. Antes 

que o CONIC fosse criado, em 1979, a Igreja Católica já havia firmado um acordo de 

reconhecimento mútuo do Batismo com a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil e 
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 Carlos Gilberto Bock é teólogo luterano. Doutor pelo Instituto Ecumênico de Pós-Graduação de São 

Leopoldo/RS, com atuação ecumênica. Ex-assessor da presidência da Igreja Evangélica de Confissão 

Luterana no Brasil (IECLB), em Porto Alegre/RS e, atualmente, secretário executivo junto à Fundação 

Luterana de Diaconia. 
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a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Isso mostra claramente que mesmo não se estendendo 

às demais Igrejas-membro do Conselho, o Batismo é um ponto comum entre as Igrejas e está 

na base do CONIC. Referindo-se ao acordo, Bock leva a crer que possivelmente tenha faltado 

um maior interesse por parte das Igrejas em promover o debate. O mesmo se pode deduzir em 

relação ao Documento de Lima: passados quase trinta anos da sua publicação, tem-se a 

impressão de que foi insuficientemente debatido entre as Igrejas. Porém, para Bock (1998, p. 

91), “a realidade é que o ecumenismo concretamente só envolve poucos leigos e poucos 

líderes das igrejas, ainda é uma plantinha pequena e frágil. Mas há consciência de que o 

tempo é oportuno e urge e que a ordem e a promessa de Deus nos constrangem”. 

Baseando-se nesses pontos de convergência e divergência, as Igrejas-membro do 

CONIC procuraram reagir ao Documento de Lima e, para este trabalho, interessa o modo 

como as Igrejas estão caminhando e como cada uma celebra a Eucaristia e a concebe. A partir 

de então, torna-se possível relacionar a doutrina de cada Igreja com o Documento de 

convergência que, em síntese, já traduz o esforço das Igrejas em discutir pontos comuns e 

díspares na exposição sobre a eucaristia. A finalidade deste tópico não é precisar as reações 

das Igrejas ao Acordo de Lima, o que exigiria uma ampla e trabalhosa pesquisa, mas destacar 

elementos assumidos por cada Igreja, de modo que seja possível relacioná-los entre si para, à 

luz do BEM, buscar um “consenso” acerca da eucaristia. 

 

3.1 Igreja Católica Apostólica Romana 

 

Para a Igreja Católica Apostólica Romana, o Documento de Lima, cujas fontes de 

interpretação são a Escritura e a Tradição, em muitos pontos corresponde à compreensão e à 

prática da fé apostólica. Usando-se uma linguagem própria do Documento: ele expressa “a fé 

da Igreja através dos séculos”. Sua estrutura e articulação estão em relação com os 

ensinamentos católicos: as liturgias eucarísticas clássicas, a teologia eucarística baseada no 

conteúdo da oração tradicional e nas ações simbólicas dessas liturgias, as fontes patrísticas.  

Há no texto acentos cristológicos, trinitários, escatológicos e eclesiológicos muito 

perceptíveis. Falando de cristologia, busca-se identificar o mistério da Eucaristia com a 

presença real do Senhor ressuscitado e seu sacrifício na cruz; numa perspectiva trinitária “a 

fonte e o fim da Eucaristia é a Trindade” (DOCUMENTO ..., 1988, p. 267). Os elementos 

fundamentais compreendidos pela oração eucarística são os mesmos exigidos pela doutrina 

católica:  
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[...] ação de graças ao Pai, memorial da instituição da Eucaristia e do sacrifício da 

cruz, a intercessão em união com Cristo pelo mundo, a invocação ao Espírito para 

que venha sobre o pão e o vinho e sobre a comunidade, a fim de que o pão e o vinho 

se convertam no corpo e sangue de Cristo e que a comunidade seja santificada; o 

banquete da Nova Aliança (DOCUMENTO ..., 1988, p. 267).
41

 

  

Na dimensão escatológica, a eucaristia é vista como a antecipação da volta de Cristo e 

do Reino eterno. Ela abre a visão do Reino de Deus e nela o mundo prometido está presente. 

Na dimensão da eclesiologia, a Igreja oferece a sua intercessão na comunhão de Cristo, Sumo 

Sacerdote e Intercessor, onde é santificada e se torna servidora da reconciliação no mundo.  

A Eucaristia, segundo o Documento de Lima, é o grande sacrifício de louvor, pelo 

qual a Igreja fala em nome de toda a criação, constituindo-se o ato central de culto da Igreja; 

tendo esta recebido como um dom da parte do Senhor, a Eucaristia deveria ser celebrada 

frequentemente.  

A celebração eucarística não repete, nem prolonga um acontecimento passado, mas 

está em relação com o mistério salvífico de Cristo na vida da Igreja hoje.  

A descrição da Eucaristia como „dom do Senhor‟, „banquete sacramental‟ dado a 

Igreja como um meio de „fazer memória dele e de encontrá-lo‟ e „banquete 

sacramental‟ que por meio de sinais visíveis nos comunica o amor de Deus em Jesus 

Cristo: tudo isto é igualmente ensinado pela Igreja Católica (DOCUMENTO ..., 

1988, p. 268).
42

  

 

Na vida-morte-ressurreição de Jesus está o fundamento histórico do mistério instituído 

por Cristo e continuamente celebrado pela Igreja. O Documento de Lima, na parte que trata da 

significação da Eucaristia, afirma que a Eucaristia é essencialmente o dom que Deus nos fez 

em Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Pela participação no corpo e sangue de Cristo, o 

cristão entra em comunhão com ele e se sente, agora, chamado a transformar-se naquele que 

recebeu, isto é, no corpo eclesial de Cristo. 

A estrutura formal do Documento, principalmente a segunda parte, em que a 

Eucaristia é considerada como ação de graças ao Pai, memorial de Cristo, invocação do 

Espírito, comunhão dos fiéis e refeição do Reino, reflete fielmente a riqueza da tradição 

litúrgica clássica. Significa a ação de graças de Jesus Cristo ao Pai com a oferenda de seu 

corpo e de seu sangue para a remissão dos pecados e a salvação do mundo. A Igreja, quando 
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 Tradução nossa de: “[...] La acción de gracias al Padre; el memorial de la institución de la Eucaristía y del 

sacrificio de la Cruz; la intercesión en unión con Cristo por el mundo; la invocación al Espíritu Santo para 

que venga sobre el pan y el vino y sobre la comunidad, a fin de que el pan y el vino se conviertan en el 

cuerpo y la sangre de Cristo y que la comunidad sea santificada; el banquete de la Nueva Alianza”. 
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 Tradução nossa de: “El texto esclarece grandemente el lazo entre La última Cena y la Eucaristía. La 

descripción de la Eucaristía como „don del Señor‟, „banquete sacramental‟ dado a la Iglesia como un medio 

de „hacer memoria de él y de encontrarlo‟ y „banquete sacramental‟ que por medio de signos visibles nos 

comunica el amor de Dios en Jesucristo: todo esto es igualmente enseñado por la Iglesia católica”. 
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celebra a Eucaristia, proclama de maneira eficaz a obra de Deus e suas promessas, em Jesus 

Cristo, no poder do Espírito Santo.  

Afirma o BEM (1983, p. 28) que as palavras e gestos de Cristo na instituição da 

eucaristia estão no coração da celebração. Nota-se o importante papel das palavras da 

instituição na celebração eucarística, nunca, porém, dissociadas do Espírito que a Igreja 

suplica ao Pai, como aquele que cumpre o acontecimento eucarístico. 

Sobre o modo de presença real, a Igreja Católica concorda com o BEM que não 

depende da fé dos indivíduos, porém esta une o aspecto sacrifical da Eucaristia ao sacramento 

do Corpo e do Sangue de Cristo. Mesmo que o texto fale de eficácia atual e da Eucaristia 

como sacramento do sacrifício único de Cristo, não parece afirmar claramente que ela em si 

mesma é um sacrifício real, o memorial do sacrifício de Cristo na cruz. Para a doutrina 

católica, a transubstanciação é objeto de fé e não pode permitir ambiguidades nem eventuais 

explicações43. A propósito, sugere-se prosseguir na discussão sobre o tema. 

No tocante à celebração da Eucaristia, o esquema apresentado é satisfatório. Caso haja 

alguma reserva, remete-se ao âmbito doutrinal. A Igreja Católica consente que a modificação 

ou não dos elementos eucarísticos esteja na responsabilidade de cada Igreja e afirma a 

duração da presença de Cristo nos elementos consagrados, quer seja no ato da comunhão, 

quando os elementos são consumidos, quer seja depois da celebração. A participação na 

Eucaristia também constitui um obstáculo para a Igreja Católica, cuja noção “está 

intimamente unida a outros fatores fundamentais como a unidade em toda a fé da Igreja e em 

particular a fé em relação com a Igreja e o ministério” (DOCUMENTO ..., 1988, p. 287). 

Ainda ligado ao problema da participação na Eucaristia, o documento do CONIC Uma 

caminhada ecumênica afirmou:  

A disciplina da Igreja Católica Romana distingue entre Igreja da Ortodoxia, cujos 

membros podem participar da Comunhão Eucarística por qualquer motivo justo, e 

outras Igrejas, cujos membros só podem participar da Comunhão em casos especiais 

e sob condições bastante rígidas (CONIC, 1987, p. 34). 

 

Para a Igreja Católica só será possível essa partilha quando for possível compartilhar 

também a fé da Igreja, no que concerne à Eucaristia, à Igreja e aos ministros. 
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 A afirmação de que a transubstanciação é “objeto de fé” é do próprio Documento ao tratar da resposta 

católica ao BEM (DOCUMENTO ..., 1988, p. 272). 
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3.2 Igreja Cristã Reformada do Brasil 

 

Para a doutrina reformada, a Eucaristia é mais do que um simples ritual de 

comemoração do Sacrifício de Cristo; é um acontecimento de comunhão com o próprio 

Cristo. A presença de Cristo no Sacramento da Ceia se dá mediante a ação do Espírito Santo. 

Nela, o Cristo crucificado e ressurreto torna-se presente no Espírito Santo e se oferece como 

alimento espiritual. A concepção calvinista, adotada pelas Igrejas reformadas, afirma que 

Cristo está realmente presente na Ceia, porém espiritualmente nos elementos. Somente os 

crentes o recebem. Os elementos são sinais físicos que garantem a presença salvífica de 

Cristo. As Igrejas reformadas do Brasil têm as suas doutrinas resumidas em documentos 

chamados símbolos de fé: A Confissão de Fé Belga, o Catecismo de Heidelberg e Os 

Cânones de Dorth. Independentemente dos símbolos de fé adotados, a Palavra de Deus é a 

única regra de fé e prática. Na Confissão de Fé Belga, artigo 35, sobre a Santa Ceia, lê-se: 

“cremos e confessamos que nosso Salvador Jesus Cristo ordenou e instituiu o sacramento da 

santa ceia, a fim de alimentar e sustentar aqueles que Ele já fez nascer de novo e incorporou à 

sua família, que é a sua Igreja.”. E sobre o modo de participação dos fiéis afirma: “ninguém 

deve participar da ceia antes de ter-se examinado a si mesmo, da maneira certa, para, 

enquanto comer e beber, não comer e beber juízo para si (1Cor 11, 28-29)”. E acrescenta: 

“somos movidos pelo uso deste sacramento a um ardente amor para com Deus e nosso 

próximo”. Seu culto concentra-se na prédica, no canto de salmos, hinos bíblicos e orações.  

 

3.3 Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil 

 

Para a Igreja de Confissão Luterana no Brasil o Sacramento do Altar ou Ceia do 

Senhor é o verdadeiro corpo e sangue do Senhor para ser comido e bebido pelos cristãos, sob 

o pão e o vinho (LUTERO, s.d., parte 6). Segundo os evangelistas Mateus e Lucas e o 

apóstolo Paulo (Mt 26, 26-29; Lc 22, 19-20; 1Cor 11, 23-25), esse sacramento foi instituído 

pelo próprio Cristo, em vista da remissão dos pecados. O ato de comer e beber deve ser 

acompanhado das palavras: “dado e derramado em favor de vocês para remissão dos 

pecados”. Onde há perdão dos pecados, há também vida e salvação. Por conseguinte, 

preparada é a pessoa que acredita de fato nas palavras “em favor de vocês”. 
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De acordo com a Confissão de Augsburgo44, de 25 de junho de 1530, “da Ceia do 

Senhor se ensina que o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo estão 

verdadeiramente presentes na ceia sob a espécie do pão e do vinho e são nela distribuídos e 

recebidos.” (CA, 1530, art. 10). A expressão „na ceia‟ significa o conjunto da celebração, 

meio através do qual o corpo e o sangue de Cristo se tornam presentes, momento que vai 

desde as palavras da instituição até a sua distribuição aos fiéis. A fórmula “in, sub et cum” 

indica que o pão e o vinho, no ato sacramental, são portadores da presença, do oferecimento e 

da recepção do corpo e sangue de Cristo. 

Sobre a maneira de celebrar, leva-se em conta o contexto. Para os luteranos “o 

evangelho carece de encarnação”, tal contextualização é alimentada pelos elementos culturais 

de cada tempo e de cada lugar. Um exemplo claro disso é o lecionário ecumênico como 

referência para o anúncio.  

O ato litúrgico subdivide-se em quatro momentos: liturgia de entrada, liturgia da 

Palavra, liturgia da Ceia do Senhor e liturgia de saída. No luteranismo há um só ministério: 

“testemunhar o evangelho de Cristo”; os ministérios específicos, também chamados de 

ministérios compartilhados, estão a serviço deste. Vê-se muita semelhança com o rito católico 

romano, podendo variar de acordo com o contexto. O luteranismo bebe da tradição da Igreja. 

Além da parte central que são as palavras da instituição, faz-se a epiclese, o Pai-nosso e a 

Ceia. O fato de reconhecerem que a finalidade única da ceia é a comunhão faz com que 

rejeitem a reserva e o culto eucarístico fora da celebração. A comunhão está aberta a membros 

de outras Igrejas, ainda que sua prática seja muito limitada (CONIC, 1987, p. 34). 

  

3.4 Igreja Metodista 

 

A Ceia do Senhor é uma celebração do amor redentor de Deus e de sua graça 

capacitadora. Significa comunhão com Deus e a comunidade de fé e compromisso renovado 

com a missão. Os metodistas entendem que a ceia do Senhor não foi instituída pela Igreja, 

mas por Jesus Cristo e, por isso, abrem a sua participação a todas as pessoas, de qualquer 

idade, que se sintam em comunhão com Deus (IGREJA METODISTA, s.d.). 

Um importante momento da liturgia da Ceia do Senhor é a confissão dos pecados e a 
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 A Confissão de Augsburgo é o texto confessional adotado pela maioria das igrejas evangélicas luteranas. As 

comunidades que formaram a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil assumiram esse documento 

de fé como referência básica. Além da Confissão, os dois catecismos – O Maior e O Menor – formam a base 

doutrinária do luteranismo. 
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proclamação do perdão. A Ceia do Senhor não é um “direito” do fiel, mas um sinal da graça 

de Deus e ação de graças pela morte e ressurreição de Jesus. 

Todas as pessoas batizadas em qualquer comunidade cristã em nome da Trindade, que 

estejam em comunhão com suas Igrejas e livres de pecado não confessado, podem participar 

da Ceia do Senhor. Onde quer que a Ceia seja celebrada Jesus está presente. A Mesa é do 

Senhor da Igreja, em nenhuma hipótese a celebração deve ser feita a portas fechadas nem 

negada a qualquer visitante. 

Conforme sugere a Carta Pastoral sobre os Sacramentos (IMB, 2001), “a Ceia do 

Senhor é um memorial da celebração da ceia da Páscoa que Jesus realizou com os discípulos” 

(Lc 22, 14-23). Ou seja: ela acontece num clima de comunhão, amizade e inclusão. Nesse 

sentido, o ritual da Igreja Metodista é muito claro: o pastor ou pastora metodista não pode 

negar a ceia do Senhor a qualquer pessoa que se aproxime da Mesa da Comunhão. A mesa é 

do Senhor, é Ele quem convida. O critério da inclusão é pessoal, conforme instruiu o apóstolo 

Paulo: “cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice” (1Cor 

11, 28). 

É importante comer o pão e beber do cálice da Ceia do Senhor num ambiente de culto, 

marcado pela leitura bíblica, pelas orações e também pela confissão dos pecados. 

Excepcionalmente, em casos de atendimento a doentes e idosos, não podendo o pastor ou 

pastora, recomenda-se um leigo ou leiga, tendo sido os elementos devidamente consagrados 

pelo ministro.  

Em relação aos elementos, aconselha-se pão e vinho para se evitar que com o uso de 

outros elementos se tire a “mensagem simples, clara e espiritual da Ceia”. Em caso de 

necessária substituição do pão e do vinho, conserve-se o uso do trigo e da uva. De fato, na 

celebração metodista usa-se suco não fermentado em vez de vinho e acredita-se numa 

presença puramente espiritual de Cristo na Eucaristia. 

Quanto à frequência, a Ceia deve ser ministrada “a juízo do pastor e do Concílio 

Local, com a frequência que, em conjunto, determinarem, visando sempre à edificação 

espiritual da Igreja” (ALIMENTO ..., 2009, p. 8). A Carta Pastoral sobre os Sacramentos 

(IMB, 2001) orienta que seja realizada pelo menos uma vez por mês, podendo depender das 

circunstâncias e dos ministros. No que se refere à administração dos elementos, leigos e leigas 

podem ajudar, desde que comprovem idoneidade cristã. 
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3.5 Igreja Episcopal Anglicana do Brasil 

 

Para a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil a Santa Eucaristia é o ato central de 

adoração do povo de Deus (IEAB, s.d.). Os anglicanos não explicam onde está e quanto de 

Deus há no pão e no vinho, apenas afirmam que sacramentalmente se alimentam do próprio 

Deus. Pão e vinho são sinais externos visíveis da graça interna espiritual da presença de Cristo 

em nós quando dele nos nutrimos. 

O anglicanismo, baseando-se na teologia paulina, afirma que a Santa Eucaristia é um 

sacramento de unidade, pois “apesar de serem muitos, formam um só corpo” (1Cor 12, 12). A 

comunidade reunida celebra a presença viva de Cristo no sacramento do seu corpo e sangue. 

A Santa Eucaristia é o alimento do povo de Deus. O requisito para que dela se possa 

participar é ser batizado e membro da família de Deus. Ela a todos iguala e dela necessitam 

ser permanentemente alimentados como seres a caminho. Na Igreja Anglicana o rito é 

semelhante ao rito católico romano. 

  

3.6 As Igrejas a caminho de um acordo 

 

Até aqui foi possível perceber como as Igrejas estão caminhando e quais são os pontos 

que merecem realce, porque convergentes; e outros que se distinguem na prática. Ao mesmo 

tempo em que há aproximações no modo de se conceber e celebrar a eucaristia notam-se 

divergências que impedem os cristãos de tradições diferentes celebrarem juntos a eucaristia. 

Percebe-se que há um consenso entre as Igrejas ao afirmarem que a Eucaristia constitui o 

ponto central da fé cristã e que a sua celebração se dá mediante a ordem do Senhor, que pede 

aos seus para que a celebrem em sua memória.  

[...] as igrejas, ao celebrarem a ceia do Senhor, realizam esse ato de fé com o sincero 

desejo de cumprir o mandato de Jesus: Fazei isto em minha memória (Lc 22: 19; ICo 

11: 23-25). Essa atitude básica deveria dar às pessoas cristãs, de qualquer igreja, um 

sentimento de respeito pela maneira como irmãs e irmãos de outras igrejas 

valorizam a ceia do Senhor ou eucaristia (CONIC/CLAI, 1998, p. 22). 

 

A dificuldade não é mais a unicidade e a suficiência do sacrifício de Cristo como 

pensavam os reformadores, mas quem preside a celebração e a importância da ordenação 

nessa função. Nesse ponto as Igrejas evangélicas são unânimes com as Igrejas anglicanas, 

católico-romana e as ortodoxas, mesmo que a fundamentação teológica seja diferente em cada 

uma delas. Muitas Igrejas concordam que o celebrante principal do sacramento da Eucaristia é 
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o ministro ou a ministra ordenada, enquanto para a Igreja Católica Romana e a Católica 

Ortodoxa Siriana apenas padres e bispos ordenados estão devidamente autorizados. Já na 

Igreja Luterana, mesmo tendo a permissão para se escolher um leigo, a presidência é de 

direito do pastor ou pastora ordenados. O critério para se adotarem tais posturas é a retidão 

daquele que preside e que comunga: “por conseguinte, que cada um examine a si mesmo 

antes de comer desse pão e beber desse cálice” (1Cor 11, 28). Fora da Igreja Católica Romana 

já não se veem quase atitudes discriminatórias entre aquele que pode ou não participar da 

comunhão eucarística.  

Sobre o modo de presença de Jesus Cristo nos elementos do pão e do vinho, a doutrina 

evangélica não se distingue da católica. Ambas professam a fé na presença real de Jesus 

Cristo desde que não venha separada do ato de comer e beber em conjunto. Na Ceia o Cristo 

todo está presente. Ele tanto é aquele que oferece quanto a dádiva a ser oferecida nos 

elementos do pão e do vinho. 

O modo de proceder com os elementos depois do culto difere-se na prática: na Igreja 

Católica Romana, o pão consagrado, mas não consumido, era guardado em custódias ou 

tabernáculos para ser distribuído numa próxima celebração. Para a doutrina luterana a ligação 

específica entre o Jesus Cristo vivo e os elementos pão e vinho existe somente para fins de 

uso no culto e durante ele. Teologicamente, recomenda-se o consumo imediato, isto é, o “uso 

no culto”; no caso do atendimento aos enfermos, que seja levado logo após a celebração.  

4 IMPLICAÇÕES ECUMÊNICAS PARA AS IGREJAS 

O subsídio intitulado Eucaristia: vida que se celebra, que integrou o Projeto de 

Evangelização Rumo ao Novo Milênio, afirma: “trabalhar pela colaboração ecumênica, pela 

aproximação entre cristãos de denominações diferentes é, portanto, grave compromisso 

decorrente da própria Eucaristia” (CNBB, 2000, p. 40). Ao se referir à prática ecumênica 

como dimensão indispensável à pastoral, acrescenta que o medo não deveria continuar 

bloqueando essa atividade tão necessária. 

O segundo capítulo deste trabalho resulta do esforço de compreensão da Eucaristia, 

sobretudo referente às questões históricas e doutrinárias que marcaram a vida das Igrejas e 

que continuam impedindo que cristãos de denominações diferentes partilhem da mesma 

Eucaristia. Constata-se, hoje, que com os avanços bíblicos e teológicos e com os diálogos em 
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curso nas Igrejas tem sido possível uma maior abertura, mesmo que depois as Igrejas se 

sintam amarradas a questões disciplinares e de tradição. Outro aspecto que merece ser 

refletido em ampla escala, do qual dependerão as Igrejas para uma maior convergência em 

dimensões essenciais da fé, são os Ministérios na Igreja. O Documento de Lima nas seções 

sobre Eucaristia e Ministério mostra esses pontos sobre os quais é necessário continuar o 

estudo.  

O BEM sinaliza o esforço que as Igrejas têm empreendido visando a uma maior 

aproximação e mútuo entendimento concernente à prática eucarística. Como assegurou o 

próprio documento, “não obstante toda a diversidade na expressão teológica, as Igrejas têm 

muito em comum na sua expressão de fé” (BEM, 1983, p. 18). Além do diálogo multilateral 

do qual decorre o mencionado acordo, muitas outras tentativas ganharam visibilidade, por 

exemplo, os diálogos bilaterais promovidos pelas chamadas comissões mistas. Tais esforços 

têm reavivado a esperança nos cristãos de que os acordos atingidos possam trazer 

consequências maiores para a unidade na fé e a vida entre as Igrejas. Acredita-se que, 

“quando uma Igreja é representada legitimamente num encontro ecumênico responsável, sua 

tradição e testemunho são enriquecidos pela contribuição das demais Igrejas ali reunidas” 

(DME, 2005, p. 135-138). À medida que a partilha acontece, cada Igreja se sente iluminada e 

chamada a revelar a sua natureza fundamental. 

Nota-se quanto o movimento ecumênico moderno tem contribuído no sentido de fazer 

as Igrejas perceberem “que a restauração da unidade dos cristãos acarreta um acordo 

necessário e suficiente na doutrina e prática eucarísticas.” (DME, 2005, p. 503). Já o 

Documento de Lima afirmou a necessidade de renovação das Igrejas quanto ao ensino e à 

prática da Eucaristia.  

O decreto conciliar Unitatis Redintegratio vê no movimento ecumênico uma ação do 

Espírito em vista da unidade dos cristãos. Antes já havia afirmado que a divisão é contrária à 

vontade de Cristo e que ela não só constitui escândalo para o mundo como prejudica a 

pregação do Evangelho. Fica lançado, pois, o apelo às Igrejas para que se atirem 

decididamente ao trabalho de renovação e de reforma. Quanto à Eucaristia, o decreto também 

afirma: 

Assim, palmilhando este caminho, superando pouco a pouco os obstáculos que 

impedem a perfeita comunhão eclesiástica, todos os cristãos, numa única celebração 

da Eucaristia, se congreguem naquela unidade da Igreja una e única, que, desde o 

início, Cristo concedeu a sua Igreja (UR, 4).  

Não por acaso o decreto acentua a necessariedade de se tomar como objeto de diálogo 
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a doutrina sobre a Ceia do Senhor, com caridade e humildade, pois reconhece que “tudo o que 

é verdadeiramente cristão jamais se opõe aos bens genuínos da fé, antes sempre pode fazer 

com que mais perfeitamente se compreenda o próprio mistério de Cristo e da Igreja” (UR, 4).  

Ao contrário do que muitos pensam, a unidade pressupõe diversidade. Não é a 

uniformidade que constrói a unidade, mas o deixar-se enriquecer pela diversidade 

reconciliada. O decreto sobre ecumenismo, falando da tradição litúrgica e espiritual dos 

orientais, traz à tona um pensamento de S. João Crisóstomo que diz: “pela celebração da 

eucaristia do Senhor, em cada uma dessas Igrejas, a Igreja de Deus é edificada e cresce” (UR, 

15).  

Urge um empenho efetivo das Igrejas para uma melhor compreensão do mistério 

eucarístico com desdobramentos na prática. E que a partir dessa compreensão as Igrejas se 

sintam encorajadas a uma vida de comunhão mais ardente, sendo capazes de irradiar o que a 

Eucaristia como “sacramento da unidade” é chamada a realizar: a unidade do corpo místico de 

Cristo. 
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CAPÍTULO III 

INICIATIVAS ECUMÊNICAS À LUZ DO CRESCENTE ACORDO EUCARÍSTICO 

 

Neste capítulo, almeja-se visualizar o caminho que as Igrejas têm feito na direção da 

unidade e como isso tem refletido no seio das tradições eclesiais, provocando formas 

renovadas de pensar e de agir, ao mesmo tempo predispondo as Igrejas a andarem movidas 

por uma paixão ecumênica que deve ser a marca do cristão. As iniciativas ecumênicas que 

serão apresentadas estão em relação com a Eucaristia, pois desde que se apresentou o 

interesse pelo tema, a Eucaristia nunca esteve fora do horizonte da reflexão, ao contrário, ela 

integrou as várias discussões e debates em nível ecumênico. Exemplo disso é a comissão de 

Fé e Constituição que tratou da Eucaristia em quase todas as suas conferências. 

A primeira parte do capítulo deter-se-á nos diálogos bilaterais e multilaterais através 

das suas respectivas comissões. Na sequência, serão abordados temas importantes para a 

prática eucarística hoje como: hospitalidade eucarística ou comunhão aberta; intercomunhão e 

intercelebração ou concelebração. Tratar-se-á da Semana de Oração pela Unidade dos 

Cristãos e, finalmente, unidade cristã e promoção humana: ecumenismo e opção pelos pobres 

e campanhas da fraternidade ecumênicas. 

Os temas aqui em destaque foram refletidos à luz do crescente acordo eucarístico, 

considerando o seu processo de décadas e a atualidade da sua recepção. Essas ações não 

devem ser vistas isoladamente, mas como um conjunto de práticas que está em relação com o 

tema em estudo, podendo-se afirmar que na origem de tudo está o esforço de compreensão da 

eucaristia como sacramento da unidade com vistas à comunhão de mesa para todos os 

cristãos. Para Kasper (2006, p. 123), “uma intercomunhão sem a communio naquela verdade, 

naqueles mesmos sacramentos e em comunhão com aquele ofício apostólico, seria insincero; 

seria uma unidade sem uma unidade real”. Verifica-se, dessa forma, o esforço do diálogo 

ecumênico, que se faz numa busca contínua, pois se a busca permanece é porque ainda não se 

atingiu a meta. Tais esforços querem iluminar a caminhada ecumênica hoje e mostrar a 

necessidade de se continuar no caminho até que se chegue àquela unidade plena desejada por 

Cristo. 
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1 DIÁLOGOS BILATERAIS E MULTILATERAIS 

Com o advento do movimento ecumênico moderno, passos significativos foram dados 

no que se refere aos diálogos bilaterais e multilaterais. Esses diálogos são de duas principais 

naturezas: diálogos eclesiais oficiais, porque autorizados pelas respectivas autoridades 

eclesiásticas; e diálogos que tratam de questões doutrinais, buscando superar as divergências 

na compreensão e vivência da fé cristã e da Igreja (DME, 2005, p. 357-403). Os primeiros, 

como a própria terminologia indica, são instâncias oficiais de diálogo e cooperação entre duas 

tradições, confissões ou Igrejas, sobretudo no plano teológico. Os segundos acontecem dentro 

de uma esfera mais ampla e envolvem mais interlocutores das diferentes tradições eclesiais. 

Em nível mundial, o Conselho Mundial de Igrejas - e, dentro dele, a Comissão Fé e 

Constituição - constitui-se o principal instrumento para que as Igrejas possam dialogar. Um 

exemplo típico de diálogo multilateral é o “processo BEM” do qual resultou o Texto de Lima, 

Batismo, Eucaristia, Ministério, sobre o qual se tem voltado este estudo. 

Estar de acordo com a base sobre a qual o Conselho Mundial de Igrejas está fundado é 

condição prévia para dele se tornar membro. Assim acontece com o diálogo multilateral: sua 

base comum é a de filiação ao CMI. Entretanto, cada Igreja-membro é responsável por 

salvaguardar a própria eclesiologia. A dinâmica varia conforme os assuntos e discussões em 

questão. Mas o que se pode salientar é que “a maioria das igrejas descobriu de fato no e 

através do diálogo multilateral que existem relações válidas a ser cultivadas em todas as 

direções” (DME, 2005, p. 412). O processo é demorado e exige paciência, pois se trata de 

convergir pontos de vista diferentes e esclarecer posições diversificadas das Igrejas. O 

Documento de Lima, por exemplo, foi fruto de uma caminhada de décadas, pelo menos 

cinquenta e cinco anos, até chegar ao nível de maturidade em que se encontra. 

Os diálogos multilaterais trouxeram uma importante contribuição para a caminhada 

das Igrejas, tanto em nível acadêmico quanto pastoral. No nível acadêmico, chegou-se a 

algum tipo de acordo na maneira de interpretar a Bíblia com a descoberta dos métodos 

exegéticos e hermenêuticos, sendo tema de discussões em Fé e Constituição e parte da agenda 

em muitas conferências; no nível pastoral, a forte influência do movimento litúrgico, 

principalmente com a retomada da tradição patrística na maneira de se celebrar e conceber os 

sacramentos. Os diálogos se centram, pois, em temas básicos da fé cristã, possibilitando às 

Igrejas desenvolver posições mais consistentes, cujo efeito possa trazer benefícios aos 

dialogantes. A base teológica e o instrumento de estudo é o Credo Niceno, muito bem 
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evidenciado na frase “Para a expressão comum da fé apostólica hoje” formulada por Fé e 

Constituição. Todo o esforço vai nessa direção. O termo „agenda‟, muito utilizado pelo 

movimento ecumênico moderno, expressa o empenho das Igrejas no estabelecimento de 

tarefas comuns num mundo comum. A Comissão, nesses últimos anos, tem se servido da 

declaração provisória de 1998 sobre a “Natureza e Finalidade da Igreja” para levar as Igrejas 

divididas a um nível de reflexão mais amplo, possibilitando-as descobrir que aquilo que as 

une é maior do que aquilo que as separa. E, através do diálogo, descobrir onde deve ser 

encontrada “a Igreja”.  

Os diálogos bilaterais, aos quais esta pesquisa se dedicará um pouco mais, têm por 

objetivo superar as divergências causadoras de divisão entre as Igrejas e alcançar consensos 

visando a uma comunhão mais plena. Os temas relacionados são: a autoridade na Igreja, 

eucaristia, ministério, eclesiologia. No período marcado pela Reforma, portanto, século XVI, 

tais diálogos ocorreram entre católicos e luteranos, luteranos e anglicanos, reformados e 

luteranos. No início do século XX, anglicanos e católicos, anglicanos e ortodoxos, anglicanos 

e vétero-católicos, luteranos e reformados também dialogaram. Por um tempo os diálogos 

multilaterais prevaleceram sobre os diálogos bilaterais, sendo novamente assumidos pelo 

movimento ecumênico moderno na década de 60. Dois fatores contribuíram para esse 

desenvolvimento: os encontros multilaterais promovidos pela Comissão Fé e Constituição do 

Conselho Mundial de Igrejas e a entrada oficial da Igreja Católica no movimento ecumênico 

com o Concílio Vaticano II.  

A qualidade do diálogo bilateral está no fato de levar as Igrejas a se descobrirem 

enquanto tais e os elementos de fé que as tradições têm em comum. Essas descobertas 

revestem-se de um caráter oficial e abrem perspectivas na direção de que as divergências 

confessionais precisam ser superadas, quer através de um confronto com a Sagrada Escritura e 

a Tradição da Igreja, quer por um estudo mais atual da teologia, confrontando-a com as 

necessidades do mundo de hoje. Vercruysse (1998, p. 80), na sua obra Introdução à Teologia 

Ecumênica, afirma: “deseja-se superar a unilateralidade e a parcialidade das concepções 

confessionais e pô-las num horizonte mais amplo, relacionando-as com o conjunto da 

tradição”. O risco pode estar na perda da unidade do movimento ecumênico. Faz parte da 

natureza desses diálogos um confronto mais comprometido e centralizado em temas 

controversos entre os interlocutores. Contra esse agravante, os fóruns periódicos sobre 

diálogos bilaterais iniciados em 1978 advertem: “os diálogos bilaterais e multilaterais não 

devem ser vistos como alternativas, mas que ambos os tipos de diálogo ecumênico têm suas 

tarefas específicas e, portanto, necessitam de uma inter-relação maior” (DME, 2005, p. 358). 
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O resultado final desses diálogos, publicado em forma de relatórios, atinge não só os 

representantes oficiais das Igrejas como um público mais amplo. 

Por comunhões cristãs mundiais entende-se as Igrejas universais, como a Igreja 

Católica Romana, Ortodoxa, de Comunhão Anglicana, Federação Luterana Mundial, Aliança 

Reformada Mundial e Conselho Metodista Mundial. As outras são denominadas associações 

livres de Igrejas, embora pertencentes à mesma confissão. Com frequência os representantes 

oficiais dessas instituições se reúnem para avaliar e confrontar os resultados obtidos nos 

diálogos, podendo chegar a acordos e declarações comuns oficiais; caso contrário, o objetivo 

é mesmo melhorar o entendimento e o conhecimento recíprocos. É importante precisar alguns 

termos: prefere-se o termo „convergência‟ ao se referir a pontos comuns na compreensão de fé 

das Igrejas; „acordo‟ quando se tem uma opinião harmônica sobre um determinado ponto; 

„consenso‟ quando há pleno acordo em pontos essenciais sobre os quais não se admite 

divergência.  

Os diálogos bilaterais45, cuja menção será feita a seguir, servirão para ilustrar como 

esse movimento acontece e quais os desdobramentos internos que são necessários, também 

exigidos, para se alcançar um determinado grau de acordo em matéria de fé e doutrina. A 

escolha foi bastante livre, de modo que não se pode esperar uma ordem de citações com 

critérios valorativos, nem medidas no grau de extensão ou importância. Pretende-se com esta 

apresentação demonstrar o grande contributo que esses diálogos (internacional, nacional 

regional, e local) têm tornado possível em termos de reflexão e como têm ocasionado 

mudanças inevitáveis nas relações concretas das Igrejas. 

 

1.1 Anglicanos e católicos 

 

Um evento decisivo para a relação entre anglicanos e católicos foi a carta apostólica 

do papa Leão XIII, Apostolicae Curae, de 1896, que “ratificou solenemente a prática 

implantada com firmeza de ordenar incondicionalmente os clérigos anglicanos desejosos de se 

tornarem sacerdotes católicos, por julgar as ordenações anglicanas „nulas e sem efeito‟.” 

(DME, 2005, p. 358). O conceito de ministério ordenado defendido pelos anglicanos diferia 

                                                 
45

 As considerações sobre os diálogos bilaterais baseiam-se substancialmente no Dicionário do Movimento 

Ecumênico (DME, p 357-403); também constitui-se fonte a obra Enchiridion Oecumenicum: documenti del 

dialogo teologico interconfessionale, dialoghi locali (1965-1987) (CERETI; VOICU, 1988). 
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daquele ensinado pela Igreja Católica, pois não havia nenhuma referência explícita à natureza 

sacrificial da eucaristia e do sacerdócio. A carta apostólica do papa, de um lado, provocou 

reações; de outro, possibilitou uma crescente relação entre as comunhões. Os contatos oficiais 

tiveram início após o Concílio Vaticano II. O encontro que se realizou entre o arcebispo 

Michael Ramsey de Cantuária e o papa Paulo VI, em março de 1966, marcou uma nova fase 

nas relações entre as duas Igrejas, expressa na Declaração Comum emitida pelo papa e pelo 

arcebispo após o encontro. Ambos se comprometeram em “iniciar entre a Igreja Católica e a 

Comunhão Anglicana um sério diálogo que possa conduzir, com base nos evangelhos e nas 

antigas tradições comuns, àquela unidade na verdade pela qual Cristo orou.” (RF, 1990, p. 

123). A primeira Comissão Internacional Anglicano-Católica Romana se reuniu entre 1970 e 

1981; os resultados desses onze anos de diálogo foram publicados no Relatório Final, de 

1982, sobre a doutrina eucarística, ministério e ordenação e autoridade na Igreja (CIACR, 

1990). A Declaração de Windsor sobre a Doutrina Eucarística, de 1971, afirma o consenso a 

que se chegou entre as duas comunhões: “a eucaristia é vista como sacramento do Cristo, pelo 

qual ele constrói e alimenta seu povo na koinonia de seu corpo. Pela eucaristia todos os 

batizados são colocados em comunhão com a fonte da koinonia” (RF, 1990, p 18). A 

declaração sobre Ministério e Ordenação de Cantuária, de 1973, afirmou:  

O ministro ordenado que preside a eucaristia é um sinal do Cristo que reúne o seu 

povo e lhe dá seu corpo e seu sangue. O evangelho que ele prega é o evangelho da 

unidade. Pelo ministério da palavra e do sacramento, o Espírito Santo é dado para a 

construção do Corpo de Cristo. É responsabilidade daqueles que exercem a episcope 

possibilitar a todo o povo usar os dons do Espírito que receberam para o 

enriquecimento da vida comum da Igreja. É também da sua responsabilidade 

conservar a comunidade sob a lei de Cristo no amor mútuo e nas preocupações uns 

pelos outros; pois à comunidade reconciliada da Igreja foi confiado o ministério da 

reconciliação (RF, 1990, p. 18-19).  

 

No que se refere ao ministério ordenado, o que consistiu num obstáculo para a Igreja 

Católica foi a ordenação de mulheres; para os anglicanos os princípios sobre os quais está 

firmado o acordo doutrinal tratam da origem e da natureza do ministério ordenado, não de 

quem pode ou não ser ordenado. Nas declarações sobre a Autoridade na Igreja I, II e III, 

respectivamente (CIACR, 1990 e 1999), o primado é considerado como elo necessário entre 

os que exercem a episcope dentro da koinonia, ou seja, todos os ministros do evangelho 

necessitam estar em comunhão uns com os outros, “pois a Igreja una é uma comunhão de 

igrejas locais. Também eles devem estar unidos na fé apostólica. O primado como núcleo da 

koinonia é uma garantia de que aquilo que eles ensinam e fazem está de acordo com a fé 

apostólica” (RF, 1990, p. 19).  

A questão da autoridade na Igreja tem sido por muito tempo um dos pontos cruciais. 
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Por mais significativo que tenha sido o consenso sobre eucaristia e ministério, questões não 

resolvidas sobre a natureza e exercício da autoridade na Igreja impediram a crescente 

experiência de unidade, muito bem refletidas ainda no padrão das relações atuais. George 

Carey, bispo de Cantebury e o Papa João Paulo II, em 1996, afirmaram: “Sem o consenso 

nesse ponto não atingiremos a unidade plena e palpável com que estamos ambos 

comprometidos”, como relatam os prefaciadores Cormac Murphy-O‟Connor e Mark Santer 

(CIACR, 1999, p. 12-13). Essas declarações representam o estágio do diálogo Anglicano-

Católico Romano acerca da autoridade e fornecem uma boa base para o caminho ulterior. É 

de se reconhecer que passos consideráveis foram dados e que a discussão sobre a autoridade 

está tomando lugar nas Igrejas. Contudo, reconhece-se a necessidade de se avançar no 

diálogo, em razão de muitos pontos que precisam ser ainda melhor discutidos. Esse será um 

caminho que exigirá calma e senso de fraternidade da parte dos dialogantes, mas que 

proporcionará às Igrejas chegarem a um acordo suficiente em relação ao modo como nelas se 

exerce a autoridade. Depende, nesse caso, das autoridades competentes “reconhecerem a 

nossa fé nesta nova Declaração de Acordo e de que maneira serão assumidas as suas 

consequências” (CIACR, 1999, p. 10). O que não pode ficar esquecido, e nisso a Declaração é 

incisiva, é que “a autoridade exercida de forma correta é um dom de Deus para trazer 

reconciliação e paz para a humanidade” (ibidem, p. 5). Embora a autoridade possa ser 

exercida de maneira opressiva e destrutiva, à luz dos ensinamentos e exemplos de Cristo ela 

adquire características diferentes, pois é o Espírito Santo, enviado pelo Pai e pelo Filho, que 

suscita na Igreja a variedade de dons e ministérios em vista do bem comum (1Cor 12, 4-11). 

 

1.2 Anglicanos e luteranos 

 

De acordo com o Dicionário do Movimento Ecumênico (DME), no diálogo entre 

anglicanos e luteranos dois fatores convergiram: a expansão mundial das duas tradições e a 

redescoberta mútua expressa pela Conferência do Quadrilátero de Lambeth de 1888. Três 

fases podem ser consideradas: a primeira (1909-1939): em 1909 ocorreu o primeiro diálogo 

oficial entre anglicanos e luteranos em Uppsala. Debateu-se ali o quarto artigo do 

Quadrilátero de Lambeth sobre o ministério e a sucessão apostólica. Os anglicanos 

reconheceram que a Igreja da Suécia tem a verdadeira sucessão episcopal e a autêntica 

doutrina do ministério. Juntas aprovaram a hospitalidade eucarística e concordaram em 

participar na sagração de bispos. A segunda fase (1947-1990) foi marcada pelo diálogo entre a 
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Igreja da Inglaterra e as Igrejas da Dinamarca, Islândia e Noruega. Em 1968 o comitê central 

da Federação Luterana Mundial e a Conferência de Lambeth iniciaram um diálogo em âmbito 

mundial. Em 1973, com o informe de Pullach, foram registrados acordos sobre autoridade, 

igreja, palavra e sacramentos, ministério apostólico e culto. Mais tarde, desenvolveram-se 

diálogos regionais na Europa e EUA. Entre 1980 e 1982, outros acordos foram acrescentados 

pela Comissão Europeia como justificação, batismo, eucaristia, vida espiritual, celebração 

litúrgica, ministério ordenado, episcopado e natureza da Igreja. As conclusões foram 

publicadas no Relatório de Helsinki de 1983, no qual se afirmou não haver mais obstáculos 

sérios no caminho em direção à plena unidade. Na terceira fase (1990 em diante) já se nota 

um avanço. Três concordatas superaram as dificuldades restantes acerca da sucessão histórica 

dos bispos: o informe Niágara de 1988, que via o episcopado à luz da missão da Igreja e do 

ministério de todo o povo de Deus; a declaração de Porvoo, que reconhecia mutuamente as 

Igrejas e os ministérios, colocando-as em comunhão; por fim, a declaração de Waterloo, 1997, 

que “visava ao intercâmbio de ministros ordenados existentes dentro do referencial de um 

compromisso a valorar e manter o episcopado histórico no futuro” (DME, 2005, p. 362). 

Enquanto isso, o diálogo atingiu outras partes do mundo, entre as quais destaca-se o Brasil. 

No tocante ao ministério diaconal, deve-se salientar o informe de Hanover, “O Diaconato 

como oportunidade permanente”, publicado em 1996. 

 

1.3 Católicos e luteranos 

 

A Comissão Conjunta Católico-Luterana se reuniu pela primeira vez em 1967 para 

discutir O Evangelho e a Igreja, estudo que resultou na declaração de 1972, também 

conhecida como O Relatório de Malta (CMNCL, 1974). Por ele, vários temas foram tratados: 

tradição e Escritura, justificação, evangelho e mundo, ministério ordenado e papado. 

Com o passar do tempo, foi-se notando uma progressiva superação das disputas 

doutrinais e dos problemas estruturais que dividiam as Igrejas. Mesmo não havendo um pleno 

acordo no que concerne à doutrina do ministério ordenado, a comissão solicitou a prática da 

intercomunhão em atos ocasionais. Do Relatório de Malta derivou uma série de outros 

documentos: “A Eucaristia” (1978), “Caminhos para a comunhão” (1980), “Todos sob um 

mesmo Cristo” (1980), “O Ministério da Igreja” (1981), “Martinho Lutero: testemunha de 

Jesus Cristo” (1983), “Confrontando a unidade” (1985). O período de 1986 a 1993 marca uma 

nova fase nos diálogos internacionais, cujo fruto é o documento intitulado “Igreja e 

Justificação”, de 1993. Em 1995, inicia-se outra fase, os temas em voga são: apostolicidade, 
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eucaristia e ética. Os diálogos nacionais, dentre os quais alguns resultados serão citados, 

recebem destaque tanto pela sua extensão quanto pela sua abordagem de caráter mais 

controvertido. Nos Estados Unidos: “A Eucaristia como sacrifício” (1967), “Eucaristia e 

Ministério” (1970), “O Primado do Papa e a Igreja Universal” (1973), “Pedro no Novo 

Testamento” (1973), “Autoridade de ensinar e infalibilidade na Igreja” (1978), “Maria no 

Novo Testamento” (1978), “Justificação no Novo Testamento” (1982), “Justificação pela fé” 

(1983), “O único mediador, os Santos e Maria” (1990), “Escritura e Tradição” (1992). Na 

Noruega: “Comunhão, a Ceia do Senhor” (1982), “O Ministério da Igreja” (1986). Na Suécia: 

“Matrimônio e família sob a perspectiva cristã” (1974), “Convergência ecumênica sobre 

batismo e filiação eclesial” (1978), “Múnus episcopal” (1978). Na Alemanha: “Kirche als 

Gemeinschaft der Heiligen” (1984) e “Communio Sanctorum: die Kirche als Gemeinschaft 

der Heiligen” (2000). Em nível mundial salienta-se a Declaração Conjunta sobre a Doutrina 

da Justificação (DC, 2000), assinada em Augsburgo, na Alemanha, em 31 de outubro de 

1999, pela Igreja Católica Romana e a Federação Luterana Mundial. 

 

1.4 Luteranos e reformados 

 

O diálogo entre luteranos e reformados remonta ao período da Reforma com Lutero, 

Melanchthon, Zwinglio e Ecolampádio. Dentre as muitas tentativas destaca-se o Colóquio de 

Marburgo (1529) do qual se obteve uma série de acordos, exceto naquilo que se refere à 

presença de Cristo na Ceia. Em 1973 deu-se o Acordo de Leuenberg, cujo caminho havia sido 

aberto por uma série de diálogos nacionais envolvendo temas como Escritura, presença de 

Cristo, batismo, Ceia do Senhor. No entanto, os documentos mais significativos foram as 

Teses de Arnoldshain (1957), que afirmam que o Novo Testamento não justifica as diferenças 

eucarísticas assumidas pelas tradições. Em nível mundial, o primeiro diálogo luterano-

reformado se deu em 1985, através do Relatório “Para uma comunidade da Igreja”, que 

recomenda a comunhão de púlpito e altar e o crescer juntos na missão.  

 

1.5 Católicos e metodistas 

 

O diálogo internacional entre católicos e metodistas teve início após o Vaticano II, em 

1967, decorrente da presença de observadores metodistas no Concílio. Os dois primeiros 

relatórios, Denver (1971) e Dublin (1976), respectivamente, abrangeram temáticas como 

missão, evangelização, solicitude social, disciplina moral e eclesiástica e espiritualidade. 
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Receberam uma notável atenção os temas da eucaristia e do ministério. Em Honolulu, 1981, 

com os relatórios intitulados “Para uma declaração consensual sobre o Espírito Santo”, os 

assuntos abordados pelos relatórios anteriores foram mais bem tematizados e refletidos. Em 

seguida, Nairóbi, 1986, com o título “Para uma Declaração sobre a Igreja” destacou-se o tema 

da koinonia como “meta para a plena comunhão na fé, missão e vida sacramental.” (DME, 

2005, p. 385). Em 1991, Singapura, a Declaração intitulada “A tradição apostólica”, e ainda a 

do Rio de Janeiro, em 1996, sob o título “A palavra da vida”. Em 2001, surge o relatório 

“Falar a verdade no amor”, que “registrou um grande grau de acordo na substância da 

doutrina e até detectou certas analogias entre os procedimentos de cada parte para reconhecer, 

discernir e responder à verdade do evangelho.” (DME, 2005, p. 386). Segundo Vercruysse 

(1998, p. 86), uma particularidade dessas confissões é a de não existir um “contencioso 

imediato” entre elas, dado que o metodismo nasceu de uma cisão dentro do anglicanismo. 

  

1.6 Outros mecanismos de diálogo 

 

Além das comissões mistas internacionais, promovidas pelas diversas Federações de 

Igrejas e pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, que atualmente 

estimam-se dezesseis, existem no Brasil algumas comissões de diálogo como a católico-

luterana, anglicano-católica e anglicano-luterana. As declarações e relatórios sobre a 

eucaristia, fruto das conversações bilaterais entre católicos, anglicanos e luteranos, afirmam 

uma fé eucarística comum, compatível com as diferenças secundárias (RF, 1990, p. 12). 

Foram principalmente os diálogos entre católicos e anglicanos e entre católicos e luteranos 

que examinaram a doutrina da eucaristia. Entre as várias publicações destacam-se: O 

Evangelho e a Igreja e A Ceia do Senhor, textos elaborados pela Comissão Internacional 

Católico-Luterana e publicado no Brasil pela Comissão Mista Nacional Católico-Luterana; 

Batismo, Eucaristia, Ministério (BEM), elaborado pela Comissão Fé e Constituição do 

Conselho Mundial de Igrejas e publicado no Brasil pelo Centro de Estudos e Investigações do 

Rio de Janeiro (CEI).  
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2 FORMAS DE “HOSPITALIDADE” EUCARÍSTICA  

As formas de hospitalidade eucarística46, como meio de participação dos fiéis de 

diferentes confissões cristãs à mesma mesa eucarística, podem variar segundo a prática. Elas 

tanto podem apresentar elementos comuns e relacionáveis, a exemplo da intercomunhão, 

intercelebração ou concelebração eucarística; como podem se distinguir quanto ao seu 

emprego. Mesmo que seja comum o uso da expressão „hospitalidade eucarística‟ para se 

referir à comunhão de mesa e intercomunhão, o Guia Ecumênico (GE, 2003, p. 215) 

recomenda precisá-la melhor, para não parecer um ato meramente unilateral. Ruiz de 

Gopegui, em Hospitalidade Eucarística (1999, p. 18), sugere que a diferença entre 

hospitalidade eucarística e concelebração não deveria ter a relevância que lhe é dada e afirma: 

“não se pode separar a comunhão da totalidade da celebração da eucaristia.”. As formas 

seguintes, apesar de integrarem um todo, apresentam também elementos que as caracterizam e 

as diferenciam, dependendo do que se deseja alcançar e com quais meios, a critério de cada 

Igreja. 

 

2.1 Hospitalidade eucarística ou comunhão aberta 

  

Entre os dias 08 e 09 de dezembro de 1998, em Porto Alegre (RS), com a participação 

de 23 pessoas da Igreja Evangélica de Confissão Luterana e da Igreja Católica Romana, 

realizou-se um seminário bilateral sobre a hospitalidade eucarística. Esse acontecimento veio 

fortalecer a caminhada ecumênica bilateral aberta pelo seminário sobre a Doutrina da 

Justificação por Graça e Fé, realizado na mesma cidade, nos dias 14 e 15 de novembro de 

1996. Dois anos mais tarde, desde que se deu o seminário sobre hospitalidade eucarística, na 

cidade de São Leopoldo (RS) aconteceu mais um seminário católico-luterano sobre “O 

ministério na Igreja”, entre os dias 07 e 08 de setembro de 2000. 

Conforme a Declaração Católico-Luterana de 1998, hospitalidade eucarística é a 

possibilidade de participar nas ceias celebradas por outra confissão. Não é a concelebração e a 

participação constante; acontece onde cada Igreja ministra o sacramento ao seu modo, 

admitindo, em situações especiais, membros de outra Igreja (HE, 2000, p. 9). No caso da 

                                                 
46

 A expressão „hospitalidade eucarística‟, paralela às expressões „intercomunhão‟ e „intercelebração‟ 

corresponde a “comunicatio in sacris”, do Concílio Vaticano II (UR n. 8), enquanto se refere à Eucaristia. 
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comunhão aberta, a admissão à Santa Ceia tem o caráter de uma hospitalidade eucarística, ou 

seja, as Igrejas não recusam aos cristãos de outras confissões a participação em sua própria 

celebração eucarística. Segundo o pastor luterano Silfredo Bernardo Dalferth,  

O primeiro passo não é a „celebração comum‟, nem ainda a „intercomunhão‟, mas a 

„Hospitalidade Eucarística‟, isto é, „a Ceia do Senhor‟ é celebrada cada vez por uma 

das Igrejas, sob sua responsabilidade, mas à qual membros de uma outra Igreja 

poderiam ser admitidos de forma excepcional (DALFERTH, 2000, p. 13-14). 

  

A esse respeito, ele está convencido de que todos estão diante de Deus como Igrejas e 

como indivíduos, e que as normas eclesiásticas “devem servir à vida religiosa dos crentes” 

para que “ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido, dentro dos 

devidos limites, de proceder segundo a mesma, em particular e em público, só ou associado 

com outros” (DALFERTH, 2000, p. 38). 

Para o luterano, a afirmação capital é a unidade do próprio Cristo. Se Cristo é um, diz 

ele, não existe alternativa para a Igreja, esta já constitui uma realidade. E acrescenta: “a 

Hospitalidade Eucarística é um passo significativo em direção à unidade dada, para a vivência 

cristã do celebrar juntos o Corpo de Cristo, que, na realidade, já somos” (DALFERTH, 2000, 

p. 38). Daí decorre a importante afirmação que una e indivisível deve ser também a mesa do 

Senhor. A própria declaração reconhece lamentável e escandaloso o fato de os cristãos 

estarem divididos e não celebrarem juntos a Ceia do Senhor, uma vez que ela antecede à 

construção da unidade e ultrapassa as diferenças doutrinais (HE, 2000, p. 10). 

A Eucaristia/Santa Ceia de per si tem um caráter integrativo e inclusivo. Nela a 

criação inteira está presente e participa do único sacrifício de Cristo que a reconcilia com o 

Pai e entre si mesma. O próprio fato de a Eucaristia ser concebida como dom e sinal de 

reconciliação, torna-a igualmente fonte, expressão, exigência e meta escatológica da unidade. 

As Igrejas têm por objetivo chegar à comunhão plena em Cristo, o que só se alcança 

vencendo-se a si mesmas. O seminário bilateral católico-luterano, que resultou na declaração 

sobre a hospitalidade eucarística, simboliza os inúmeros passos que as Igrejas têm dado e um 

novo despertar para outros que ainda serão necessários. 

Mesmo havendo divergências, as Igrejas têm consciência de que alguns consensos 

foram possíveis no que tange à hospitalidade eucarística. Aliás, já o Concílio acenava para 

essas diferenças, embora deixasse claro que a meta é a comunhão de mesa (UR, n. 22). Os 

esforços, apesar de muitos, ainda não são suficientes para se alcançar a plena comunhão 

eclesial. Esta, por sua vez, se torna real e legítima quando expressa através da plena 

comunhão eucarística. 
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O documento A Ceia do Senhor, da Comissão Mista Nacional Católico-Luterana, 

afirma: “sem comunhão eucarística, não há plena comunhão eclesial, sem comunhão eclesial 

não há nenhuma verdadeira comunhão eucarística.” (CMNCL, 1978, p. 521). Eucaristia e 

Igreja estão estritamente relacionadas, a ponto de o Grupo de Dombes reconhecer que  

A partilha do mesmo pão e da mesma taça faz a unidade dos que comungam com 

Cristo todo inteiro, entre eles e com todos os outros comungantes em todos os 

tempos e todos os lugares. Partilhando o mesmo pão, eles tornam manifesta sua 

pertença à Igreja em sua catolicidade, o mistério da redenção se revela a seus olhos e 

o corpo todo inteiro cresce em graça. A comunhão é assim a fonte e a força de toda a 

vida comunitária entre cristãos (GD, 1972, p. 686). 

 

A celebração da Eucaristia/Santa Ceia deve exprimir uma comunhão eclesial já 

tornada possível, seja por meio do Batismo que incorpora o fiel a Cristo, seja por meio de 

convicções comuns relacionadas à eclesialidade de cada tradição. A pergunta que daí se 

origina e que se constitui conflituosa para as Igrejas no seu estágio de divisão diz respeito à 

possibilidade de já se celebrar “em verdade” a Eucaristia, quando ainda há formas de exclusão 

que inviabilizam a partilha do mesmo pão entre irmãos “separados”. 

A Igreja vive a tensão do “já” e do “ainda não”. Como peregrina sua meta 

necessariamente é a unidade em Cristo. Nesse sentido, as Igrejas devem caminhar até ao 

ponto de se reconhecerem a “única” Igreja de Cristo, abrindo-se àquela comunhão eclesial 

que a Eucaristia/Santa Ceia deve explicitar. O caminho está aberto. O primeiro passo é a 

hospitalidade eucarística para se alcançar a intercomunhão e, finalmente, a comunhão em uma 

só Igreja. A Igreja Católica Romana e a Luterana reconheceram que, para isso, se faz 

necessário convergir em direção a alguns elementos essenciais da fé e, por assim dizer, 

constitutivos da Igreja, sem deixar que questões meramente disciplinares condicionem o agir 

das Igrejas. 

Na Eucaristia/Santa Ceia é o mesmo Senhor que se doa em alimento para os seus, em 

vista da edificação do seu corpo, a Igreja. Nela o Cristo todo “cabeça e corpo” está presente. 

Ele é o hospedeiro, o hóspede e o alimento. Da parte das Igrejas espera-se uma resposta de fé 

que brota da Palavra proclamada. Tanto a Declaração Católico-Luterana (HE, 2000, p. 11) 

quanto o Documento de Lima (BEM, 1983, p. 28), não deixaram de insistir veementemente 

que no cerne do sacramento está a Palavra. Uma conquista que não se pode ocultar, devido ao 

seu grande contributo à teologia eucarística católica e protestante, foi a redescoberta de que a 

proclamação da Palavra integra o conjunto da celebração e que o culto cristão nunca deixou 

de ser culto eucarístico.  

Mesmo crescendo os círculos de debates e diálogos entre as Igrejas, ainda se percebem 
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muitas restrições em relação à hospitalidade eucarística. Os pontos divergentes são de caráter 

mais ministerial e eclesiológico. Para isso o seminário bilateral Católico-Luterano sugere 

como passo concreto a realização de outro seminário que possa debater os temas da 

eclesiologia e do ministério, no intuito de se obter uma compreensão comum e o 

reconhecimento mútuo (HE, 2000, p. 12). Muitos desses pontos se justificam com base em 

aspectos disciplinares e conceitos tidos como insuficientes quando se trata, por exemplo, de 

dialogar com a Igreja Católica Romana sobre temas como sacrifício, presença real, ministério 

ordenado, etc. Contudo, sabe-se da existência de pessoas conscientes daquilo que se vive e se 

celebra, que fazem da hospitalidade eucarística um meio para se alcançar a verdadeira 

unidade, independentemente do que prescrevem as normas ou regulamentos das Igrejas.  

Na opinião do pastor luterano Walter Altmann (1999) a hospitalidade eucarística e a 

concelebração são praticadas mais largamente do que nossas Igrejas estão preparadas para 

admitir „oficialmente‟. Mesmo tendo as Igrejas consciência de que tal prática precisa ser 

orientada, elas não podem se esquivar de uma responsabilidade pastoral premente, a de 

responder às inquietações de pessoas que resistem à divisão e se sentem chamadas à 

participação na mesa comum. O teólogo Ruiz de Gopegui (2000, p. 101-102), no artigo 

Eucaristia e unidade eclesial, propõe uma reflexão aberta que permite captar os dois 

movimentos de efeito no que concerne à prática eucarística das Igrejas: se de um lado celebrar 

a Eucaristia significa uma identificação completa com a fé da Igreja, do outro poderia ser 

caminho para se chegar a uma unidade plena.  

Dos passos concretos traçados pelos participantes do seminário bilateral convém 

destacar o que propõe “estimular a prática da hospitalidade eucarística, principalmente nas 

circunstâncias em que a íntima convivência dos membros de uma e outra confissão está a 

exigir uma maior participação na celebração da fé comum” (HE, 2000, p. 12). Walter 

Altmann (1999), no texto Convergências e desafios, refere-se a um relato anglicano em que 

afirma explicitamente a liberdade que têm seus membros de tomar parte na Eucaristia em 

outras Igrejas que mantêm a Fé Apostólica. As Igrejas, em boa parte, preferem que fiéis de 

outras comunhões tomem parte em suas Ceias a permitir a participação de fiéis daquela 

comunhão à celebração de Igrejas irmãs.  

Os passos ainda são lentos, mas, para se alcançar a plena reconciliação entre as Igrejas 

em pontos essenciais da fé, a encíclica de João Paulo II, Ut Unum Sint (n. 80), prevê um 

necessário envolvimento de todo o povo de Deus. O caminho já foi aberto pelo Vaticano II 

que reconheceu em cada Igreja a Igreja de Cristo. Portanto, cabe às Igrejas dar passos 

concretos e contínuos nessa direção. Conforme delineou a Ut Unum Sint, os resultados 
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obtidos até agora não podem continuar como simples afirmações das comissões bilaterais, 

mas devem tornar-se patrimônio comum. O BEM (1983, p. 19) interpela as Igrejas para que 

reconheçam nesse texto a “fé da Igreja através dos séculos.”. Há muito ainda por se fazer, 

outros passos concretos são indispensáveis, como afirma Ruiz de Gopegui:  

Só na medida em que as comunidades derem passos concretos na direção de uma 

unidade reconciliada, poderão discernir se o consenso nos pontos essenciais lhes 

permite celebrar juntos a Eucaristia. Então a própria celebração do mistério central 

da fé, que abrange a totalidade do mistério cristão, irá abrindo corações e mentes a 

uma mútua e crescente compreensão. Tal discernimento só pode ser feito nas 

comunidades locais (RUIZ DE GOPEGUI, 2000, p. 103). 

 

Partindo do fato que a Ceia do Senhor é um mistério de fé que nos é acessível graças a 

esse dom de Deus, e que dessa comunhão de fé realizada no Espírito Santo nasce a comunhão 

eucarística de vida e de ação, permanece então o desejo de que as divergências sejam 

superadas e as comunidades progridam no consenso a respeito dos pontos essenciais da fé. E, 

assim, num futuro não muito distante, que os cristãos possam partilhar de uma só Ceia, não 

em mesas separadas, mas numa única comunhão de Mesa. O desafio está lançado. Sobre isso 

vale recordar que mesmo a Eucaristia sendo um fato da comunidade, nesta ela se torna um 

fato de cada um (CERETI; VOICU, 1994 p. 591-595). 

 

2.2 Intercomunhão  

 

O termo „intercomunhão‟ significa a participação de fiéis de diferentes confissões 

cristãs à mesma mesa eucarística. O Guia Ecumênico da CNBB distingue três casos diversos 

de intercomunhão: a) a intercomunhão no sentido mais exato do termo, na qual duas ou mais 

Igrejas ou comunidades eclesiais admitem, de maneira oficial e recíproca, os fiéis de todas 

elas à participação plena na celebração da Eucaristia; b) comunhão aberta, de caráter geral: 

quando uma Igreja acolhe membros de outras confissões, de maneira habitual e geral, sem 

exigir reciprocidade; c) comunhão aberta restrita: acontece quando, em circunstâncias 

especiais e sob condições, a comunhão eucarística é concedida a membros de outra Igreja 

(GE, 2003, p. 214-215). Esta, por ser a mais comum, é também a única prevista pela 

legislação canônica católica. Por se tratar de um problema delicado e que supõe uma maior 

compreensão e acordo nos elementos essenciais da fé, o pastor luterano Dalferth (2000, p. 38) 

considera que a intercomunhão deve ser o segundo passo. O primeiro, segundo ele, é a 

hospitalidade eucarística e o último a comunhão em uma só Igreja. A intercomunhão, como 

afirmou a Declaração sobre Intercomunhão, também conhecida como Acordo de Bonn (1931-

1932), não obriga a aceitação de cada conceito doutrinal, devoção sacramental ou prática 
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litúrgica característica de uma comunhão da parte de outra; implica que cada uma creia que a 

outra tenha todos os fundamentos da fé cristã. Esta, por sua vez, comporta dois problemas: um 

mais ligado à questão da autoridade e o outro ao reconhecimento recíproco do ministério 

(CERETI; VOICU, 1994, p. 24-25). O Acordo traz ainda, como sugestão, que cada comunhão 

reconheça a catolicidade e independência da outra, conservando a própria. E propõe que cada 

comunhão acolha os sacramentos membros de outra comunhão, isto é, aqueles que são aceitos 

por uma e outra (CERETI; VOICU, 1994, p. 271-273). 

A propósito de intercomunhão, adverte a Unitatis Redintegratio: 

Não é licito considerar a comunicação em coisas sagradas (communicatio in sacris) 

como um meio a ser aplicado indiscriminadamente na restauração da unidade dos 

cristãos. Esta comunicação (communicatio) depende principalmente de dois 

princípios: da necessidade de testemunhar a unidade da Igreja e da participação nos 

meios de graça. A manifestação da unidade frequentemente proíbe a comunicação. 

A participação da graça algumas vezes a recomenda. Sobre o modo concreto de agir, 

decida prudentemente a autoridade episcopal local, considerando todas as 

circunstâncias de tempo, lugar e pessoas, a não ser que outra coisa seja determinada 

pela Conferência episcopal, segundo os seus próprios estatutos, ou pela Santa Sé 

(UR, n. 8). 

 

Na visão de Dom Manoel João Francisco, Bispo de Chapecó (SC), então responsável 

pela Comissão de Liturgia da CNBB, são dois os motivos que levaram a Igreja Católica a 

fazer o referido pronunciamento: primeiro, o fato de na celebração eucarística se expressar a 

fé específica (lex orandi, lex credendi). Celebrar conjuntamente com outra Igreja significa 

estar de acordo com aquilo que, em matéria de fé, pode ser considerado errado ou falso. 

Segundo, a celebração conjunta, mantendo cada Igreja a sua fé, pode levar os fiéis ao 

indiferentismo (CEN, 2006, p. 233). 

Nesse sentido, a intercomunhão permanece um desejo a se concretizar. Se ainda não 

há essa comunhão plena e não há a hospitalidade eucarística, mesmo assim pode-se e deve-se 

constatar que houve grandes avanços, embora esses avanços não permitam ignorar as imensas 

dificuldades que estão diante de e ao redor dos fiéis. 

Em se tratando de intercomunhão eucarística, dois fatores devem ser levados em 

consideração: primeiro, que não há unidade eclesial entre católicos e cristãos não católicos; 

segundo, a necessidade de que os cristãos, em caso de emergência, não fiquem sem o 

atendimento religioso compatível com a sua fé. No que concerne à relação com os cristãos 

ortodoxos, estes conservam a clássica doutrina eucarística análoga à que existe na Igreja 

Católica. O mesmo não se pode dizer dos cristãos reformados e das ramificações surgidas da 

Reforma; dissentem em muitos aspectos, quer em matéria de sucessão apostólica quer no 

modo de compreensão da Eucaristia/Santa Ceia. 
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O decreto conciliar Orientalium Ecclesiarum diz o seguinte a respeito da 

intercomunhão entre católicos e ortodoxos:  

[...] podem ser conferidos aos orientais que, de boa fé, se acham separados da Igreja 

Católica, quando espontaneamente pedem e estão bem dispostos, os sacramentos da 

penitência, eucaristia e unção dos enfermos. Também aos católicos é permitido pedir 

os mesmos sacramentos aos ministros acatólicos em cuja Igreja haja sacramentos 

válidos, sempre que a necessidade ou a verdadeira utilidade espiritual o aconselhar e 

o acesso ao sacerdote católico se torne física ou moralmente impossível (OE, n. 27). 

 

Conforme a UR (apud DE, 2004, n. 122), “[...] estas Igrejas, embora separadas, têm 

verdadeiros sacramentos e, sobretudo em virtude da sucessão apostólica, o sacerdócio e a 

Eucaristia”. A esse respeito, comenta o Diretório para a aplicação dos princípios e normas 

sobre o ecumenismo: 

Isto garante um fundamento eclesiológico e sacramental, segundo a concepção da 

Igreja Católica, que permite e encoraja até uma certa partilha com essas Igrejas, no 

domínio do culto litúrgico, mesmo na Eucaristia, „em circunstâncias favoráveis e 

com a aprovação da autoridade eclesiástica‟ (DE, 2004, n. 122).  

 

Sobre o modo de admissão à comunhão eucarística entre católicos e cristãos de outras 

Igrejas e Comunidades Eclesiais, o Diretório menciona:  

[...] a Igreja Católica, de uma maneira geral, admite à comunhão eucarística e aos 

sacramentos da penitência e da unção dos enfermos, unicamente aqueles que se 

encontram na sua unidade de fé, de culto e de vida eclesial. Pelas mesmas razões a 

Igreja reconhece também que, em certas circunstâncias a título excepcional e sob 

certas condições, a admissão a estes sacramentos pode ser autorizada ou até 

aconselhada a cristãos de outras Igrejas e Comunidades Eclesiais (DE, 2004, n.
 
129). 

 

A admissão à Santa Ceia tem o caráter de um “convite recíproco” de duas Igrejas para 

participar da própria celebração da Santa Ceia/Eucaristia, que deve ser anunciado, após uma 

combinação mútua, em relação aos membros da outra confissão.  

2.3 Intercelebração ou concelebração  

Segundo o Guia Ecumênico da CNBB (2003, p. 215), a intercelebração ou 

concelebração eucarística está intimamente ligada à questão da intercomunhão. Esta 

pressupõe a comunhão eucarística plena, a comunhão eclesiástica plena e o pleno 

reconhecimento mútuo dos sacramentos e dos ministérios. No caso da concelebração, os 

clérigos de confissões distintas dirigem o culto eucarístico conjunto por ocasião de encontros 

ocasionais de membros de suas Igrejas; enquanto na intercelebração, duas ou mais Igrejas 

estão dispostas a permitir mutuamente que os ministros de uma dirijam o culto eucarístico da 
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outra. A esse respeito, a Igreja Católica Romana adverte claramente: “é proibido aos 

sacerdotes católicos concelebrar a Eucaristia junto com sacerdotes ou ministros de Igrejas ou 

Comunidades que não estão em plena comunhão com a Igreja católica” (CDC, cân. 908). Isso 

por dois motivos: primeiro, a Eucaristia deve ser compreendida como fonte e cume da 

unidade da Igreja; segundo, a Igreja Católica não reconhece como válida a ordenação desses 

ministros. 

As práticas que foram descritas acima tanto servem para apontar os passos já 

alcançados quanto para estimular os cristãos na conquista de muitos outros. Sabe-se da 

existência de cristãos de diferentes tradições que, de maneira espontânea e por acreditarem 

nisso, cultivam-nas. Não tem sido um caminho fácil, porém deve-se reconhecer que, mesmo 

persistindo as divisões, muito de concreto já se realizou na busca pela unidade e muito ainda 

existe para se fazer. Por isso é tão importante a oração ao Senhor para que se apresse o dia em 

que, juntos, os cristãos possam celebrar o mistério do Corpo e do Sangue de Cristo. A parte 

que se segue trata da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, meio pelo qual se pode 

alcançar a unidade visível. O exemplo é o próprio Jesus que rezou ao Pai “a fim de que todos 

sejam um” (Jo 17, 21). 

3 SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS 

A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos teve início em 1908, em Graymoor, 

no vale do Rio Hudson, no Estado de Nova York, Estados Unidos. Por detrás dessa grande 

iniciativa está o anglicano Lewis Thomas Watsson que, apoiado por Spencer Jones, reitor da 

Igreja na Inglaterra, decidiu observar um dia de oração pela unidade dos cristãos no mundo 

inteiro. O dia sugerido por Spencer foi 18 de janeiro, festa da Cátedra de São Pedro em Roma. 

Mesmo tendo acatado a sugestão, Watsson propôs que, em vez de um dia, fosse uma semana 

de oração, compreendendo o período que vai da festa da Cátedra de São Pedro em Roma até a 

Conversão de São Paulo, 18 a 25 de janeiro. A Semana da Unidade na Igreja, posteriormente 

chamada “A Oitava de Unidade na Igreja”, foi celebrada pela primeira vez em 1908. Para 

cada dia se apresentava uma intenção especial. 

O papa Leão XIII, diversamente do que propôs Watsson, havia imaginado uma novena 

em prol da unidade, que abrangesse o período que vai da festa da Ascensão até Pentecostes. A 

mentalidade católica concebia a unidade como um retorno ao catolicismo, razão pela qual a 
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proposta do papa não foi aceita por ortodoxos e evangélicos. Em 1926, a ideia de se realizar 

uma Semana de Oração pela Unidade no período que antecede Pentecostes foi novamente 

lançada pelo movimento Fé e Constituição. Este e o movimento Vida e Ação estão na origem 

do Conselho Mundial de Igrejas. Posteriormente quem contribuiu para o desempenho de tão 

importante iniciativa foi Paul Couturier, sacerdote católico francês que, em 1935, promoveu a 

Semana Universal de Oração pela União dos Cristãos. Sua afirmação ficou conhecida: “que 

chegue a unidade do Reino de Deus, tal como Cristo a quer e pelos meios que ele quiser” 

(HORTAL, 1996, p. 257). Outro passo significativo deu-se em 1958, quando o centro católico 

Unidade Cristã, de Lyon, na França, dispôs-se a preparar o tema de cada ano em contíguo 

com a Comissão Fé e Constituição. 

A partir de 1968, portanto, depois do Concílio, a Semana de Oração pela Unidade 

passou a ser preparada em conjunto pelo Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos e 

pelo Conselho Mundial de Igrejas, através da Comissão Fé e Constituição. Ela acontece em 

datas variadas: em muitos países, conserva-se a data tradicional de 18 a 25 de janeiro; no 

Brasil, optou-se pelo período que vai da Ascensão a Pentecostes. A preparação da Semana 

fica a cargo de um país indicado, o qual deve propor o tema e preparar o texto. No Brasil, o 

texto é encaminhado ao Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC), investido da tarefa de 

adaptá-lo ao contexto local e fazer o repasse às Igrejas e organizações ecumênicas.  

Atualmente, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos (SOUC) tem crescido 

consideravelmente, é celebrada por cristãos de todo o mundo; não por acaso o Decreto 

Unitatis Redintegratio (n. 8) a chamou de “a alma de todo o movimento ecumênico”. 

Pensando na sua abrangência, desde 1996 a Comissão Fé e Constituição do CMI, em parceria 

com o Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos, tem preparado um texto comum para 

uso internacional.  

A seguir serão apresentados os temas de 1968 a 2010, desde quando se iniciou a 

colaboração entre a Comissão Fé e Constituição e o Pontifício Conselho para a Unidade dos 

Cristãos. Destaca-se que os temas propostos são escolhidos a partir de uma fundamentação 

bíblica: Para o louvor de sua glória (1968); Chamados à liberdade (1969); Nós somos os 

colaboradores de Deus (1970); ... e a comunhão do Espírito Santo (1971); Eu vos dou um 

novo mandamento (1972); Senhor, ensinai-nos a orar (1973); Que todos confessem: Jesus 

Cristo é o Senhor (1974); A vontade do Pai: tudo reunir sob um só Chefe, o Cristo (1975); 

Seremos semelhantes a Ele (1976); A esperança não decepciona (1977); Não são mais 

estrangeiros (1978); A serviço uns dos outros para a glória de Deus (1979); Que vosso reino 

venha! (1980); Um só espírito – diversos dons – um só corpo (1981); Que todos encontrem 
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sua morada em vós, Senhor (1982); Jesus Cristo – vida do mundo (1983); Chamados à 

unidade pela cruz de Nosso Senhor (1984); Da morte à vida com o Cristo (1985); Vós sereis 

minhas testemunhas (1986); Unidos em Cristo, uma nova criação (1987); Onde há amor não 

há temor (1988); Construir a comunidade: um só corpo em Cristo (1989); Que todos sejam 

um, para que o mundo creia (1990); Nações todas, louvem o Senhor (1991); Estou convosco: 

ide! (1992); Trazer o fruto do Espírito para a unidade dos cristãos (1993); A casa de Deus: 

chamados a ter „um só coração e uma só alma‟ (1994); Koinonia: comunhão em Deus e entre 

nós (1995); Eis que estou à porta e bato (1996); Em nome de Cristo, deixai-vos reconciliar 

com Deus (1997); O Espírito vem em socorro de nossa fraqueza (1998); Eles serão seu povo 

e ele será Deus com eles (1999); Bendito seja Deus que nos abençoou em Cristo (2000); Eu 

sou o caminho, a verdade e a vida (2001); Pois em vossa casa está a fonte da vida (2002); 

Este tesouro, nós o carregamos em vasos de argila (2003); Eu vos dou a minha paz (2004); 

Cristo, único fundamento da Igreja (2005); Onde dois ou três se reunirem em meu nome, eu 

estarei no meio deles (2006); Ele faz os surdos ouvirem e os mudos falarem (2007); Orai sem 

cessar (2008); Unidos na tua mão (2009); Vocês são testemunhas dessas coisas (2010) 

(PCPUC, 2006). Para 2011 ficou escolhido o tema Unidos no ensinamento dos apóstolos, na 

comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. 

Os temas acima descritos bem como o material elaborado e adaptado aos diferentes 

lugares e países somam uma gama de esforços e colaboração ecumênica vinda de toda parte. 

Sobre isso o Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos e a Comissão Fé e 

Constituição afirmaram:  

Mantendo esta flexibilidade de espírito, nós encorajamos que considerem estes 

textos como um convite a encontrar outras ocasiões, no decorrer do ano, para 

exprimir o grau de comunhão que as Igrejas já atingiram e para rezarem juntas em 

vista de se alcançar a plena unidade desejada por Cristo (PCPUC, 2006). 

  

A SOUC visa promover um relacionamento fraterno entre Igrejas cristãs, por meio da 

oração comum, superando uma longa história de enfrentamento recíproco. No Brasil, algumas 

experiências tiveram uma abrangência surpreendente, outras têm se despontado 

vagarosamente, depende muito de como cada conselho ou núcleo se organiza e a maneira 

como se articula a caminhada ecumênica naquele território. Não obstante os avanços 

alcançados, nota-se ainda um recuo por parte dos fiéis que congregam alguma Igreja, como se 

o diálogo e, em decorrência disso, as promoções de caráter ecumênico devessem atender 

somente aos representantes oficiais de uma determinada confissão. O contraponto entre 

“ecumenismo de cúpula” e “ecumenismo de base” continua sendo objeto de reflexão dos 

conselhos e demais organizações ecumênicas.  
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4 UNIDADE CRISTÃ E PROMOÇÃO HUMANA 

 

O Conselho Mundial de Igrejas, que hoje congrega mais de 348 Igrejas cristãs, teve na 

sua origem dois importantes movimentos ecumênicos - Vida e Ação e Fé e Constituição -, 

como foi dito. O primeiro, tendo a sua frente Natan Söderblom, arcebispo luterano de Uppsala 

(Suécia), visava a uma colaboração prática entre todos os cristãos, partindo da ideia de que 

“só a vida une, ao passo que a doutrina divide”. O segundo era mais de cunho teológico e 

doutrinal.  

Essa brevíssima, mas necessária retomada histórica ajuda a perceber a relevância desse 

tema para o conjunto deste estudo, permitindo destacar o serviço social dos cristãos no 

mundo, algo que não pode mais ser ignorado, também por não se tratar de uma conquista do 

movimento ecumênico. No entanto, o movimento ecumênico não pode ficar indiferente àquilo 

que diz respeito à vida no planeta, ao ser humano e sua dignidade. Com palavras bastante 

acertadas, o teólogo Jesús Hortal adverte:  

A procura da unidade não se restringe às questões intraeclesiais. O que divide não 

são só problemas teológicos ou de organização eclesiástica. A própria história das 

divisões entre os cristãos mostrou quantos elementos geográficos, políticos e 

culturais se misturaram no aparecimento das diversas confissões. Um sadio 

ecumenismo não poderá nunca esquecer que a unidade que pretendemos é, sim, 

externa e visível, além de animada pela caridade e alicerçada na vida única de Cristo 

(HORTAL, 1996, p. 148). 

 

Mais ainda: 

[...] a luta pela justiça entre os homens de todas as raças e cores, de todas as culturas 

e latitudes, é também uma luta por essa unidade que deve culminar na recapitulação 

de tudo em Cristo. Por isso, o movimento ecumênico não pode ficar restrito ao 

diálogo teológico. Também deve promover o encontro entre cristãos no campo dos 

direitos humanos, da defesa dos oprimidos, da promoção da justiça, da libertação 

integral do homem (HORTAL, 1996, p. 148). 

 

Na visão de Jesús Hortal, é importante haver uma ligação entre teoria e práxis. O 

testemunho cristão não pode se limitar à recitação de fórmulas de fé, mas necessita estar 

engajado na luta em favor da justiça e pelo bem comum da humanidade. A relação teoria e 

práxis, conhecida na América Latina pelo binômio ortodoxia (reta doutrina) e ortopráxis (ação 

correta), constitui-se, ainda, um tema de altíssima relevância para se compreender que assim 

como as ideias antecedem e impelem à ação, a práxis organiza o terreno à verdade.  

Teoria e práxis se permutam; ao afirmar um elemento em prejuízo do outro pode-se 

incorrer naquilo que J. Moltmann (apud CAMBÓN, 1994, p. 141) chama de idealismo, por 

um lado, e pragmatismo sem reflexão, do outro. Para combater esse tipo de “esquizofrenia” 
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existente no seio das tradições eclesiais, o teólogo e ecumenista católico J. M. Tillard lembra: 

Para buscar fórmulas de expressão comum da fé cristã, é necessário basear-se não só 

nos textos confessionais, mas também na própria vida das Igrejas. Pois acontece que 

uma atitude, um costume, uma maneira de atuar traduzem a fé de maneira mais 

autêntica que uma fórmula oficial. Os textos devem ser interpretados à luz da prática 

eclesial (TILLARD apud CAMBÓN, 1994, p. 141). 

 

O ponto de partida não é a fé ideal definida pela ortodoxia nos moldes tradicionais, 

mas a fé efetivamente vivida pelos sujeitos eclesiais, históricos, desde as suas exigências 

éticas enquanto busca do necessário para todos, bem como sua base evangélica, que supera 

uma ética individualista e abre espaço à difusão de uma moral humana universal. O 

fundamento da comunhão eclesial é o ato de fé. E este não se liga a lugar, mas a pessoas. 

Frei Carlos Josaphat, em seu artigo Caminhos ecumênicos da solidariedade e da paz, 

afirma que a moral humana mundial, no âmbito da fé e da religião, impõe-se hoje como a 

necessidade mais geral. E ainda: 

Ela é o postulado da utilidade ou do interesse mais radical para os indivíduos e as 

coletividades, pois é a exigência de sobrevivência para toda a humanidade; muito 

especialmente da garantia de uma vida digna, verdadeira, humana para todos, para as 

pessoas, as famílias, os povos e o conjunto da humanidade (JOSAPHAT, 2005, p. 

26). 

 

Para o dominicano, o futuro da humanidade comporta uma ética do respeito, dos 

valores pessoais e sociais, tanto no plano teórico quanto prático, visando a superar o que ele 

chama de ética individualista, para se arriscar numa moral humana universal. A ética pessoal 

e social, fundamentalmente humana em seu conteúdo, passa a ser um imperativo da religião 

na medida em que esta vincula pela fé o ser humano a Deus.  

O Documento de Lima expressa que assim como Deus, em Cristo, assumiu a condição 

humana, a liturgia eucarística está próxima das situações concretas e particulares dos homens 

e das mulheres. Cita o ministério dos diáconos e diaconisas que nos primórdios da Igreja 

tinham como tarefa apontar essa especificidade da eucaristia (BEM, 1983, p. 31). Falar de 

ecumenismo é falar de eclesiologia; não se podem articular ações ecumenicamente 

indispensáveis para os nossos dias sem que antes se compreenda o que significa ser Igreja no 

mundo. 

Sobre a celebração eucarística e a sua relação com o mundo, o Grupo de Dombes 

afirmou que a eucaristia abre ao mundo a via para a sua transformação, ou seja, ela concentra 

em si todas as dimensões do devir histórico. Isso mostra a sua estreita relação com o mundo 

em mudança e, ao mesmo tempo, ajuda a compreendê-lo mais profundamente e a construí-lo 

de maneira mais responsável (GD, 1972, n. 8). 
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4.1 Ecumenismo e opção pelos pobres 

 

A afirmação do teólogo Jesús Hortal, referindo-se às divisões no contexto latino-

americano, se constitui basilar ao que se deseja refletir neste tópico: “a raiz da maioria das 

divisões se encontra na injustiça social, alicerçada no egoísmo humano”. Ele acrescenta: “se 

queremos verdadeiramente promover a reconciliação entre todos os homens, teremos de 

empenhar-nos ativamente na libertação de toda injustiça e de toda opressão” (HORTAL, 

1996, p. 147). 

Na América Latina, a opção preferencial pelos pobres é o destaque maior da 

evangelização da Igreja e, assim, não se pode deixar de fazer referência aos eventos 

importantes ocorridos neste Continente, a começar pela II Conferência Geral do Episcopado 

Latino-americano, ocorrido na cidade de Medellín (Colômbia), de 26 de agosto a 04 de 

setembro de 1968, à qual se seguiram a de Puebla (México), de 27 de janeiro a 13 de fevereiro 

de 1979; a de Santo Domingo (República Dominicana), de 12 a 28 de outubro de 1992; e a de 

Aparecida (Brasil), entre os dias 13 e 31 de maio de 2007. Nessas Conferências, o tema da 

opção preferencial pelos pobres foi ratificado e potencializado, com matizes diferentes, até 

mesmo contraversões, mas sem faltar o apelo necessário a uma atitude permanente que deve 

se manifestar em opções e gestos concretos. A última Conferência, que redundou no 

Documento de Aparecida, lembra: “a Igreja latino-americana é chamada a ser sacramento de 

amor, solidariedade e justiça entre nossos povos” (DA, 2007, n. 396). O próprio Documento 

reconhece que o serviço aos pobres é um campo de atividade que caracteriza de maneira 

decisiva a vida cristã (DA, 2007, n. 394). Tal opção, baseada em fundamentos bíblicos, não 

pode ficar descuidada. 

A unidade na fé não resulta de uma conquista desvinculada da realidade social em que 

vive o sujeito crente. Ao contrário, ela deve estimular o desejo de comunhão em torno do 

centro comum que é Cristo. Nas diferentes Igrejas locais primitivas, essa unidade era 

sinalizada por meio da comunhão com o Corpo e o Sangue do Senhor, isto é, a Eucaristia. O 

próprio Documento de Lima assegura que a fé cristã se aprofunda na celebração eucarística 

(BEM, 1983, p. 34). Exatamente porque a fé se expressa nos atos de culto, deve-se levar em 

consideração não somente a sua dimensão individual, mas a externa e social. 

O teólogo Francisco Taborda, em seu artigo O futuro da Eucaristia visto da América 

Latina e do Caribe, afirma: 
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O futuro da Eucaristia na América Latina está ligado à opção pelos pobres. O 

simbolismo da partilha do pão é, por si mesmo, altamente sugestivo em um mundo 

no qual são muitas as pessoas que não encontram lugar à mesa do banquete 

destinado a todos. Cristo quis fazer-se presente por meio de um simbolismo vital: a 

refeição. É impossível participar em verdade do pão eucarístico sem ter engajamento 

com os pobres que nos cercam. O futuro da Eucaristia depende da coerência com a 

qual ela se torna verdade em nossa vida quotidiana. E a verdade do simbolismo 

eucarístico se exprime pela partilha no dia a dia (TABORDA, 2006, p. 953). 

 

Trata-se de superar situações e estruturas sociais injustas que são contrárias ao projeto 

de Deus para a humanidade. Nisso deve consistir a ação e a organização dos cristãos 

empenhados na construção de um mundo novo. Jon Sobrino, jesuíta espanhol, articula o 

ecumenismo do futuro como uma rede de solidariedade; e para que essa “solidariedade 

interconfessional” aconteça faz-se necessária a solidariedade primária de todas as 

denominações cristãs com os pobres, superando o escândalo e a desunião fundamentais da 

humanidade. Diz Sobrino: “uma solidariedade interconfessional sem uma prévia solidariedade 

com os pobres deste mundo é irrelevante, anticristã e historicamente difícil” (SOBRINO, 

1984, p. 179). 

Conforme declarou o seminário bilateral sobre a hospitalidade eucarística, a eucaristia 

contém implícita uma dimensão social e política que promove a justiça, a paz e a preservação 

da criação (HE, 2000, p. 11). Nesse sentido, Ecumenismo e Teologia da Libertação aspiram a 

um objetivo comum: defender a dignidade da pessoa humana, em vista da unidade em Cristo. 

4.2 Campanhas da fraternidade ecumênicas 

Outra iniciativa que merece destaque são as campanhas da fraternidade ecumênicas. 

Pela terceira vez a CNBB e o CONIC promovem juntos a Campanha da Fraternidade 

Ecumênica. A primeira aconteceu em 2000 com o tema “Dignidade humana e paz” e o lema 

“Novo milênio sem exclusões”. A segunda, em 2005, cujo tema escolhido foi “Solidariedade 

e paz” e o lema “Felizes os que promovem a paz”. A terceira, em 2010, refletiu sobre 

“Economia e vida” com o lema “Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro”.  

Para cada Campanha define-se um objetivo geral e outros específicos. O geral está 

mais na ordem da fraternidade que se deseja alcançar com a realização da Campanha; os 

específicos traduzem ações mais concretas no âmbito do que se está refletindo. Ambos, 

porém, devem ser desenvolvidos em quatro níveis: social, eclesial, comunitário e pessoal.  

A atividade designada Campanha da Fraternidade realizou-se pela primeira vez na 
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cidade de Natal (RN), em 1962, tendo como participantes três dioceses. Em pouco tempo a 

ação ganhou terreno; no ano seguinte, dezesseis dioceses do Nordeste já haviam aderido à 

iniciativa. O fato de ter se realizado naquela circunscrição eclesiástica justifica-se pela 

atuação do Secretariado Nacional de Ação Social da CNBB em parceria com a Cáritas 

brasileira que tinha à sua frente dom Eugênio de Araújo Sales, na época presidente da Cáritas 

e Administrador Apostólico de Natal.  

Em nível nacional, o projeto foi lançado no dia 26 de dezembro de 1963. Sua 

efetivação se deu na Quaresma de 1964. Deve-se considerar que a Campanha da Fraternidade 

surgiu no contexto do Concílio Vaticano II. Três documentos conciliares foram de grande 

importância para o seu desenvolvimento: Sacrosanctum Concilium, Lumen Gentium e 

Gaudium et Spes. Antes, porém, a dimensão social da fé já havia se tornado uma preocupação 

da Igreja do Brasil, evidenciada pela Reforma Agrária (1950), fundação da CNBB (1952) e os 

movimentos de renovação que precederam o Concílio Vaticano II.  

Três fases marcaram a caminhada da Campanha da Fraternidade no Brasil: a primeira 

(1964-1972) mais voltada à busca da renovação interna da Igreja; a segunda (1973-1984) mais 

preocupada com a realidade social do povo, o pecado social e a promoção da justiça; a 

terceira (1985-2010) com as situações existenciais do povo brasileiro. Busca-se elaborar um 

cronograma de atividades para cada Campanha, de modo que sejam posteriormente 

executadas pelo serviço de coordenação e animação em cada localidade e região. 

No texto-base da Campanha da Fraternidade de 2009, fazendo-se uma retomada da 

história das CF, lê-se:  

Não teve êxito financeiro, mas foi o embrião de um projeto anual dos Organismos 

Nacionais da CNBB e das Igrejas Particulares no Brasil, realizado à luz e na 

perspectiva das Diretrizes Gerais da Ação Pastoral (evangelizadora) da Igreja em 

nosso país (CNBB, 2009, p. 161).  

 

A parceria que se criou com o CONIC e a CNBB trouxe um saldo positivo à 

realização da Campanha. Mais Igrejas, entidades e organizações têm se envolvido na 

realização da atividade e a reflexão tem chegado a outros setores e instâncias da sociedade 

antes não atingidos.  

Como resultado dessa parceria, o CONIC e a Secretaria Regional Brasil do Conselho 

Latino-Americano de Igrejas (CLAI), em conjunto com outras organizações, resolveram fazer 

eco à Campanha Mundial “Década para superar a violência”, do Conselho Mundial de 

Igrejas, de 2001 a 2010. Desde 2002, em continuidade à primeira Campanha da Fraternidade 

Ecumênica, cujo tema foi Dignidade humana e paz, o CONIC tem divulgado um Relatório 

Anual sobre a Dignidade Humana e a Paz no Brasil. Seu objetivo é o de superar a violência e 
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de promover a dignidade humana e a paz no centro da vida e do testemunho das Igrejas, 

organismos ecumênicos, redes, organizações não governamentais, movimentos sociais 

populares, de modo a construir uma cultura de paz (CONIC 2002, p. 9). 

Conforme o texto-base da CFE 2010, “a parceria ecumênica demonstra a unidade no 

essencial da fé e no empenho pela construção de um mundo melhor para todas as pessoas” 

(CONIC, 2010). A vida em fraternidade, embasada na justiça e no amor, é uma exigência do 

Evangelho. Por isso, recuperar no ambiente cristão a consciência da responsabilidade em vista 

da promoção humana e da construção de uma sociedade justa e solidária constitui-se uma das 

tarefas irrenunciáveis de todo o movimento ecumênico.  

Por que relacionar ecumenismo com o tema da Eucaristia? O texto-base de 2009 

responde de maneira satisfatória:  

Participar do sacramento da Eucaristia implica o compromisso da misericórdia, da 

reconciliação e da superação amorosa dos problemas que se fazem presentes nos 

relacionamentos humanos. A Eucaristia é o sinal sacramental da comunhão. [...] 

fonte de novos relacionamentos que possibilitam a segurança e a paz (CNBB, 2009, 

n. 225-227). 

 

A Eucaristia visa à igualdade entre os povos. Se o fato de celebrá-la num contexto de 

divisão religiosa causa desconforto aos cristãos, não é diferente numa realidade de 

desigualdade e exclusão. Por isso, as Campanhas da Fraternidade ecumênicas surgem como 

possibilidade real de aproximação dos cristãos em face de uma sociedade assinalada pelas 

injustiças sociais. A Eucaristia não só remete às realidades do futuro escatológico, como é 

gérmen de fraternidade, partilha e solidariedade, de tal modo que quem dela participa torna-se 

responsável pelo mundo em transformação. 

A meta do ecumenismo é a comunhão de mesa, isto é, a partilha do mesmo pão e do 

mesmo cálice. A unidade que os cristãos buscam tem na Eucaristia a sua fonte, ao passo que é 

também ápice. Por isso, ela é o sacramento dessa unidade, mesmo que ainda não perfeita. 

Eucaristia e Igreja caminham juntas, a ponto de se reconhecer que onde é celebrada a 

Eucaristia aí está a Igreja. No dizer de Santo Agostinho (Sermo 57,7), a Igreja é unida pela 

força da Eucaristia. Nesse caso, a unidade passa a ser o essencial da Eucaristia. Tudo 

converge para a diversidade reconciliada. Noutros termos, faz-se necessária a passagem de 

uma visão estreita e individualista de unidade para uma mais abrangente, colegiada, além dos 

limites de uma determinada confissão. Isso é o que se espera alcançar a partir do estimulador 

acordo eucarístico. 
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CONCLUSÃO 

 

Considerar-se ecumênico é demonstrar preocupação e solicitude pela unidade de toda 

a Igreja, que deve ser comum a todos os cristãos. Não se consegue fazer ecumenismo movido 

simplesmente por urgências pastorais ou necessidades afins, sem, contudo, querer invalidá-

las. Exige-se de quem o faz capacidade de abertura ao diferente e consciência da fé que se 

professa. A confissão da fé em Cristo, daí a terminologia „cristão‟, dá-se no seio de uma 

comunidade eclesial. O sujeito crente participa, com os que creem, da profissão de fé daquela 

comunidade. Uma compreensão do movimento de fé – diacrônico e sincrônico – pode ajudar 

os cristãos a percorrerem esse caminho não de maneira arbitrária, mas com a consciência de 

que a fé é uma herança que receberam dos apóstolos e, por isso, sua confissão deve ser a 

expressão comum da fé hoje.  

Quem pôde percorrer um dos caminhos do ecumenismo, ao ver o desenrolar destas 

páginas se sente agora impelido a algo mais. Trata-se de conhecer os relevantes esforços 

daqueles que estão empenhados nessa causa, os caminhos por eles palmilhados e o que de 

concreto se tem conseguido realizar na difícil empreitada rumo à unidade visível de todos os 

cristãos. Sente-se, do mesmo modo, motivado a dilatar o universo da sua compreensão para 

perceber que as polêmicas e confrontos procedentes da época da Reforma e que levaram    

mais tarde à separação dos cristãos, cede espaço a um desejo profundo de comunhão    

buscado nas coisas essenciais e corriqueiras da vida. Fala-se muito hoje de ecumenismo 

social, ou seja, de uma aproximação dos cristãos pelos vieses da antropologia, da sociologia e 

da práxis.  

O que está em jogo é a vida do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, 

dotado de consciência, autonomia e responsabilidade. Ser de respeitabilidade e vocacionado a 

se realizar como pessoa de direitos e deveres. Nesse sentido, „ecumênico‟ remete a “casa 

habitada”. De fato, o mundo é a casa de todos. Nele todos são chamados a usufruir os bens da 

criação e a colaborar pela ordem de todas as coisas para que ninguém se sinta diminuído, mas 

incluído no todo que é o universo. 

Sem uma consciência macroecumênica – como preferem chamar alguns pesquisadores 

– que pense a totalidade do cosmos para, a partir dele, entender as partes e o que isso tem de 

implicação para a vida do planeta, torna-se difícil para o ser humano admitir-se como ser de 

alteridade, isto é, voltado ao outro; ser de relação, de interlocução, de transcendência.  

Ecumenismo não se restringe a troca de figuras, como se o dado da fé dependesse das 

formulações sobre verdades de fé que à medida que são experienciadas se oficializam. Estas 
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se dão num segundo plano. A experiência de fé, acolhida sob a ótica do dom, antecede 

qualquer doutrina que depois possa ser assumida por uma tradição confessional. Para se 

dialogar ecumenicamente, deve-se estar convicto das razões da própria fé e as consequências 

que se podem tirar dessa confissão pública.  

O caminho percorrido pelo movimento ecumênico moderno tem trazido um resultado 

satisfatório para as Igrejas de um modo geral. Basta notar a quantidade de diálogos realizados 

sobre temas fundamentais para a expressão de fé das Igrejas no mundo de hoje. O fruto desses 

diálogos são os crescentes acordos bilaterais que muito têm ajudado as Igrejas a darem passos 

significativos na direção da unidade. Além dos diálogos bilaterais, também os multilaterais, 

dos quais derivou o Documento de Lima, são objeto de interesse desta pesquisa. 

A própria expressão „movimento ecumênico‟ leva a pensar em algo não estático,     

mas em circulação. Não se pode imaginar um caminho linear para questões que merecem   

uma reflexão mais profunda e que supõem de antemão uma variedade de                  

concepções decorrentes de teologias e práticas diversas. Sobre a maneira de trilhá-lo,              

a Unitatis Redintegratio (n. 4) propõe atitudes de prudência e paciência, para que aos poucos 

se possam superar os obstáculos que ainda impedem a verdadeira comunhão. Percebe-se que 

não se trata de um caminho fácil, nem tampouco cômodo, mas de exigência e 

responsabilidade. 

Nesse sentido o Documento de Lima foi bastante perspicaz em perceber que a 

superação dos obstáculos que ainda impedem a aproximação entre cristãos de confissões 

diferentes passa inevitavelmente pela renovação da eucaristia nas diversas Igrejas (BEM, 

1983, p. 33). O BEM ao afirmar uma fé comum a propósito da eucaristia não está propondo 

igualdade na maneira de celebrá-la – embora o movimento de reforma litúrgica tenha 

possibilitado essa aproximação às Igrejas – mas reconhecendo que certa diversidade litúrgica 

é sã e enriquecedora, desde que esteja compatível com a fé eucarística comum.  

A escolha do tema „eucaristia‟, que resultou neste texto, deveu-se muito ao fato de 

que, tomando-a por objeto de diálogo como recomendou o Vaticano II, fosse possível refletir 

como lentamente quebram-se as arestas que não permitiam aos cristãos sentarem-se à mesma 

mesa para condividirem o mesmo pão. Convém salientar que a comunhão de mesa aqui 

entendida supõe a comunhão eclesial e vice-versa. Não se trata de sugerir algo que não esteja 

compatível com a fé comum, porém deve-se lembrar de que assim como o não se sentar à 

mesma mesa pode constituir-se num escândalo, o desejo de que isso se concretize deve se 

tornar uma exigência para se firmarem ainda mais os passos no caminho da diversidade 

reconciliada.  
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O BEM colocou a eucaristia no centro do problema. Isso se pode verificar tanto pelo 

viés doutrinário quanto pela experiência celebrativa proporcionada aos representantes das 

diferentes Igrejas. Pela mesma razão, ele não deve ser entendido como ponto de chegada, mas 

como etapa rumo a uma maior convergência. O caminho enveredado por esta pesquisa vem 

somar aos tantos esforços que continuam sustentando a vontade dos cristãos de se chegar a 

um acordo a respeito da eucaristia como caminho para a unidade visível.  

A etapa de confrontação e de ajustes que se pode visualizar no BEM e que fez com 

que as Igrejas reagissem ao Documento “no mais elevado nível conveniente de autoridade” 

(BEM, 1983, p. 19) tem aberto um caminho de discussão e de renovação nas comunidades 

eclesiais; das suas práticas e doutrinas, sobretudo em pontos relacionados à fé, aos 

sacramentos e à Igreja. A eucaristia não pode ser celebrada em comum enquanto não houver 

acordos substanciais sobre o seu significado sacramental e eclesial. Nesse sentido, o BEM 

ocupa um posto de primeira ordem no que tange às tentativas de diálogo sobre o tema. 

Devido à sua importância para o diálogo ecumênico mundial, esperava-se que as 

Igrejas e comunidades locais tivessem um conhecimento maior do texto e refletissem melhor 

o seu conteúdo para, à luz do que propõe o Documento, caminharem de forma mais unida, já 

que a eucaristia tem um primado na koinonia. Porém, nota-se que o BEM não é um 

Documento conhecido da base e em discussão nas Igrejas, mesmo aquelas que abraçaram a 

causa ecumênica. É referência para alguns teólogos, mas não se tornou ainda um 

“instrumento” de reflexão capaz de orientar os cristãos de confissões diferentes e levá-los a 

entendimentos comuns, em vista de uma plena unidade na fé. 

A intenção de se verificar o modo de recepção do Documento no Brasil pelas Igrejas 

do CONIC é perceber o impacto causado pelo BEM e o que isso trouxe de concreto para as 

Igrejas na maneira de celebrar a eucaristia, tanto no plano do ensino quanto da liturgia. Não se 

trata de um caminho simples. Deve ser trilhado com muita sutileza e maestria, já que o intento 

é captar o que de similar há entre as diferentes confissões e o que causa estranhamentos, sinal 

de que é necessário continuar buscando.  

O que sinaliza para o fato de as Igrejas estarem ou não buscando a unidade são as 

ações de caráter ecumênico referidas no terceiro capítulo. Elas demonstram o empenho dos 

cristãos e refletem o seu real engajamento em instâncias próprias como as eclesiais e outros 

organismos da sociedade. À medida que cresce o interesse, constata-se a necessidade de se 

avançar no diálogo com a sociedade. É uma mão dupla: Igreja e sociedade caminham juntas. 

Ambas se veem interpeladas constantemente e exigidas a encontrar respostas convincentes 

para os homens e mulheres de hoje. A abertura da Igreja Católica Romana ao movimento 
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ecumênico se deu em decorrência do Vaticano II que, entre outras contribuições 

significativas, entreviu o indispensável diálogo com o mundo em desenvolvimento e em 

mutação, através da Constituição Pastoral Gaudium et spes (1965) sobre a Igreja no Mundo de 

Hoje.  

Associar essas ações ao Documento de Lima possibilita apontar o seu movimento 

ascendente: o BEM ainda está em fase de recepção nas Igrejas; carece ser mais bem discutido, 

explorado, conhecido. Ao mesmo tempo, quer indicar também a caminhada recente das 

Igrejas em vista de um “consenso” profundo na fé, no sentir e na vida. Tudo isso deve ganhar 

força e expressão na eucaristia, quando compreendida e vivida na koinonia da fé. O fato de as 

Igrejas compreenderem que a unidade desejada tem na eucaristia a sua mais autêntica 

manifestação é impulso para que se possa continuar dialogando e empreendendo ações 

conjuntas com respeito à fé e à vida. 

Embora possa parecer, essas ações não estão isoladas do conjunto da reflexão. A 

intenção de sublinhá-las é para que se perceba que as Igrejas não estão amarradas às práticas 

características do seu credo, mas propensas, senão ordenadas, a caminhar na direção de uma 

convergência que passe fundamentalmente por acordos em questões essenciais de fé e de 

vida. Falar de união dos cristãos prescindindo das condições de opressão e exclusão em que 

vive o povo latino-americano é irreal. O mesmo vale para o aspecto da eucaristia: o convite à 

mesa comum para a comunhão no corpo e sangue de Cristo supõe a partilha dos bens e o 

direito às necessidades básicas de todo ser humano. Eucaristia conjuga com o “pão nosso de 

cada dia”, ou seja, enquanto não houver igualdade entre as pessoas e todas puderem comungar 

dos mesmos direitos, inclusive do mesmo pão, todos serão devedores do grande desejo de 

Jesus que quer a vida e vida em plenitude (Jo 10, 10).  

O tema da unidade e promoção humana que integrou o último capítulo pretendeu 

mostrar que a eucaristia não pode estar circunscrita a um rito, ainda que este vise à sua 

explicitação e realize o que ela significa. Deve, contudo, dispor-se à promoção da justiça e da 

paz entre os povos. A eucaristia é caminho de solidariedade; dela tomar parte pressupõe estar 

comprometido na luta por um mundo mais fraterno e igualitário. A eucaristia tende, por sua 

própria natureza, à construção de um novo projeto social capaz de agregar aqueles que por 

razões injustas foram colocados à margem da sociedade. Se por um lado o padrão vigente de 

injustiça social deve interrogar os cristãos no que concerne à prática eucarística das Igrejas, 

por outro sua ação deve constituir-se num aprendizado, impelindo-os a gestos concretos de 

solidariedade e inclusão. 

O BEM, ao afirmar que a liturgia eucarística está próxima das situações concretas e 
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particulares dos homens e das mulheres, propõe a relação entre ceia eucarística e miséria 

humana, para que a eucaristia seja a expressão da presença libertadora de Cristo no mundo 

(BEM, 1983, p. 31). A partir dessa compreensão, pode-se relacionar a eucaristia às diversas 

esferas e dimensões da vida e da sociedade. Não se trata de um acontecimento estranho à 

trama da existência e suas implicações, mas de um mergulho profundo na vida de Cristo, 

morto e ressuscitado, em cuja participação se é transformado naquele que é recebido. Por isso 

a eucaristia é antídoto contra o mal e força para os que viajam até a consumação de todas as 

coisas em Cristo.  

O Papa João Paulo II, na Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia (n. 1), afirma que a 

Igreja vive da Eucaristia. Já o Concílio Vaticano II havia feito uma afirmação semelhante 

quando se referiu ao sacrifício eucarístico como fonte e centro de toda a vida cristã (LG, n. 

11). A eucaristia é sacramento de comunhão. A Igreja, enquanto investida da tarefa de realizá-

la na força do Espírito, é também chamada a conservar e promover a comunhão tanto dos fiéis 

para com o Deus Trindade quanto dos fiéis entre si. A eclesiologia de comunhão que esteve 

na base do Vaticano II e que continua inspirando as ações de muitos cristãos tem contribuído 

expressivamente para o crescimento do diálogo na perspectiva ecumênica. Além da 

comunhão efetiva porque enraizada no evangelho, deve haver também uma comunhão afetiva, 

marcada por traços humanitários e por necessidades e vontades comuns.  

Sem uma consciência humanitária que seja pré-requisito para a fé, capaz de fazer 

latejar vida nas ações e relações dos indivíduos, torna-se difícil caminhar na direção do 

entendimento entre os cristãos e, mais ainda, entre as religiões. A fé confessada pelos crentes 

não se alicerça numa “decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um 

acontecimento, com uma Pessoa que dá à vida um novo horizonte e, assim, o rumo decisivo.” 

(Deus Caritas Est, n. 1). Nisso deve consistir o empenho dos cristãos chamados a explicitar 

por meio da eucaristia a plena unidade que Cristo quis para os seus discípulos (Jo 17, 21).  

As tentativas de compreensão que se desencadearam até aqui intentam fazer com que 

se continue desejando ardentemente o dia em que todos os que creem em Cristo possam se 

sentar ao redor da mesa comum, que inaugura e antecipa as alegrias do banquete escatológico, 

independentemente de etnia, cor, sexo, expressão social e confissão religiosa. O BEM, 

simbolizando o esforço das Igrejas comprometidas com a unidade dos cristãos, representa 

estímulo à reflexão e apoio aos passos dos que continuam abraçando a causa ecumênica, 

assegurando-lhes estar no caminho certo. 
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ANEXO 1 - BATISMO, EUCARISTIA, MINISTÉRIO 

 

 

 

PREFÁCIO 

O Conselho Mundial de Igrejas (CMI) é "uma comunidade 

fraterna de Igrejas que confessam o Senhor Jesus Cristo como Deus e 

Salvador segundo as Escrituras, e se esforçam a fim de responder em 

conjunto à sua vocação comum para a glória do único Deus, Pai, 

Filho e Espírito Santo" (Constituição). 

Nessas palavras temos uma definição clara do que é o 

Conselho Mundial. Ele não é uma autoridade universal fiscalizadora 

do que os cristãos deveriam crer e fazer. Mas, passados apenas três 

decênios, ele é já uma comunidade notável de aproximadamente 

trezentas Igrejas. Estas Igrejas representam uma rica diversidade de 

culturas, de tradições, de liturgia em numerosas línguas, de 

existência sob todas as espécies de sistemas políticos. Todas elas, 

contudo, comprometidas numa estreita colaboração de testemunho 

cristão e de serviço. 

Ao mesmo tempo, todas, também, lutando em conjunto para 

atingir o fim da unidade visível da Igreja. 

A Comissão de Fé e Constituição do Conselho Mundial 

assegura apoio teológico aos esforços das Igrejas que tenham em 

vista a unidade. Com efeito, a Comissão foi encarregada, pelos 

membros do Conselho, de lhes lembrar continuamente a obrigação 

livremente aceita por elas de trabalharem de modo mais visível para 

a manifestação do dom de Deus, a unidade da Igreja. Por isso, o 

objetivo claramente estabelecido pela Comissão é o de "proclamar a 

unidade da Igreja de Jesus Cristo e exortar as Igrejas a tornarem 

visível esta unidade numa só fé e numa só comunidade eucarística, 

com expressão no culto e na vida comum em Cristo, a fim de que o 

mundo creia". 

Se as Igrejas divididas têm o encargo de chegar à unidade 

visível que procuram, então uma questão prévia essencial é que se 

ponham fundamentalmente de acordo sobre o batismo, a eucaristia e 

o ministério. É compreensível, pois, que a Comissão de Fé e 

Constituição tenha consagrado muita atenção para ultrapassar a 

divisão doutrinária sobre estes três temas.  
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Durante os últimos cinqüenta anos, a maior parte dos seus 

encontros e conferências têm tido algum destes temas no centro das 

suas discussões. 

Os três textos são fruto de um processo de pesquisa de 

cinqüenta anos que remonta à primeira Conferência de Fé e 

Constituição, em Lausana, em 1927. O material foi discutido e 

revisto pela Comissão de Fé e Constituição, em Accra (1974), em 

Bangalore (1978) e em Lima (1982). Entre um e outro encontros da 

Comissão plenária, a Comissão permanente e o seu Comitê de 

trabalho sobre batismo, eucaristia e ministério – sob a presidência do 

irmão Max Thurian, da Comunidade de Taizé – prosseguiram no 

trabalho e redação. 

Estes textos ecumênicos refletem igualmente as consultas 

sucessivas e a colaboração contínua estabelecidas entre os membros 

da Comissão (aprovados pelas Igrejas) e as próprias Igrejas 

particulares. A Quinta Assembléia do Conselho Mundial (Nairóbi, 

1975) tornou possível o envio às Igrejas de um primeiro texto 

impresso para estudo (série Faith and Order N.º 73). É muito 

significativo que mais de cem Igrejas, de todas as regiões e de todas 

as tradições, tenham enviado comentários pormenorizados. Estes 

foram cuidadosamente analisados durante uma consulta em Crêt-

Bérard, em 1977 (série Faith and Order N.º 84). 

Conjuntamente, certos problemas particularmente difíceis 

foram igualmente analisados na altura de consultas ecumênicas 

especiais realizadas sobre os seguintes temas: "Batismo das crianças 

e dos adultos", em Louisville, em 1978 (série Faith and Order N.º 

97), "Episcopê e episcopado", em Genebra, em 1979 (série Faith and 

Order N.º 102). O texto foi igualmente revisto pelos representantes 

das Igrejas ortodoxas, em Chambéry, 1979. Finalmente, a Comissão 

de Fé e Constituição foi novamente autorizada pelo Comitê central 

do Conselho Mundial, em Dresden (1981), a enviar o documento 

revisto (o texto de Lima de 1982) às Igrejas, pedindo-lhes uma 

resposta oficial, como uma etapa vital em todo este processo 

ecumênico. 

Este trabalho não foi realizado somente por Fé e Constituição. 

Os três temas do batismo, da eucaristia e do ministério têm sido 

objeto de pesquisa em muitos diálogos ecumênicos. Os dois 

principais tipos de conversações entre Igrejas, o tipo bilateral e o tipo 

multilateral, provaram ser complementares e mutuamente benéficos. 

Os três relatórios do Fórum sobre as conversações bilaterais 

mostram-no claramente: "Concepções da unidade" (1978), 

"Consenso sobre textos de acordo" (1979), "Autoridade e recepção" 

(1980) (série Faith and Order N.º 107). Em conseqüência, a 

Comissão de Fé e Constituição, na sua própria pesquisa multilateral 

sobre os três temas, tentou construir, tanto quanto possível, sobre as 

descobertas particulares, conversações bilaterais. Com efeito, uma 

das tarefas da comissão é avaliar o resultado de todos estes esforços 

particulares em proveito do movimento ecumênico no seu conjunto. 
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O testemunho das Igrejas locais que passaram já pelo processo 

da União, ultrapassando assim as divisões confessionais, foi 

igualmente importante para o desenvolvimento deste texto. É 

importante reconhecer que a procura da união das Igrejas locais, 

assim como a procura de um consenso universal, estão intimamente 

ligadas. 

Talvez ainda mais influentes que os estudos oficiais são as 

mudanças que ocorrem na vida das próprias Igrejas. Vivemos num 

momento crucial na história da humanidade. No seu caminhar para a 

unidade, as Igrejas interrogam-se acerca da relação existente entre as 

suas compreensões e práticas do batismo, da eucaristia e do 

ministério, e a sua missão na e para a renovação da comunidade 

humana, ao procurarem promover a justiça, a paz e a reconciliação. 

Este texto não pode, pois, ser dissociado da missão redentora e 

libertadora de Cristo por intermédio das Igrejas no mundo moderno. 

Como resultado dos estudos bíblicos e patrísticos, da 

renovação litúrgica e da necessidade de um testemunho comum, 

surgiu uma comunhão fraterna ecumênica que transcende 

freqüentemente as fronteiras confessionais e na qual as antigas 

diferenças passam a ser vistas sob uma nova luz. Assim, não obstante 

a linguagem deste texto ser ainda muito clássica no seu esforço de 

reconciliação das controvérsias históricas, ele tem uma intenção 

claramente contemporânea e inserida nos contextos modernos. Este 

espírito estimulará certamente muitas reformulações do texto nas 

linguagens variadas do nosso tempo.  

Até onde nos conduziram estes esforços? Como é manifesto 

no texto de Lima, atingimos, já, um notável grau de acordo. 

Certamente, não chegamos ainda completamente a um "consenso" 

(consentire), compreendido aqui como a experiência de vida e de 

expansão da fé necessária para realizar e manter a unidade visível da 

Igreja. Um tal consenso está enraizado na comunhão fundada sobre 

Cristo e o testemunho dos apóstolos. Sendo dom do Espírito, ele se 

realiza como uma experiência partilhada antes de poder ser expresso 

por palavras, num esforço combinado. Um consenso completo não 

pode ser proclamado senão depois das Igrejas terem atingido o ponto 

em que elas podem viver e agir em conjunto na unidade. 

No caminho em direção ao fim da unidade visível, contudo, as 

Igrejas terão de passar por diversas etapas. Elas têm sido abençoadas 

de novo pela escuta mútua e o retorno, em conjunto, às fontes 

originais, isto é, à "Tradição do Evangelho atestada na Escritura, 

transmitida na e pela Igreja, pelo poder do Espírito Santo" 

(Conferência Mundial de Fé e Constituição, 1963). 
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Ao abandonarem as oposições do passado, as Igrejas 

começaram a descobrir numerosas convergências plenas de 

promessas em convicções e perspectivas que eles partilham. Estas 

convergências asseguram-nos de que, não obstante toda a 

diversidade na expressão teológica, as Igrejas têm muito em comum 

na sua compreensão da fé. O texto que daí resulta tende a tornar-se 

parte do reflexo fiel e suficiente da Tradição cristã sobre elementos 

essenciais da comunhão cristã. No processo de um crescimento 

comum, com uma confiança mútua, as Igrejas devem desenvolver 

essas convergências doutrinais, etapa por etapa, até serem capazes 

finalmente de declarar, em conjunto, que vivem em comunhão umas 

com as outras, na continuidade dos apóstolos e dos ensinos da Igreja 

universal. 

Este texto de Lima representa as convergências teológicas 

significativas que Fé e Constituição discerniu e formulou. Aqueles 

que sabem quanto as Igrejas têm divergido na doutrina e prática do 

batismo, da eucaristia e do ministério, podem aperceber-se da 

importância da medida do acordo aqui registrada. Praticamente, 

todas as confissões tradicionais estão representadas na Comissão. 

Que teólogos de tradições tão profundamente diferentes possam ser 

capazes de falar com uma tal harmonia sobre batismo, eucaristia e 

ministério – eis um fato sem precedentes no movimento ecumênico 

moderno. Note-se com particular atenção, o fato de que a Comissão 

reúne igualmente entre os seus membros de pleno direito, teólogos 

da Igreja católica romana e de outras Igrejas que não pertencem ao 

Conselho Mundial de Igrejas. 

No decurso de uma avaliação crítica, a intenção primeira deste 

texto ecumênico deve estar bem presente no espírito. O leitor não 

deve esperar encontrar nele uma exposição teológica completa sobre 

o batismo, a eucaristia e o ministério. Não seria nem apropriado nem 

desejável. O texto de acordo concentra-se intencionalmente sobre os 

aspectos do tema que estão diretamente ou indiretamente em relacão 

com os problemas do reconhecimento mútuo conducente à unidade. 

O texto principal mostra os domínios de convergência teológica mais 

importante; os comentários que a ele se ajuntam indicam quer 

diferenças históricas ultrapassadas, quer pontos controversos a exigir 

ainda pesquisa e reconciliação. 

À luz de todos estes desenvolvimentos, a Comissão de Fé e 

Constituição, apresenta agora este texto de Lima (1982) às Igrejas. 

Fazemo-lo com uma convicção profunda, pois temo-nos tornado 

cada vez mais conscientes da nossa unidade no Corpo de Cristo. 

Encontramos motivos para nos alegrarmos ao descobrirmos as 

riquezas da nossa herança comum no Evangelho. Cremos que o 

Espírito Santo nos conduziu até este tempo, “Kairós” do movimento 

ecumênico, em que as Igrejas infelizmente divididas sentiram-se 

capazes de chegar a acordos teológicos substanciais. Cremos que 

numerosos progressos  
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significativos são possíveis se, nas nossas Igrejas, tivermos suficiente 

coragem e imaginação para acolher o dom da unidade que Deus nos 

concede. Como sinal do seu empenho ecumênico, as Igrejas são 

convidadas a tornarem viável o mais amplo empenho do povo de 

Deus, a todos os níveis da vida da Igreja, no processo espiritual de 

recepção deste texto. Em apêndice, dão-se algumas sugestões 

particulares em relação ao uso deste texto no culto, no testemunho e 

na reflexão das Igrejas. A Comissão de Fé e Constituição convida 

agora, respeitosamente, todas as Igrejas a prepararem uma resposta 

oficial a este texto, no mais elevado nível conveniente de autoridade, 

seja um Conselho, seja um Sínodo, seja uma Conferência, seja uma 

Assembléia ou qualquer outra instituição. Para ajudar o processo de 

recepção, a Comissão gostaria de conhecer tão precisamente quanto 

possível:  

- até que ponto a sua Igreja pode reconhecer neste texto a fé da Igreja 

através dos séculos;  

- as conseqüências que a sua Igreja pode tirar deste texto para as suas 

relações e diálogos com outras Igrejas, particularmente com as 

Igrejas que reconhecem também o texto como uma expressão da fé 

apostólica;  

- as indicações que a sua Igreja pode receber deste texto, no que 

respeita à sua vida e ao seu testemunho ao nível do culto, da 

educação, da ética e da espiritualidade;  

- as sugestões que a sua Igreja pode dar para a continuidade do 

trabalho de Fé e Constituição, no que diz respeito à relação entre o 

material deste texto, sobre o batismo, a eucaristia e o ministério, e o 

seu projeto de pesquisa a longo prazo, sobre "A expressão comum da 

fé apostólica hoje".  

A nossa intenção é, na oportunidade de uma futura 

Conferência Mundial de Fé e Constituição, comparar todas as 

respostas oficiais recebidas, publicar os resultados e analisar as 

implicações ecumênicas para as Igrejas. 

Todas as respostas a estas questões deverão ser enviadas até 

31 de Dezembro de 1984 ao secretariado de Fé e Constituição, 

Conselho Mundial de Igrejas, 150 route de Ferney, 1211 Genève 20, 

Suisse. 

 

William H. Lazareth 

Diretor do Secretariado de Fé e Constituição 

 

Nikos Nissiotis  

Moderador da Comissão de Fé e Constituição 
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BATISMO 
 

 

 

 

 

 

A INSTITUIÇÃO DO BATISMO 

 

1. O batismo cristão tem o seu fundamento no ministério de Jesus de 

Nazaré, na sua morte e ressurreição. É incorporação em Cristo, o 

Senhor crucificado e ressuscitado; é entrada na Aliança nova entre 

Deus e o seu povo. O batismo é um dom de Deus, e é conferido no 

nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O evangelho de S. Mateus 

conta que o Senhor ressuscitado, ao enviar os seus discípulos ao 

mundo, ordenou-lhes que batizassem (Mt 28.18-20). A prática 

universal do batismo pela Igreja apostólica, desde os primeiros dias, é 

atestada nas cartas do Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos e nos 

escritos patrísticos. As Igrejas, hoje, continuam esta prática como um 

rito de empenho para com o Senhor, que espalha a sua graça sobre o 

seu povo. 

 

 

A SIGNIFICAÇÃO DO BATISMO 

 

2. O batismo é o sinal da vida nova em Jesus Cristo. Une o batizado 

com Cristo e o seu povo. As Escrituras do Novo Testamento e a 

liturgia da Igreja desenvolvem a significação do batismo, utilizando 

imagens variadas, exprimindo as riquezas de Cristo e os dons da sua 

salvação. Estas imagens estão algumas vezes em relação com os usos 

simbólicos da água no Antigo Testamento. O batismo é participação na 

morte e na ressurreição de Cristo (Rm 6.3-5; Cl 2.12); purificação do 

pecado (1 Co 6.11); novo nascimento (Jo 3.5); iluminação por Cristo 

(Ef 5.14); mudança de vestuário em Cristo (Gl 3.27); renovação pelo 

Espírito (Tt 3.5); experiência de livramento através das vagas da des-

truição (1 Pe 3.20-21); saída da escravatura (1 Co 10.1-2); libertação 

em vista de uma nova humanidade na qual são ultrapassadas as 

barreiras entre os sexos, as raças e as situações sociais (G1 3. 27-28; 

1Co 12.13). As imagens são numerosas mas a realidade é una. 
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Participação na morte e  

na ressurreição de Cristo 
 

3. O batismo significa uma participação na vida, na morte e na 

ressurreição de Jesus Cristo. Jesus desceu ao Jordão e foi batizado, em 

solidariedade com os pecadores, a fim de cumprir toda a justiça (Mt 

3.15). Este batismo conduziu Jesus no caminho do Servo sofredor, 

manifestado pela sua paixão, morte e ressurreição (Mc 10.38-40,45). 

Pelo batismo os cristãos são imersos na morte libertadora de Cristo, 

onde os seus pecados são sepultados, onde o "velho Adão" é 

crucificado com Cristo, e onde o poder do pecado é quebrado. Deste 

modo, os batizados não são mais escravos do pecado, mas livres. 

Totalmente assimilados à morte de Cristo, eles são sepultados com ele 

e ressuscitam, aqui e agora, para uma vida nova no poder da 

ressurreição de Jesus Cristo, confiantes de que um dia serão também 

unidos a ele numa ressurreição semelhante à sua (Rm 6.3 -11; Cl 2.13; 

3.1; Ef 2.5,6). 

 

Conversão, perdão, purificação 

4. O batismo, que faz os cristãos participarem no mistério da morte e 

da ressurreição de Cristo, implica a confissão do pecado e a conversão 

do coração. Já o batismo administrado por João era um batismo de 

conversão em vista do perdão dos pecados (Mc 1.4). O Novo 

Testamento sublinha as implicações éticas do batismo, representando-o 

como uma ablução que lava o corpo com uma água pura, uma 

purificação do coração de todo o pecado, e um ato de justificação (Hb 

10.22; 1Pe 3.21; At 22.16; 1Co 6.11). Assim, os batizados são 

perdoados, purificados e santificados por Cristo; recebem uma nova 

orientação ética, sob a conduta do Espírito Santo, que faz parte da sua 

experiência batismal. 

 

Dom do Espírito 

5. O Espírito Santo opera nas vidas antes, durante e depois do batismo. 

É o mesmo Espírito que revelou Jesus como o Filho (Mc 1.10, 11) e 

que deu o seu poder. aos discípulos, assim como a unidade, no 

Pentecostes (At 2). Deus derrama sobre cada batizado a unção do 

Espírito Santo prometido, marca-o com o seu selo e põe no seu coração 

a garantia da sua herança como Filho de Deus. O Espírito Santo 

alimenta a vida da fé no seu coração, até à libertação final, altura em 

que tomarão posse da sua herança, para louvor da glória de Deus (2 Co 

1.21,22; Ef 1. 13,14). 
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Incorporação no corpo de Cristo 

6. Celebrado em obediência ao nosso Senhor, o batismo é um sinal e 

um selo do nosso empenho comum de discípulos. Através do seu 

próprio batismo, os cristãos são conduzidos à união com Cristo, com 

cada um dos outros cristãos e com a Igreja de todos os tempos e de 

todos os lugares. O nosso batismo comum, que nos une ao Cristo na fé, 

é assim um vínculo fundamental de unidade. Somos um só povo e 

somos chamados a confessar e a servir a um só Senhor, em cada lugar 

e no mundo inteiro. A união com Cristo que partilhamos pelo batismo 

tem implicações importantes para a unidade cristã: "Há... um só 

batismo, um só Deus e Pai de todos..." (Ef 4.4-6). Quando a unidade 

batismal se realiza na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, um 

testemunho cristão autêntico pode ser prestado do amor de Deus que 

cura e reconcilia. É por isso que o nosso único batismo em Cristo 

constitui um apelo dirigido às Igrejas, para ultrapassarem as suas 

divisões e manifestarem visivelmente a sua comunhão. 

COMENTÁRIO 

Quando as Igrejas são incapazes de reconhecer que as suas diversas 

práticas do batismo são uma participação no único batismo, e quando 

elas permanecem divididas não obstante o seu reconhecimento mútuo do 
batismo, dão a imagem dramática de um testemunho dividido da Igreja. 

Quando as Igrejas aceitam, em certos lugares e tempos, que as diferenças 

de sexo, de raça, de situações sociais, dividam o Corpo de Cristo, estão 
pondo em causa a autenticidade da unidade batismal da comunidade 

cristã (G13.27,28) e comprometem seriamente o seu testemunho. A 
necessidade de reencontrar a unidade batismal situa-se no coração do 

trabalho ecumênico; é igualmente central para viver uma autêntica 

comunhão no seio das comunidades cristãs. 

Sinal do Reino 

7. O batismo se abre para a realidade da vida nova dada neste mundo. 

Faz participar na comunidade do Espírito Santo. É um sinal do Reino 

de Deus e da vida do mundo futuro. Graças aos dons da fé, da 

esperança e do amor, o batismo possui uma dinâmica que atinge toda a 

vida, estende-se a todas as nações e antecipa o dia quando toda a 

língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o 

Pai. 

 

O BATISMO E A FÉ 

8. O batismo é simultaneamente o dom de Deus e a nossa resposta a 

este dom. Tende a um crescimento em direção ao estado de adulto, à 

estatura de Cristo 
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na sua plenitude (Ef 4.13). Todas as Igrejas reconhecem a necessidade 

da fé para receber a salvação implicada e manifestada no batismo. O 

empenho pessoal é necessário para se ser um membro responsável no 

Corpo de Cristo. 

9. O batismo não consiste somente numa experiência momentânea, mas 

tem a ver com o crescimento de toda uma vida na comunhão de Cristo. 

Os batizados são chamados a refletir a glória do Senhor, a ser 

transfigurados nesta mesma imagem, com uma glória cada vez maior, 

pelo poder do Espírito Santo (2 Co 3.18). A vida do cristão é 

necessariamente um combate contínuo, mas também uma contínua 

experiência da graça. Nesta relação nova, os batizados vivem para 

Cristo, para a sua Igreja e para o mundo que ele ama, aguardando na 

esperança a manifestação da nova criação de Deus e do tempo em que 

Deus será tudo em todos (Rm 8.18-24; 1Co 15.22-28, 49-57). 

10. Crescendo na vida da fé, os crentes batizados manifestam que a 

humanidade pode ser regenerada e libertada. Eles têm a responsabilidade 

comum de, aqui e agora, prestarem testemunho conjunto do Evangelho 

de Cristo, o libertador de todos os seres humanos. O contexto deste 

testemunho comum é a Igreja e o mundo. Nesta comunhão de 

testemunho e de serviço, os cristãos descobrem a plena significação do 

único batismo como dom de Deus a todo o seu povo. Do mesmo modo, 

eles reconhecem que o batismo na morte de Cristo tem implicações 

éticas, que não somente chamam à santificação pessoal, como também 

empenham os cristãos na luta para que se realize a vontade de Deus em 

todos os setores da vida (Rm 6.9 ss; G13.26-28; 1Pe 2.21-4.6). 

 

A PRÁTICA DO BATISMO 

Batismo de adultos  

e batismo de crianças 

 

11. É possível que o batismo de crianças tenha sido praticado no período 

apostólico, mas o batismo depois de uma profissão de fé pessoal é a 

forma mais claramente atestada nos documentos do Novo Testamento. 

No decurso da história, a prática do batismo desenvolveu-se segundo 

formas variadas. Certas Igrejas batizam crianças apresentadas por pais 

ou por responsáveis dispostos a criá-las, na e com a Igreja, segundo a fé 

cristã. Outras Igrejas praticam exclusivamente o batismo de crentes ao 

fazerem uma confissão de fé pessoal. Entre estas Igrejas há as que 

recomendam que os recém-nascidos ou as crianças sejam apresentados e 

abençoados no decurso de um serviço, que compreende habitualmente 

uma ação de graças pelo dom da criança, assim como a manifestação do 

empenho da mãe e do pai em serem pais cristãos. As Igrejas batizam 

crentes que, vindos de outras religiões ou da descrença, aceitam a fé 

cristã e participam de uma preparação catequética. 
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12. O batismo de adultos e o batismo de crianças têm lugar, um e o 

outro, no seio da Igreja como comunidade de fé. Quando um crente 

responsável é batizado, uma profissão de fé pessoal fará parte integrante 

do serviço batismal. Quando uma criança é batizada, a resposta pessoal 

ocorrerá mais tarde na sua vida. Nos dois casos, o batizado terá que 

crescer na compreensão da fé. No caso dos batizados que professam 

pessoalmente a fé, há sempre a exigência de um crescimento contínuo da 

resposta pessoal na fé. No caso das crianças, espera-se para mais tarde 

uma confissão pessoal; a educação cristã é orientada tendo em vista o 

desenvolvimento para essa confissão. Todo o batismo é fundado na 

fidelidade a Cristo até à morte e proclama essa fidelidade. Está situado 

no coração da vida e da fé da Igreja, e revela a fidelidade de Deus, 

fundamento de toda a vida na fé. A cada batismo, a comunidade inteira 

reafirma a sua fé em Deus e empenha-se para proporcionar ao batizado 

um ambiente de testemunho e de serviço. O batismo deveria, pois, ser 

sempre celebrado e desenvolvido no contexto da comunidade cristã. 

COMENTÁRIO 

Quando se utilizam as expressões "batismo de crianças" e "batismo de 

adultos", é preciso ter presente que a distinção verdadeira é entre aqueles 
que batizam em qualquer idade e aqueles que batizam somente os crentes 

capazes de pronunciarem por eles próprios a confissão de fé. Há uma 

diferença menor entre o batismo de crianças e o batismo de adultos, se se 
reconhece que as duas formas de batismo implicam a iniciativa de Deus 

em Cristo e exprimem uma resposta da fé no seio da comunidade crente. 

A prática do batismo de crianças insiste na fé comunitária e na fé que a 

criança partilha com os seus pais. A criança nasceu num mundo dividido 

e partilha essa ruptura. Pelo batismo, a promessa e o apelo do Evangelho 
pousam sobre a criança. A fé pessoal do batizado e a sua participação fiel 

na vida da Igreja são essenciais para que o batismo produza todos os seus 
frutos. 

A prática do batismo de adultos sublinha a confissão explícita da pessoa 

que responde à Graça de Deus, na e através da comunidade de fé; 
pedindo o batismo. As duas formas de batismo exigem uma atitude 

responsável idêntica no tocante à educação cristã. Uma redescoberta do 

caráter permanente da formação cristã pode facilitar a aceitação mútua 

de diferentes práticas de iniciação. 

Em certas Igrejas, que reúnem as duas tradições do batismo de crianças e 
do batismo de adultos, foi possível considerar duas alternativas 

equivalentes para a entrada na Igreja: a forma em que o batismo na 

infância é seguido, mais tarde, por uma profissão de fé; a forma em que o 
batismo de adultos acontece depois de uma apresentação e bênção na 

infância. Este exemplo convida ou- 
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tras Igrejas a decidirem se, igualmente, não poderiam reconhecer 

alternativas equivalentes nas suas relações reciprocas e nas negociações 
de união entre Igrejas. 

13. O batismo é um ato que não pode ser repetido. Deve-se evitar toda e 

qualquer prática que possa ser interpretada como um "re-batismo". 

 

COMENTÁRIO 

Algumas Igrejas que têm insistido numa forma particular do batismo, ou 

que têm levantado serias questões a propósito da autenticidade dos 
sacramentos e dos ministérios de outras Igrejas, têm, por vezes, pedido a 

pessoas vindas de outras tradições eclesiásticas para serem batizados 
antes de se tornarem plenamente membros comungantes. Visto que as 

Igrejas não só chegam a uma compreensão mútua maior aceitando-se 

umas às outras, mas também entram em relações mais estreitas de 
testemunho e de serviço, deverão também abster-se de toda a prática que 

pudesse pôr em questão a integridade sacramental de outras Igrejas ou 

atenuar o fato de que o sacramento do batismo não pode ser repetido. 

 

Batismo, Crisma, Confirmação 

 

14. Na obra de Deus para a salvação, o ministério pascal da morte e da 

ressurreição de Cristo está inseparavelmente ligado ao dom pentecostal 

do Espírito Santo. Do mesmo modo, a participação na morte e na 

ressurreição de Cristo está inseparavelmente ligada à recepção do 

Espírito. O batismo no seu sentido pleno significa e cumpre ambas as 

coisas. 

Os cristãos têm uma compreensão diferente do lugar do sinal do dom do 

Espírito. A transmissão do Espírito tem sido associada a gestos 

diferentes. Para alguns é o próprio rito da água. Para outros, é a unção 

com o crisma (o óleo) e/ou a imposição das mãos que em muitas Igrejas 

se chama confirmação. Para outros ainda são os três, pois consideram 

que o Espírito age através de todo o rito. Todos estão de acordo para 

dizer que o batismo cristão é um batismo na água e no Espírito Santo. 

 

COMENTÁRIO 

(a) Certas tradições explicam que, assim como o batismo nos 
conforma com o Cristo crucificado, sepultado e ressuscitado, 

assim também pelo crisma, os cristãos recebem o dom do 
Espírito do Pentecostes da parte do Filho que recebeu a unção. 
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(b) Se o batismo, como incorporação no Corpo de Cristo, 

tende, pela sua própria natureza, à comunhão eucarística no 
corpo e no sangue de Cristo, levanta-se a questão de saber por 

que um rito separado pode ser acrescentado entre batismo e 
admissão à comunhão. As Igrejas que batizam crianças, mas 

recusam-lhes a comunhão na eucaristia antes de um tal rito, 

deveriam interrogar-se se terão ou não avaliado e aceito 
plenamente as conseqüências do batismo. 

(c) O batismo deve ser sem cessar reafirmado. A forma mais 

natural de uma tal reafirmação é a celebração da eucaristia. A 
renovação dos votos do batismo poderá assim ocorrer em certas 

ocasiões, como por exemplo na celebração anual do ministério 

pascal ou na ocasião do batismo de outras pessoas. 

 

Por um reconhecimento mútuo do batismo 

 

15. As Igrejas são cada vez mais capazes de reconhecer o batismo umas 

das outras como o único batismo de Cristo, na medida em que o 

candidato confessa Jesus Cristo como Senhor, ou, no caso de um 

batismo de criança, quando essa confissão é feita pela Igreja (os pais, 

responsáveis, padrinhos, madrinhas, e a comunidade) e afirmada mais 

tarde na fé pessoal e no compromisso. O reconhecimento mútuo do 

batismo é evidentemente um sinal importante e um meio de exprimir a 

unidade batismal dada em Cristo. Em toda a parte onde isso é possível, 

as Igrejas deveriam exprimir de maneira explícita o reconhecimento 

mútuo dos seus batismos. 

16. Com o fim de superar as suas diferenças, os que praticam o batismo 

de adultos e os que batizam crianças deveriam reconsiderar certos 

aspectos dos seus modos de agir. Os primeiros deveriam procurar 

exprimir mais visivelmente o fato de que as crianças estão colocadas sob 

a proteção da Graça de Deus. Os outros deveriam guardar-se contra a 

prática de batismos aparentemente sem julgamento prévio, e levar mais a 

sério a sua responsabilidade na educação das crianças batizadas tendo 

em vista um compromisso adulto por Cristo. 

 

A CELEBRAÇÃO DO BATISMO 

 

17. O batismo é celebrado com água, em nome dó Pai, do Filho e do 

Espírito Santo. 

18. Na celebração do batismo, o valor simbólico da água deveria ser 

tomado a sério e não reduzido. O ato da imersão pode exprimir de 

maneira concreta o fato de que, no batismo, o cristão participa na morte, 

na sepultura e na ressurreição de Cristo. 
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COMENTÁRIO 

 

Em certas tradições teológicas, o uso da água, todas as suas associações 
positivas com a vida e a bênção, significam a continuidade entre a antiga 

e a nova criação, manifestando desse modo a significação do batismo não 
somente para os seres humanos mas também para todo o cosmos. Ao 

mesmo tempo, o uso da água representa uma purificação da criação, uma 

morte para tudo o que é negativo e destruidor no mundo: os que são 
batizados no Corpo de Cristo são feitos participantes de uma nova 

existência. 

19. Como acontecia nos primeiros séculos, o dom do Espírito no 

batismo pode ser representado de maneiras diversas: por exemplo, pelo 

sinal da imposição das mãos e pela unção ou crisma. O sinal da cruz 

evoca a marca do selo do Espírito prometido, sinal escatológico e 

garantia da herança final no Reino de Deus (Ef 1.13,14). A 

redescoberta de tais sinais concretos pode aprofundar a liturgia. 

20. Numa liturgia completa do batismo, dever-se-iam encontrar pelo 

menos os elementos seguintes: uma invocação do Espírito Santo; uma 

renúncia ao mal; uma profissão de fé em Cristo e na Trindade; o uso da 

água; uma declaração de que as pessoas batizadas adquiriram uma 

nova identidade como filhos e filhas de Deus, e como membros da 

Igreja, chamados a prestar testemunho do Evangelho. Certas Igrejas 

consideram que a iniciação cristã não é completa sem o selo do 

Espírito Santo dado ao batizado e a participação na comunhão. 

21. Convém que, no contexto do serviço batismal, se dê uma 

explicação do sentido do batismo, conforme a Escritura: participação 

na morte e na ressurreição de Cristo, conversão, perdão e purificação, 

dom do Espírito, incorporação no corpo de Cristo e sinal do Reino. 

 

COMENTÁRIO 

Algumas discussões recentes têm mostrado que seria preciso conceder 
mais atenção a mal-entendidos alimentados pelo contexto sócio-cultural 

no qual se situa o batismo. 

(a) Em certas partes do mundo, o uso de dar um nome ao batizado no 

decurso da liturgia batismal conduziu à confusão entre batismo e 
costumes locais de atribuição de um nome. Esta confusão torna-se 

particularmente lamentável se, em culturas predominantemente não 
cristãs, aos batizados são dados nomes cristãos não enraizados na sua 

tradição cultural. Ao elaborarem as suas disciplinas do batismo, as 

Igrejas deveriam ter todo o cuidado na ênfase a ser posta na verdadeira 
significação do batismo, para evitar que os batizados se- 
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jam inutilmente afastados da sua cultura local pela imposição de nomes 

estrangeiros. Um nome recebido da sua própria cultura de origem 
enraiza o batizado nessa cultura e, ao mesmo tempo, manifesta a 

universalidade do batismo, incorporação na Igreja Una, Santa, Católica e 
Apostólica, que se estende sobre todas as nações da Terra. 

(b) Em muitas Igrejas de massa européias e norte-americanas, pratica-se 

freqüentemente o batismo das crianças aparentemente sem nenhuma 
discriminação. Uma tal prática contribui para que as Igrejas que 

praticam o batismo de adultos se sintam pouco motivadas para 

reconhecer a validade daquele batismo; este fato deveria conduzir a uma 
reflexão mais crítica sobre a significação do batismo no seio das próprias 

Igrejas multitudinistas. 

(c) Certas Igrejas africanas praticam o batismo do Espírito Santo, sem 

água, pela imposição das mãos, reconhecendo contudo o batismo das 

outras Igrejas. Torna-se necessário um estudo no que diz respeito a esta 
prática e à sua relação com o batismo de água. 

 

22. O batismo é normalmente celebrado por um ministro ordenado, 

ainda que em certas circunstâncias outros sejam autorizados a batizar. 

23. Visto estar o batismo estreitamente ligado à vida comunitária e ao 

culto da Igreja, deveria ser celebrado durante um serviço litúrgico 

público. Assim, os membros da comunidade poderiam evocar o seu 

próprio batismo, acolhendo os batizados na sua comunhão fraterna e 

comprometendo-se a formá-los na fé cristã. Como era prática na Igreja 

antiga, as grandes festas da Páscoa, do Pentecostes e da Epifania são 

oportunas para a celebração do batismo. 
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EUCARISTIA 

 

 

 

 

A INSTITUIÇÃO DA EUCARISTIA 

 

l.  A Igreja recebe a eucaristia como um dom da parte do Senhor. Paulo 

escreveu: ―Eis o que eu recebi do Senhor, o que vos transmiti: o Senhor 

Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão, e, depois de ter dado 

graças, partiu e disse: «Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso 

em memória (anamnesis) de mim»‖. Ele fez o mesmo para o cálice, após 

a ceia, dizendo: «Este cálice é a nova aliança no meu sangue; fazei isto, 

todas as vezes que o beberdes, em memória de mim».  (1 Co 11.23-25; 

cf. Mt 26.26-29; Mc 14.22-25; Lc 22.14-20).  

As refeições que Jesus partilhou durante o seu ministério terrestre, e das 

quais temos notícia, proclamam e representam a proximidade do Reino: 

a multiplicação dos pães é disso um sinal. Quando da sua última 

refeição, a comunhão do Reino foi posta em relação com a perspectiva 

dos sofrimentos de Jesus. Depois da sua ressurreição, o Senhor 

manifestou a sua presença e deu-se a conhecer aos seus discípulos no 

partir do pão. A eucaristia encontra-se, assim, na linha de continuidade 

dessas refeições de Jesus durante a sua vida terrestre e depois da sua 

ressurreição, sinais contínuos do Reino. Os cristãos consideram que a 

eucaristia é prefigurada pelo memorial do livramento, na Páscoa de 

Israel, libertação do país, da servidão; e pela refeição da Aliança no 

monte Sinai (Ex 24). Ela é a nova refeição pascal da Igreja, a refeição da 

Nova Aliança que Cristo deu aos seus discípulos como o memorial 

(anamnesis) da sua morte e da sua ressurreição, como a antecipação do 

banquete do Cordeiro (Ap 19.9); Cristo ordenou aos seus discípulos que 

fizessem memória dele, encontrando-o assim, nesta refeição 

sacramental, como povo de Deus peregrino, até à sua volta.  

A última refeição celebrada por Jesus foi uma refeição litúrgica que 

utilizava palavras e gestos simbólicos. Consequentemente, a eucaristia é 

uma refeição sacramental que, através de sinais visíveis, nos comunica o 

amor de Deus em Jesus Cristo, o amor com que Jesus amou os seus ―até 

ao fim‖ (Jo 13.1 ). Têm-lhe sido dados diversos nomes, por exemplo: 

refeição do Senhor, partir  
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do pão, santa ceia, santa comunhão, divina liturgia, missa. A sua 

celebração é sempre o ato central do culto da Igreja. 

 

 

A SIGNIFICAÇÃO DA EUCARISTIA 

 

2. A eucaristia é essencialmente o sacramento do dom que Deus nos faz 

em Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Cada cristão recebe este dom da 

salvação pela comunhão no corpo e no sangue de Cristo. Na refeição 

eucarística, no ato de comer o pão e de beber o vinho, Cristo concede a 

comunhão com ele. Deus mesmo age na eucaristia dando vida ao corpo 

de Cristo e renovando cada membro deste corpo. Segundo a promessa de 

Cristo, cada batizado, membro do corpo de Cristo, recebe na eucaristia a 

segurança da remissão dos pecados (Mt 26.28) e a garantia da vida 

eterna (Jo 6.51-58). Ainda que a eucaristia seja essencialmente um todo, 

ela será considerada aqui sob os seguintes aspectos: ação de graças ao 

Pai, memorial de Cristo, invocação do Espírito, comunhão dos fiéis, 

refeição do Reino. 

 

A eucaristia como  

ação de graças ao Pai 

 

3. A eucaristia, que contém sempre simultaneamente palavra e 

sacramento, é uma proclamação e uma celebração da obra de Deus. A 

eucaristia é a grande ação de graças ao Pai por tudo o que ele cumpriu na 

criação, na redenção e na santificação, por tudo o que ele cumpre agora 

na Igreja e no mundo não obstante o pecado dos seres humanos, por tudo 

o que ele cumprirá conduzindo o seu Reino até à plenitude. Deste modo, 

a eucaristia é a bênção (berakah) pela qual a Igreja exprime o seu 

reconhecimento para com Deus por todos os favores. 

4. A eucaristia é o grande sacrifício de louvor, pelo qual a Igreja fala em 

nome de toda a criação. Com efeito, o mundo que Deus reconciliou com 

ele mesmo está presente em cada eucaristia: no pão e no vinho, na 

pessoa dos fiéis, nas orações que eles oferecem por eles próprios e por 

todos os humanos. Cristo une os fiéis à sua pessoa e as orações deles à 

sua própria intercessão, de modo que os fiéis são transfigurados e as suas 

orações aceitas. Este sacrifício de louvor só é possível por Cristo, com 

ele e nele. O pão e o vinho, frutos da terra e do trabalho dos homens, são 

apresentados ao Pai na fé e na ação de graças. Deste modo, a eucaristia 

revela ao mundo aquilo em que ele se deve tornar: uma oferta e um 

louvor ao Criador, uma comunhão universal no Corpo de Cristo, um 

reino de justiça, de amor e de paz no Espírito Santo. 
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A eucaristia como “anamnese”  

ou memorial de Cristo 

 

5. A eucaristia é o memorial de Cristo crucificado e ressuscitado, isto é, 

o sinal vivo e eficaz do seu sacrifício, cumprido uma vez por todas sobre 

a cruz, e continuamente agindo a favor de toda a humanidade. A 

concepção bíblica do memorial aplicada à eucaristia exprime esta 

eficácia atual da obra de Deus quando ela é celebrada pelo seu povo sob 

a forma de liturgia. 

6. O próprio Cristo, com tudo que ele cumpriu por nós e pela criação 

inteira (na sua encarnação, sua condição de servo, ministério, ensino, 

sofrimento, sacrifício; ressurreição, ascensão e envio do Espírito Santo) 

está presente neste memorial: ele concede-nos a comunhão com ele. A 

eucaristia é, deste modo, a antecipação da sua volta e do Reino eterno. 

7. O memorial, onde Cristo age através da celebração jubilosa da sua 

Igreja, é pois simultaneamente representação e antecipação. O memorial 

não é somente uma lembrança do passado ou da sua significação; é a 

proclamação eficaz feita pela Igreja da grande obra de Deus e das suas 

promessas. 

8. O memorial, como representação e antecipação, cumpre-se sob a 

forma de ação de graças e de intercessão. Proclamando diante de Deus, 

na ação de graças, a grande obra da redenção, a Igreja intercede junto 

dele para que ele conceda a todos os seres os benefícios desta libertação. 

Nesta ação de graças e intercessão, a Igreja está unida com o Filho, seu 

Sumo Sacerdote e seu Intercessor (Rm 8.34; Hb 7.25). A eucaristia é o 

sacramento do sacrifício único de Cristo, continuamente vivo para 

interceder em nosso favor. Ela é o memorial de tudo o que Deus faz pela 

salvação do mundo. O que Deus quis cumprir na encarnação, vida, 

morte, ressurreição e ascensão de Cristo, não volta a fazê-lo; esses 

acontecimentos são únicos, não podem ser nem repetidos nem 

prolongados. No memorial da eucaristia, porém, a Igreja oferece a sua 

intercessão, na comunhão de Cristo, nosso Sumo Sacerdote. 

 

COMENTÁRIO 

 

É à luz desta significação da eucaristia como intercessão que se podem 

compreender as referências à eucaristia como “sacrifício 

propiciatório” na teologia católica. Só há uma expiação, a do sacrifício 
único da cruz tornado ativo na eucaristia e apresentado ao Pai na 

intercessão de Cristo e da Igreja por toda a Humanidade. À luz da 

concepção bíblica do memorial, todas as Igrejas poderiam rever as 
velhas controvérsias a propósito da noção de “sacrifício”, e  

aprofundar a sua compreensão das razões pelas quais outras tradições 

utilizaram ou rejeitaram este termo. 
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9. O memorial de Cristo é o fundamento e a fonte de toda a oração 

cristã. A nossa oração apoia-se na intercessão contínua do Senhor 

ressuscitado, está unida a esta intercessão. Na eucaristia, Cristo dá-nos a 

força para vivermos com ele, sofrermos com ele e orarmos por 

intermédio dele, como pecadores justificados que cumprem livre e 

alegremente a sua vontade. 

10. Em Cristo oferecemo-nos a nós mesmos em sacrifício vivo e santo 

em toda a nossa vida quotidiana (Rm 12.1;1Pe 2.5); este culto espiritual 

agradável a Deus alimenta-se na eucaristia, onde somos santificados e 

reconciliados no amor, para sermos servidores da reconciliação no 

mundo. 

11. Unidos a nosso Senhor e em comunhão com todos os santos e 

mártires, somos renovados na aliança selada pelo sangue de Cristo. 

12. Visto a "anamnese" de Cristo ser o verdadeiro conteúdo da Palavra 

proclamada, bem como a essência da refeição eucarística, uma reforça a 

outra. A celebração da eucaristia implica normalmente a proclamação da 

Palavra. 

13. As palavras e gestos de Cristo na instituição da eucaristia estão no 

coração da celebração: a refeição eucarística é o sacramento do corpo e 

do sangue de Cristo, o sacramento da sua presença real. Cristo cumpre 

de modos múltiplos a sua promessa de estar com os seus para sempre até 

ao fim do mundo. Mas o modo da presença de Cristo na eucaristia é 

único. Jesus disse sobre o pão e o vinho da eucaristia: "Isto é o meu 

corpo... Isto é o meu sangue…". O que Cristo disse é a verdade e 

cumpre-se todas as vezes que a eucaristia é celebrada. A Igreja confessa 

a presença real, viva e ativa de Cristo na eucaristia. Ainda que a 

presença real de Cristo na eucaristia não dependa da fé dos indivíduos, 

todos estão de acordo em dizer que o discernimento do corpo e do 

sangue de Cristo exige a fé. 

 

COMENTÁRIO 

 

Muitas Igrejas crêem que, pelas palavras de Jesus e pelo poder do 

Espírito Santo, o pão e o vinho da eucaristia se tornam, de uma maneira 

real e no mistério, o corpo e o sangue de Cristo ressuscitado, isto é, do 

Cristo vivo, presente em toda a sua plenitude. Sob os sinais do pão e do 

vinho, a realidade profunda é o ser total de Cristo, que vem a nós para 
nos alimentar e transformar todo o nosso ser. Outras Igrejas, afirmando 

embora a presença real de Cristo na eucaristia, não vinculam essa 

presença de um modo tão definido aos sinais do pão e do vinho. As 
Igrejas deverão decidir se essa diferença pode coexistir com a 

convergência formulada no próprio texto. 
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A eucaristia como invocação do Espírito 

 

14. O Espírito Santo faz com que Cristo crucificado e ressuscitado esteja 

realmente presente para nós na refeição eucarística, cumprindo assim a 

promessa contida nas palavras da instituição. É evidente que a eucaristia 

está centrada na presença de Cristo e, por conseguinte, que a promessa 

contida nas palavras da instituição é fundamental para a celebração. O 

Pai é, contudo, a origem primeira e o cumprimento final do 

acontecimento eucarístico. O Filho de Deus feito homem, por quem, 

com quem e em quem esse acontecimento se cumpre, é o seu centro 

vivo. O Espírito Santo é a incomensurável força de amor que torna isso 

possível, tornando-o eficaz. Este vínculo da celebração eucarística com o 

mistério do Deus–Trindade, situa o papel do Espírito Santo como o que 

atualiza e vivifica as palavras históricas de Cristo. Na certeza de ser 

atendida em virtude da promessa de Jesus contida nas palavras da 

instituição, a Igreja pede ao Pai o Espírito Santo para que ele cumpra o 

acontecimento eucarístico: a presença real de Cristo crucificado e 

ressuscitado que dá a sua vida por toda a humanidade. 

 

COMENTÁRIO 

 

Não se trata de uma espiritualização da presença eucarística de Cristo, 

mas da afirmação de uma união indissolúvel entre o Filho e o Espírito. 
Esta união proclama que a eucaristia não é um ato mágico e 

automático, mas sim uma oração que se dirige ao Pai, sublinhando a 
total dependência da Igreja em relação a ele. As palavras da instituição, 

promessa de Cristo, e a epiclese, invocação do Espírito, estão pois em 

estreita relação na liturgia. A epiclese aparece situada de modo 
diferente em relação às palavras da instituição nas diversas tradições 

litúrgicas. Nas liturgias primitivas, toda a “oração eucarística” era 
concebida como portadora da realidade prometida por Cristo. A 

invocação do Espírito era feita simultaneamente sobre a comunidade e 

sobre os elementos do pão e do vinho. Reencontrando esta concepção, 
poderíamos superar as nossas dificuldades relativas a um momento 

particular da consagração. 

 

15. É em virtude da palavra viva de Cristo, e pelo poder do Espírito 

Santo, que o pão e o vinho se tornam os sinais sacramentais do corpo e 

do sangue de Cristo. Eles o continuam sendo em vista da comunhão. 

 

COMENTÁRIO 

Na historia da Igreja houve diversas tentativas para compreender o 

mistério da presença real única de Cristo na eucaristia. Alguns limitam-

se à afirmação pura e simples dessa presença, sem querer explicá-la. 
Outros consideram como necessária a afirmação de uma mudança 

realizada pelo Espírito Santo e pelas  
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palavras de Cristo, que faz com que não haja mais um pão e um vinho 

comuns, mas o corpo e o sangue de Cristo. Outros, ainda, elaboraram 
uma explicação da presença real que não pretende esgotar a 

significação do mistério, mas quer protegê-la contra as interpretações 
nocivas. 

 

16. Toda a celebração da eucaristia tem um caráter ―epiclético‖, isto é, 

depende da ação do Espírito Santo. Este aspecto da eucaristia encontra 

expressão variada nas palavras da liturgia. 

 

17. A Igreja, como comunidade da nova aliança, invoca o Espírito com 

confiança, a fim de ser santificada e renovada, conduzida em toda a 

justiça, verdade e unidade, e fortalecida para cumprir a sua missão no 

mundo. 

 

18. O Espírito Santo através da eucaristia, dá uma pregustação do Reino 

de Deus: a Igreja recebe a vida da nova criação e a segurança da volta do 

Senhor. 

 

A eucaristia como comunhão dos fiéis 

 

19. A comunhão eucarística com o Cristo presente, que alimenta a vida 

da Igreja, é ao mesmo tempo comunhão no Corpo de Cisto que é a 

Igreja. A partilha do mesmo pão e do cálice comum, num dado lugar, 

manifesta e cumpre a unidade dos participantes com Cristo e com todos 

os comungantes, em todos os tempos e em todos os lugares. É na 

eucaristia que a comunidade do povo de Deus é plenamente manifestada. 

As celebrações eucarísticas estão sempre em relação com a Igreja 

inteira, e toda a Igreja está implicada em cada celebração eucarística. Na 

medida em que uma Igreja pretende ser uma manifestação da Igreja 

universal, deveria preocupar-se com ordenar a sua própria vida segundo 

vias que tomassem a sério os interesses e preocupações das Igrejas–

irmãs. 

 

COMENTÁRIO 

Desde os princípios, o batismo foi concebido como o sacramento pelo 
qual os crentes são incorporados no Corpo de Cristo e cheios do 

Espírito Santo. Se, pois, uma Igreja, os seus ministros e os seus fiéis 
contestam a outras Igrejas, aos seus batizados e aos seus ministros, o 

direito de participar na eucaristia ou de a ela presidir, a catolicidade da 

eucaristia é menos manifesta. Em muitas Igrejas hoje discute-se a 
questão da admissão das crianças batizadas como comungantes na 

eucaristia. 

 

20. A eucaristia abarca todos os aspectos da vida. É um ato 

representativo de ação de graças e de oferta em nome do mundo inteiro. 

A celebração eucarística pressupõe a reconciliação e a partilha com 

todos, olhados como irmãos e  
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irmãs da única família de Deus; ela é um constante desafio na busca de 

relações normais no seio da vida social, econômica e política (Mt 5. 23 

ss.; 1Co 10. 16 ss.; ICo 11. 20-22; Gl 3. 28). Quando partilhamos o 

corpo e o sangue de Cristo, há um desafio radical que é lançado a todas 

as formas de injustiça, de racismo, de separação e de ausência de 

liberdade. Através da eucaristia, a graça de Deus, que renova tudo, 

penetra e restaura a pessoa humana e a sua dignidade. A eucaristia 

envolve o crente no acontecimento central da história do mundo. Como 

participantes na eucaristia, pois, mostramo-nos inconseqüentes se não 

participamos ativamente nesta restauração contínua da situação do 

mundo e da condição humana. A eucaristia mostra-nos que o nosso 

comportamento é inconsistente, em face da presença reconciliadora de 

Deus na história humana: estamos colocados sob um julgamento 

contínuo pela persistência de todas as espécies de relações injustas na 

nossa sociedade, pelas numerosas divisões devidas ao orgulho humano, 

ao interesse material e às políticas do poder, e enfim pela obstinação 

assumida nas oposições confessionais injustificáveis no seio do Corpo 

de Cristo. 

 

21. A solidariedade no Corpo de Cristo, afirmada pela comunhão 

eucarística, e a responsabilidade dos cristãos entre si e para com o 

mundo, encontram uma expressão particular nas liturgias: o perdão 

mútuo dos pecados, o sinal da paz, a intercessão por todos, comer e 

beber juntos, levar os elementos eucarísticos aos doentes e aos 

prisioneiros ou celebrar a eucaristia com eles. Todos estes sinais de amor 

fraterno na eucaristia estão diretamente ligados ao próprio testemunho 

do Cristo servo: os cristãos participam eles mesmos na sua condição de 

servo. Deus, em Cristo, entrou na condição humana; a liturgia 

eucarística está, assim, próxima das situações concretas e particulares 

dos homens e das mulheres. Na Igreja primitiva, ao ministério dos 

diáconos e das diaconisas incumbia a responsabilidade específica de 

manifestar este aspecto da eucaristia. O exercício de um tal ministério 

entre a Mesa e a miséria humana exprime concretamente a presença 

libertadora de Cristo no mundo. 

 

A eucaristia como refeição do Reino 

 

22. A eucaristia abre à visão do Reino de Deus, prometido com a 

renovação final da criação, ela é uma antecipação dessa nova ordem de 

coisas. Sinais dessa renovação estão presentes no mundo por toda parte 

onde a graça de Deus se manifesta, e onde os seres humanos trabalham 

pela justiça, pelo amor e pela paz. A eucaristia é á festa na qual a Igreja 

dá graças a Deus por esses sinais, celebra e antecipa, na alegria, a vinda 

do Reino em Cristo (1Co 11.26 Mt 26.29). 

 

23. O mundo prometido para a renovação está presente em toda a 

celebração eucarística. O mundo está presente na ação de graças ao Pai, 

quando a Igreja fala em nome da criação inteira: o mundo está presente 

durante o memorial  
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de Cristo, quando a Igreja está unida ao seu Sumo Sacerdote e 

Intercessor, na sua oração por toda a humanidade; o mundo está presente 

no momento da invocação do dom do Espírito, quando a Igreja aspira à 

santificação e à nova criação. 

 

24. Reconciliados na eucaristia, os membros do corpo de Cristo são 

chamados a ser servidores da reconciliação no meio de homens e 

mulheres, e testemunhas da alegria cuja origem é a ressurreição. Tal 

como Jesus ia ao encontro dos publicanos e dos pecadores e comia com 

eles durante o seu ministério terrestre, assim também os cristãos são 

chamados, na eucaristia, a serem solidários dos marginais e a tornarem-

se sinais do amor de Cristo, que viveu e se sacrificou por todos, que se 

dá agora a si mesmo na eucaristia. 

 

25. A celebração da eucaristia é um momento em que a Igreja participa 

de missão de Deus no mundo. Esta participação toma forma 

quotidianamente na proclamação do Evangelho, no serviço ao próximo e 

na presença constante no mundo. 

 

26. Dom total de Deus, a eucaristia oferece a realidade nova que 

transforma a vida dos cristãos, a fim de fazer deles imagem de Cristo e 

suas testemunhas eficazes. A eucaristia é, deste modo, um precioso 

alimento para os missionários, o pão e o vinho dos peregrinos, em vista 

do seu êxodo apostólico no mundo. A comunidade eucarística é 

alimentada de maneira a poder confessar por palavras e ações, que Jesus 

Cristo é o Senhor o qual ofereceu a sua vida pela salvação do mundo. Ao 

tornar-se um povo único em torno de uma refeição única, a assembléia 

eucarística deve inevitavelmente preocupar-se com a reunião daqueles 

que estão além dos seus limites visíveis, pois é Cristo quem convidou 

para o seu banquete todos aqueles pelos quais ele morreu. O fato de os 

cristãos não poderem reunir-se numa plena comunhão à mesma mesa, 

para comer o mesmo pão e beber o mesmo cálice, constitui um 

enfraquecimento do seu testemunho missionário individual e comum. 

 

 

A CELEBRAÇÃO DA EUCARISTIA 

 

27. A liturgia eucarística é essencialmente um todo, implicando 

historicamente os seguintes elementos, que podem apresentar-se numa 

ordem diferente e cuja importância não é igual: 

 

 canto de louvor;  

 ato de arrependimento; 

 declaração de perdão;  

 proclamação de diversos modos da Palavra de Deus;  

 confissão de fé (credo);  

 intercessão por toda a Igreja e pelo mundo; 
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 preparação do pão e do vinho; 

 ação de graças ao Pai pelas maravilhas da criação, da redenção e 

da santificação (de que a origem é a berakah da tradição 

judaica); 

 palavras de Cristo para a instituição do sacramento, segundo a 

tradição neotestamentária; 

 ―anamnese‖ ou memorial dos grandes atos da redenção: paixão, 

morte, ressurreição, ascensão de Cristo e pentecostes que deu 

existência à Igreja; 

 invocação do Espírito Santo sobre a comunidade e sobre os 

elementos do pão e do vinho (epiclese, seja antes das palavras 

da instituição, seja depois do memorial, ou antes e depois, ou 

uma outra referência ao Espírito Santo que exprima 

adequadamente o caráter ―epiclético‖ da eucaristia); 

 consagração dos fiéis a Deus;  

 lembrança da comunhão dos santos; 

 oração pela vinda do Senhor e pela manifestação definitiva do 

seu Reino;  

 amém de toda a comunidade; 

 oração dominical; 

 sinal de reconciliação e de paz; 

 ato de partir o pão;  

 comer e beber em comunhão com Cristo e com cada membro da 

Igreja;  

 louvor final;  

 bênção e envio em missão. 

 

28. O melhor caminho para a unidade na celebração eucarística e na 

comunhão, reside na própria renovação da eucaristia nas diversas 

Igrejas, no plano do ensino e da liturgia. As Igrejas deveriam examinar 

de novo as suas liturgias à luz do crescente acordo eucarístico. O 

movimento de reforma litúrgica aproximou as Igrejas na sua maneira de 

celebrar a eucaristia. Reconhece-se, contudo, que uma certa diversidade 

litúrgica, compatível com a nossa fé eucarística comum, é uma realidade 

sã e enriquecedora. A afirmação de uma fé comum a propósito da 

eucaristia, não implica uniformidade na liturgia e na prática. 

 

COMENTÁRIO 

Desde a época do Novo Testamento, a Igreja atribui uma grande 
importância ao uso contínuo dos elementos do pão e do vinho que Jesus 

empregou na Santa Ceia. Em certas partes do mundo, onde o pão e o 
vinho não podem ser facilmente obtidos, pretende-se, por vezes, hoje, 

que o alimento e a bebida locais servem melhor para enraizar a 

eucaristia na vida de todos os dias. Impõe-se um estudo ulterior onde se 
aborde a questão de saber que aspectos da Santa Ceia são imutáveis 

por força da instituição de Jesus, e que aspectos podem depender da 

competência e da decisão da Igreja. 
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29. Na celebração da eucaristia, Cristo congrega, ensina e alimenta a 

Igreja. É Cristo quem convida à refeição e a ela preside. Ele é o Pastor 

que conduz o Povo de Deus, o Profeta que anuncia a Palavra de Deus, o 

Sacerdote que celebra o Mistério de Deus. Na maior parte das Igrejas, 

esta presidência de Cristo tem por sinal a presidência de um ministro 

ordenado. Quem preside à celebração eucarística em nome de Cristo, 

manifesta que a assembléia não é proprietária do gesto que cumpre, que 

ela não é dona da eucaristia: ela recebe-a como dom do Cristo vivo na 

sua Igreja. O ministro da eucaristia é o enviado que representa a 

iniciativa de Deus e exprime a ligação da comunidade local com as 

outras comunidades na Igreja universal. 

30. A fé cristã aprofunda-se na celebração da eucaristia. Por isso a 

eucaristia deveria ser celebrada freqüentemente. Muitas diferenças de 

teologia, de liturgia e de prática estão ligadas à freqüência da celebração 

eucarística. 

31. Visto a eucaristia celebrar a ressurreição de Cristo, seria normal que 

ela ter lugar pelo menos todos os domingos. Visto ser ela a nova refeição 

sacramental do povo de Deus, dever-se-ia encorajar cada cristão a 

receber a comunhão freqüentemente. 

 

32. Certas Igrejas insistem na duração da presença de Cristo nos 

elementos consagrados da eucaristia, depois da celebração; outras 

sublinham antes o ato da celebração em si mesmo e o consumo dos 

elementos na comunhão. A maneira de tratar os elementos reclama uma 

atenção particular. No que respeita à reserva dos elementos, cada Igreja 

deveria respeitar as práticas e a piedade das outras. Dada a diversidade 

entre as Igrejas, e tida em conta também a situação presente no 

desenvolvimento das convergências, é útil sugerir: 

 

 que, por um lado, se lembre, nomeadamente na catequese e na 

pregação, que a intenção primeira da reserva dos elementos é a sua 

distribuição aos doentes e aos ausentes; 

 e que, por outro lado, se reconheça que a melhor maneira de 

testemunhar o respeito devido aos elementos que serviram à 

celebração eucarística é o seu consumo, sem excluir o seu uso para a 

comunhão dos doentes. 

33. A crescente compreensão mútua expressa no presente documento 

pode permitir a certas Igrejas atingirem maior medida de comunhão 

eucarística entre elas, e deste modo tornarem mais próximo o dia em que 

o povo de Cristo dividido será reunido visivelmente à volta da Mesa do 

Senhor. 
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MINISTÉRIO 

 

 

 

 

 

 

A VOCAÇÃO DE TODO O POVO DE DEUS 

 

1. Num mundo dilacerado, Deus chama toda a humanidade a tornar-se 

seu povo. Para isso escolheu Israel, em seguida falou de maneira única e 

decisiva em Jesus Cristo. Filho de Deus, Jesus fez suas a natureza, a 

condição e a causa de todo o gênero humano dando-se a si mesmo em 

sacrifício por todos. A sua vida de serviço, a sua morte e a sua 

ressurreição são os fundamentos de uma nova comunidade que é 

edificada continuamente pela boa nova do Evangelho e pelo dom dos 

sacramentos. O Espírito Santo une em um só Corpo aqueles que seguem 

Jesus Cristo, e envia-nos como testemunhas ao mundo. Pertencer à 

Igreja significa viver em comunhão com Deus, por Jesus Cristo, no 

Espírito Santo. 

2. A vida da Igreja tem como fundamento a vitória de Cristo, 

conquistada uma vez por todas, contra os poderes do mal e da morte. 

Cristo oferece o perdão, convida ao arrependimento e livra da 

destruição. Torna-nos capazes de nos voltarmos para Deus no louvor e 

para o próximo no serviço. Ele é a fonte da vida nova na liberdade, no 

perdão mútuo e no amor. Ele dirige os corações e os espíritos para o 

cumprimento do Reino onde a sua vitória se tornará manifesta e onde 

todas as coisas serão feitas novas. O propósito de Deus é que, em Jesus 

Cristo, todos possam partilhar dessa comunhão, 

3. A Igreja vive pelo poder libertador e regenerador do Espírito Santo. 

Jesus recebeu a unção do Espírito Santo no momento do seu batismo e, 

depois da sua ressurreição, este mesmo Espírito foi dado àqueles que 

criam no Senhor ressuscitado, para fazer deles o Corpo de Cristo. O 

Espírito chama à fé, santifica pelos seus numerosos dons e concede a 

força para testemunharmos o Evangelho e servirmos na esperança e no 

amor. Ele guarda a Igreja na verdade e a conduz, não obstante a fraqueza 

dos seus membros.  

4. A Igreja é chamada a proclamar e prefigurar o Reino de Deus, 

anunciando o Evangelho ao mundo e vivendo como Corpo de Cristo. 

Em Jesus, o Reino 
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 de Deus surgiu entre nós. Ele ofereceu a salvação aos pecadores. 

Anunciou a boa nova aos pobres, aos cativos a libertação, aos cegos a 

vista, aos oprimidos o livramento (Lc 4.18). Cristo abriu um novo acesso 

ao Pai. Ao viverem esta comunhão com Deus, todos os membros da 

Igreja são chamados a confessarem a sua fé e a exporem a sua 

esperança. Eles partilham, com todos, alegrias e sofrimentos, procurando 

testemunhar a cada um, um amor cheio de compaixão. Os membros do 

Corpo de Cristo lutarão ao lado dos que são oprimidos, em vista da 

liberdade e da dignidade prometidas com a vinda do Reino. Esta missão 

deve ser cumprida nos diversos contextos políticos, sociais e culturais. A 

fim de cumprirem a sua missão fielmente, eles procurarão as formas 

adaptadas ao testemunho e ao serviço em cada situação. Deste modo 

levarão ao mundo um aperitivo da alegria e da glória do Reino de Deus. 

5. O Espírito Santo concede à comunidade dons diversos e 

complementares. Eles são dados para o bem comum de todo o povo, e 

manifestam-se em ações de serviço no seio da comunidade e a favor do 

mundo. Podem ser dons de comunicação do Evangelho em palavras e 

em atos, dons de cura, de oração, de ensino e de escuta; dons de serviço, 

de direção e de obediência; de inspiração e de visão. Todos os membros 

são chamados a descobrir, com a ajuda da comunidade, os dons que 

receberam, e a utilizá-los para a edificação da Igreja e a serviço do 

mundo ao qual a Igreja é enviada. 

6. Ainda que as Igrejas estejam de acordo na compreensão geral da 

vocação do povo de Deus, elas diferem nas suas concepções da estrutura 

da vida da Igreja. Em particular, há diferenças a propósito do lugar e das 

formas de ministério ordenado. Ao empenharem-se no esforço para 

superar as diferenças, é necessário que as Igrejas assumam o seu ponto 

de partida na vocação de todo o povo de Deus. As Igrejas devem 

procurar uma resposta comum à questão seguinte: de que modo, segundo 

a vontade de Deus e sob a conduta do Espírito, deve a vida da Igreja ser 

concebida e estruturada a fim de que o Evangelho possa ser difundido e 

a comunidade edificada no amor? 

 

A IGREJA E O MINISTÉRIO ORDENADO 

 

7. As diferenças na terminologia fazem parte do debate. Para evitar a 

confusão nas discussões sobre o ministério ordenado na Igreja, é 

necessário precisar claramente em que sentido diversos termos são 

utilizados no decurso dos parágrafos seguintes. 

 A palavra carisma refere-se aos dons concedidos pelo Espírito Santo a 

cada membro do Corpo de Cristo, em vista da edificação da comunidade 

e do cumprimento da sua vocação. 

 A palavra ministério, em sentido lato, refere-se ao serviço que todo o 

Povo de Deus é chamado a cumprir, quer por intermédio de pessoas, 

quer pela co- 
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 munidade local, quer como Igreja universal; ministério ou ministérios 

podem também referir-se a formas institucionais particulares assumidas 

por esse serviço. 

 O termo ministério ordenado refere-se às pessoas que, tendo recebido 

um carisma, são investidas pela Igreja — mediante ordenação, 

invocação do Espírito e imposição das mãos — no desempenho de um 

determinado serviço. 

 Muitas Igrejas empregam a palavra sacerdote para designar certos 

ministros ordenados. Visto tal uso não ser universal, este documento 

abordará a questão fundamental no parágrafo 17. 

O ministério ordenado 

 

8. A fim de cumprir a sua missão, a Igreja necessita de pessoas que 

sejam responsáveis publicamente, e de maneira contínua, pela tarefa de 

enfatizar a sua dependência fundamental em relação a Jesus Cristo, e 

que constituam desse modo, dentro da multiplicidade dos dons, um foco 

da sua unidade. O ministério de tais pessoas que, desde tempos muito 

antigos, têm sido ordenadas, é constitutivo da vida e do testemunho da 

Igreja, 

9. A Igreja nunca existiu sem pessoas que detenham uma autoridade e 

uma responsabilidade específicas. Jesus escolheu e enviou os discípulos 

para serem testemunhas do Reino (Mt 10.1-18). Os Doze receberam a 

promessa de que se assentariam sobre tronos para julgarem as tribos de 

Israel (Lc 22.30). Um papel particular é atribuído aos Doze nas 

comunidades da primeira geração. Eles são testemunhas da ressurreição 

do Senhor (At 1.21-26), guias da comunidade na oração, no ensino, na 

fração do pão, na proclamação e no serviço (At 2.42-47; 6.2-6; etc.). A 

própria existência dos Doze e dos outros apóstolos mostra que, desde o 

princípio, havia papéis diferenciados na comunidade. 

 

COMENTÁRIO 
 

No Novo Testamento, o termo "apóstolo" é empregado em variados 
sentidos. É utilizado para designar não só os Doze mas também um 

círculo mais largo de discípulos. É aplicado a Paulo e a outros 

enquanto enviados pelo Cristo ressuscitado para proclamarem o 
Evangelho. Os papéis desempenhados pelos apóstolos cobrem 

simultaneamente a fundação e a missão. 

 
10. Jesus chamou os Doze para serem representantes do Israel renovado. 

Nessa altura eles representavam todo o povo de Deus, e, ao mesmo 

tempo, exerciam um papel especial no meio da comunidade. Depois da 

ressurreição, encontram-se entre os guias da comunidade. Pode-se, pois, 

dizer que os apóstolos prefiguram simultaneamente a Igreja inteira e as 

pessoas encarregadas de uma autoridade e de uma responsabilidade 

específicas na Igreja. O papel dos  
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apóstolos como testemunhas da ressurreição de Cristo é único e não 

pode ser reiterado. Há, pois, uma diferença entre os apóstolos e os 

ministros ordenados cujos ministérios são fundamentados sobre os dos 

apóstolos. 

11. Cristo, que escolheu e enviou os apóstolos, continua, mediante o 

Espírito Santo, a escolher e chamar pessoas para o ministério ordenado. 

Como arautos e embaixadores, os ministros ordenados representam 

Jesus Cristo para a comunidade e proclamam a sua mensagem de 

reconciliação. Como guias e professores, chamam a comunidade a 

submeter-se à autoridade de Jesus Cristo, o mestre e o profeta, em quem 

a lei e os profetas se cumpriram. Como pastores, sob a autoridade de 

Jesus Cristo o grande pastor, congregam e conduzem o povo de Deus 

disperso, na expectativa do Reino que vem. 

COMENTÁRIO 

 

A realidade fundamental de um ministério ordenado existia desde o 

princípio (ver parágrafo 8). As formas atuais da ordenação e do 
ministério ordenado, contudo, evoluíram no decurso de um 

desenvolvimento histórico complicado (ver parágrafo 19). As Igrejas 

devem, pois, evitar atribuir as suas formas particulares do ministério 
ordenado diretamente à vontade e à instituição do próprio Jesus Cristo. 

 

12. Todos os membros da comunidade crente, ordenados e leigos, estão 

estreitamente ligados. Por um lado, a comunidade precisa de ministros 

ordenados. A sua presença lembra à comunidade a iniciativa divina e a 

dependência da Igreja em relação a Jesus Cristo, que é a fonte da sua 

missão e o fundamento da sua unidade. Eles estão ao serviço da 

edificação da comunidade em Cristo e do fortalecimento do seu 

testemunho. Neles, a Igreja procura dar um exemplo de santidade e de 

compaixão. Por outro lado, o ministério ordenado não pode ser 

considerado como isolado em relação à comunidade. Os ministros 

ordenados não podem cumprir a sua vocação senão na e para a 

comunidade. Eles não podem prescindir do reconhecimento, do amparo 

e do encorajamento da comunidade. 

13. A função específica do ministério ordenado é a de congregar e 

construir o corpo de Cristo, pela proclamação e ensino da Palavra de 

Deus, pela celebração dos sacramentos, e pela direção da vida da 

comunidade na sua liturgia, missão e diaconia. 

COMENTÁRIO 

 

Estas funções não são exercidas pelo ministro ordenado de uma 

maneira exclusiva. Visto o ministério ordenado e a comunidade estarem 
estreitamente  
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ligados, todos os membros participam no exercício destas funções. Com 

efeito, todo o carisma serve para congregar e construir o Corpo de 
Cristo. Todo o membro do Corpo pode participar na proclamação e no 

ensino da Palavra de Deus, pode contribuir para a vida sacramental do 
Corpo. O ministério ordenado cumpre estas funções de uma maneira 

representativa, constituindo o foco de unidade da vida e do testemunho 

da comunidade. 

 

14. É particularmente na celebração eucarística que o ministério 

ordenado é o foco visível da comunhão profunda que une Cristo e os 

membros do seu Corpo, e que abarca toda a realidade. Na celebração da 

eucaristia, Cristo congrega, ensina e alimenta a Igreja. É Cristo quem 

convida à refeição e a ela preside. Na maior parte das Igrejas, esta 

presidência de Cristo tem por sinal o de um ministro ordenado, que a 

representa. 

COMENTÁRIO 

 

O Novo Testamento diz poucas coisas sobre a ordem da eucaristia. Não 

há indicação explícita sobre a sua presidência. É evidente que, muito 

cedo, um ministro ordenado assumiu a função de presidir à celebração. 
Se é verdade que o ministério ordenado constitui um foco de unidade de 

vida e do testemunho da Igreja, então é natural que se dê a um ministro 

ordenado esta tarefa de presidência eucarística. Ela está intimamente 
ligada à responsabilidade de conduzir a comunidade, isto é, velar pela 

sua vida (episcopê) e intensificar a sua vigilância em relação à verdade 
da mensagem apostólica e à vinda do Reino. 

 

Ministério ordenado e autoridade 

 

15. A autoridade do ministro ordenado está enraizada em Jesus Cristo, 

que a recebeu do Pai (Mt 28.18), e que a confere no Espírito Santo 

através do ato da ordenação. Este ato tem o seu lugar numa comunidade 

que assim reconhece publicamente uma pessoa. Em virtude de Jesus ter 

vindo como aquele que serve (Mc 10.45; Lc 22-27), ser posto à parte 

para o ministério ordenado significa ser consagrado para o serviço. Em 

virtude de a ordenação ser essencialmente a separação de alguém com 

invocação do dom do Espírito Santo, a autoridade do ministério 

ordenado não pode ser compreendida como propriedade da pessoa 

ordenada, mas como um dom para a contínua edificação do Corpo no 

qual e para o qual o ministro foi ordenado. A autoridade tem caráter de 

uma responsabilidade diante de Deus e é exercida com a participação de 

toda a comunidade. 

 

16. É por isso que os ministros ordenados não devem ser nem autocratas 

nem funcionários impessoais. Ainda que estejam chamados a exercer 

uma função de direção, na sabedoria e no amor, sobre a base da Palavra 

de Deus, eles estão  
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ligados aos fiéis na interdependência e na reciprocidade. É só 

procurando verdadeiramente a reação e o acordo da comunidade que a 

sua autoridade pode ser protegida dos desvios do isolamento e da 

dominação. Eles manifestam e exercem a autoridade de Cristo segundo o 

modo pelo qual o próprio Cristo revelou a autoridade de Deus ao 

mundo: comprometendo a sua vida pela comunidade. A autoridade de 

Cristo é a única. "Ele ensinava-nos como quem tem autoridade (exousia) 

e não como os seus escribas" (Mt 7.29). A sua é uma autoridade 

dominada pelo amor às "ovelhas que não têm pastor" (Mt 9.36). É uma 

autoridade confirmada pela sua vida de serviço e, de modo supremo, 

pela sua morte e ressurreição. A autoridade na Igreja só será autêntica se 

procurar conformar-se com esse modelo. 

 

COMENTÁRIO 

 

Dois perigos devem evitar-se aqui. Por um lado, a autoridade não pode 
exercer-se senão tendo em vista a comunidade, Os apóstolos 

mostravam-se atentos à experiência e ao julgamento dos crentes. Por 

outro lado, a autoridade dos ministros ordenados não deve ser reduzida 
ao ponto de os tornar dependentes da opinião comum da comunidade. A 

sua autoridade, repousa na responsabilidade que têm de, no seio da 
comunidade, recordarem a vontade de Deus. 

 

Ministério ordenado e sacerdócio 

 

17. Jesus Cristo é o único sacerdote da Nova Aliança. Deu a sua vida em 

sacrifício por todos. A partir daí, toda a Igreja pode ser descrita como 

um sacerdócio. Todos os membros são chamados a oferecer o seu ser 

"em sacrifício vivo" e a interceder pela Igreja e a salvação do mundo. Os 

ministros ordenados participam — como aliás todos os cristãos — 

simultaneamente no sacerdócio de Cristo e no sacerdócio da Igreja. Mas 

podem ser chamados propriamente sacerdotes por cumprirem um 

serviço sacerdotal particular ao fortalecerem e constituírem o sacerdócio 

real e profético dos fiéis mediante a Palavra e os sacramentos, bem como 

pelas suas orações de intercessão e direção pastoral da comunidade. 

 

COMENTÁRIO 

 

O Novo Testamento nunca utiliza os termos “sacerdócio”, ou 

“sacerdote”, (hiereus) para designar o ministério ordenado ou o 

ministro ordenado. No Novo Testamento estes termos são reservados, 
por um lado, para designar o único sacerdócio de Jesus Cristo e, por 

outro lado, para designar o sacerdócio real e profético de todos os 
batizados. O sacerdócio de Cristo e o sacer- 
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dócio dos batizados são, à sua maneira, uma função de sacrifício e de 

intercessão. Como Cristo se ofereceu a si mesmo, os cristãos oferecem o 
seu ser "em sacrifício vivo". Como Cristo intercede junto do Pai, os 

cristãos intercedem pela Igreja e pela salvação do mundo. Contudo, as 
diferenças entre estas duas espécies de sacerdócio não podem ser 

subestimadas. Enquanto Cristo se ofereceu a si mesmo em sacrifício 

único, uma vez por todas, pela salvação do mundo, os crentes têm a 
receber como um dom de Deus o que Cristo fez por eles. 

 

Na Igreja antiga começou-se a utilizar os termos "sacerdócio" e 
"sacerdote" para designar o ministro ordenado e o ministro que 

presidia à eucaristia. Tais termos sublinham o fato de que o ministério 
ordenado está em relação com a realidade sacerdotal de Jesus Cristo e 

da comunidade. Quando são utilizados em relação com o ministério 

ordenado, têm um sentido diferente do que exprimem ao serem 
aplicados ao sacerdócio sacrificial do Antigo Testamento, ao único 

sacerdócio redentor de Cristo e ao sacerdócio comum do povo de Deus. 
Paulo caracterizava o seu ministério deste modo: “Sou um ministro de 

Jesus Cristo para os gentios, cumprindo uma função de sacerdote ao 

serviço do Evangelho de Deus, de modo que as nações sejam uma oferta 
aceitável, consagrada pelo Espírito Santo” (Rm 15.16). 

 

 

O ministério dos homens  

e das mulheres na Igreja 

 

18. Onde quer que Cristo esteja presente, há um derrubar das barreiras 

humanas. A Igreja é chamada a apresentar ao mundo a imagem de uma 

nova humanidade. Em Cristo não há homem nem mulher. Homens e 

mulheres devem descobrir em conjunto as suas contribuições ao serviço 

de Cristo na Igreja. A Igreja deve descobrir os ministérios que podem ser 

exercidos por mulheres, bem como os que podem ser exercidos por 

homens. Deve-se manifestar mais amplamente na vida da Igreja uma 

compreensão mais profunda da amplitude do ministério que reflita a 

interdependência dos homens e das mulheres.  

Não obstante estarem de acordo sobre a necessidade dessa reflexão, as 

Igrejas tiram conclusões diferentes no que diz respeito à admissão das 

mulheres ao ministério ordenado. Um número crescente de Igrejas 

chegou à conclusão de que não há impedimento bíblico ou teológico 

quanto à ordenação de mulheres, e muitas delas já a estão praticando. 

Contudo, muitas outras Igrejas afirmam que a tradição da Igreja sobre 

este assunto não deve ser alterada. 
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COMENTÁRIO 

As Igrejas que praticam a ordenação das mulheres fazem-no motivadas 

pela sua compreensão do Evangelho e do ministério. Tal prática assenta 
para elas na convicção teológica profunda de que ao ministério 

ordenado da Igreja falta alguma coisa quando é limitado a um só sexo. 

A experiência dessas Igrejas durante os anos em que incluíram 
mulheres nos seus ministérios ordenados fortaleceu uma tal convicção 

teológica. Elas descobriram que os dons das mulheres são tão amplos e 
variados quanto os dos homens, e que o seu ministério é abençoado tão 

plenamente pelo Espírito Santo como o ministério dos homens. 

Nenhuma delas encontrou motivo para voltar atrás na decisão tomada. 

 

As Igrejas que não praticam a ordenação de mulheres consideram que a 
força de dezenove séculos de tradição contra esta ordenação não deve 

ser posta de lado. Crêem que não se pode renunciar a esta tradição, 

como se ela fosse uma falta de respeito pelo papel da mulher na Igreja. 
Crêem que há problemas teológicos, respeitantes à natureza humana e à 

cristologia, que estão vinculados à essência das suas convicções e da 

sua compreensão do papel das mulheres na Igreja. 

 

A discussão destas questões práticas e teológicas nas diversas Igrejas e 
tradições cristãs deveria ser completada com um estudo comum e com 

reflexão no interior da comunhão ecumênica de todas as Igrejas. 

 

 

AS FORMAS DO MINISTÉRIO ORDENADO 

Bispos, presbíteros e diáconos 

 

19. O Novo Testamento não descreve uma forma única de ministério 

que devesse servir de paradigma ou de norma durável para todo o 

ministério futuro na Igreja. No Novo Testamento aparece antes uma 

variedade de formas que existiam em diferentes lugares e tempos. 

Enquanto o Espírito Santo continuava a conduzir a Igreja na sua vida, 

culto e missão, certos elementos desta variedade primitiva foram 

desenvolvidos, e em seguida fixados numa forma de ministério mais 

universal. Durante os séculos II e III, estabeleceu-se uma tripla forma do 

ministério ordenado através da Igreja, com bispo, presbítero e diácono. 

Nos séculos seguintes, os ministérios do bispo, do presbítero e do 

diácono passaram por mudanças consideráveis no seu exercício prático. 

Em certos momentos de crise na história da Igreja, as funções duráveis 

do ministério foram distribuídas, em certos lugares e comunidades, 

segundo outras estruturas que não a tripla forma predominante. Por 

vezes recorreu-se ao Novo Testamento para justificar estas outras 

formas. Em outros casos, sustentou-se que a reestruturação do ministério 

pertencia à competência da Igreja, no seu esforço de adaptação à 

mudança das circunstâncias. 
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20. É importante prestar atenção às mudanças que o triplo ministério 

experimentou na história da Igreja. As indicações mais antigas sobre o 

triplo ministério fazem dele a forma do ministério ordenado na 

comunidade eucarística local. O bispo era o chefe da comunidade. Era 

ordenado e instalado para proclamar a Palavra e presidir à celebração da 

eucaristia. Era rodeado por um colégio de presbíteros e por diáconos que 

o assistiam nas suas tarefas. Neste contexto, o ministério do bispo era 

um foco de unidade na comunidade inteira. 

21. Bem cedo, contudo, as funções modificaram-se. Os bispos 

começaram a exercer cada vez mais a episcopê sobre várias 

comunidades locais simultaneamente. Na primeira geração, os apóstolos 

tinham exercido a episcopê na Igreja no sentido mais lato. 

Posteriormente, constata-se que Timóteo e Tito desempenharam uma 

função de supervisão numa certa região. Mais tarde ainda, esta tarefa 

apostólica é exercida de uma maneira nova pelos bispos. Constituem 

então o foco de unidade da vida e do testemunho nas regiões onde 

existem diversas comunidades eucarísticas. Como conseqüência, novos 

papéis são atribuídos aos presbíteros e aos diáconos. Os presbíteros 

convertem-se nos condutores de uma comunidade eucarística local e, na 

qualidade de assistentes dos bispos, os diáconos recebem 

responsabilidades numa região mais vasta. 

 

COMENTÁRIO 

 

A Igreja, desde os seus começos, conheceu simultaneamente o ministério 
itinerante de missionários como Paulo e o ministério local de direção 

nos lugares onde o Evangelho era recebido. No plano local, as formas 

de organização parecem ter variado segundo as circunstâncias. Os Atos 
dos Apóstolos mencionam para Jerusalém os Doze e os Sete, mais tarde 

Tiago e os anciãos; para Antioquia, os profetas e os didáskaloi (At 

6.1-6; 15.13-22; 13.1). As cartas aos Coríntios falam de apóstolos, de 
profetas e de didáskaloi (1 Co 12.28); igualmente a carta aos Romanos, 

que fala também de diáconos ou assistentes (Rm 16.1). Em Filipos, os 
termos seculares episkopoi e diakonoi aplicavam-se aos ministros 

cristãos (Fp 1.1). Vários destes ministérios são atribuídos a mulheres e 

a homens. Enquanto alguns eram designados pela imposição das mãos, 
não existe indicação deste procedimento em outros casos. Qualquer que 

tenha sido o nome, estes ministérios tinham por finalidade proclamar a 
Palavra de Deus, transmitir e salvaguardar o conteúdo original do 

Evangelho, alimentar e fortalecer a fé, a disciplina e o serviço das 

comunidades cristãs, proteger e estimular a unidade dentro de cada 
uma dessas comunidades e entre elas. Estas tarefas do ministério têm 

sido constantes através da evolução e das crises da história cristã. 

 

22. Ainda que não haja, segundo o Novo Testamento, uma só forma do 

ministério, ainda que o Espírito tenha freqüentemente conduzido a Igreja 

a adaptar os seus ministérios às necessidades de um determinado 

contexto histórico,  
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e ainda que outras formas do ministério ordenado tenham sido 

abençoadas pelos dons do Espírito Santo, o triplo ministério do bispo, do 

presbítero e do diácono pode servir hoje de expressão à unidade que 

procuramos e também de meio para lá chegar. Historicamente, é verdade 

que o triplo ministério se converteu na forma geralmente aceita na Igreja 

dos primeiros séculos, e que hoje ele é ainda conservado por muitas 

Igrejas. Para o cumprimento da sua missão e do seu serviço, as Igrejas 

têm necessidade de pessoas que, de diversos modos, exprimam e 

cumpram as tarefas do ministério ordenado na sua forma e função 

diaconal, presbiteral e episcopal. 

23. A Igreja, como Corpo de Cristo e povo escatológico de Deus, é 

constituída pelo Espírito Santo através de uma diversidade de dons e de 

ministérios. Entre estes dons, um ministério da episkopê é necessário 

para exprimir e salvaguardar a unidade do corpo. Cada Igreja precisa 

deste ministério à unidade, em uma certa forma, a fim de ser a Igreja de 

Deus, o único Corpo de Cristo, um sinal de unidade de todos no Reino. 

24. A tripla forma do ministério necessita, evidentemente, de uma 

reforma. Em certas Igrejas, a dimensão colegial da presidência no 

interior da comunidade eucarística tem passado por um 

enfraquecimento. Em outras, a função dos diáconos tem sido reduzida a 

um papel de assistentes na celebração da liturgia: deixaram de cumprir 

qualquer função referente ao testemunho diaconal da Igreja. Em geral, a 

relação entre o presbiterado e o ministério episcopal tem sido discutida 

no decurso dos séculos, e o grau de participação do presbítero no 

ministério episcopal é ainda para muitos uma questão não resolvida e de 

grande importância ecumênica. Em certos casos, algumas Igrejas, que 

não conservaram explicitamente a tripla forma do ministério, 

mantiveram de fato algumas das suas intenções originais. 

25. A tripla forma tradicional do ministério suscita deste modo questões 

para todas as Igrejas. As que mantêm esta tripla forma deverão 

interrogar-se acerca do modo como poderão as suas potencialidades ser 

plenamente desenvolvidas para um testemunho mais eficaz da Igreja no 

mundo. As que não têm a tripla forma do ministério deveriam também 

participar nesta tarefa. Em seguida, deverão perguntar-se se não haverá 

para elas um apelo poderoso para aceitarem a tripla forma do ministério 

assim desenvolvida. 

 

Princípios orientadores para  

o exercício do ministério ordenado na Igreja 
 

26. Três considerações são importantes a este respeito. O ministério 

ordenado deveria ser exercido segundo um modo pessoal, colegial e 

comunitário. O ministério ordenado deve ser exercido segundo um modo 

pessoal. Uma pessoa, ordenada para proclamar o Evangelho e chamar a 

comunidade a servir ao Se- 
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nhor na unidade de vida e de testemunho, manifesta com a maior 

efetividade a presença de Cristo no meio do seu povo. O ministério 

ordenado deve ser exercido segundo um modo colegial, isto é, um 

colégio de ministros ordenados deve partilhar a tarefa de representar as 

preocupações da comunidade. Finalmente, a estreita relação entre o 

ministério ordenado e a comunidade encontrará a sua expressão numa 

dimensão comunitária, isto é, o exercício do ministério ordenado deve 

estar enraizado na vida da comunidade e requerer a sua participação 

efetiva na busca da vontade de Deus e da orientação do Espírito. 

 

COMENTÁRIO 

 

É preciso manter conjuntamente os três aspectos. Em várias Igrejas, 

acontece um deles ser exageradamente desenvolvido em detrimento dos 
outros. Em certas Igrejas, a dimensão pessoal do ministério ordenado 

tende a atrofiar a dimensão colegial e a comunitária. Em outras Igrejas, 

as dimensões colegial e comunitária tomam um lugar tão importante 
que o ministério ordenado perde a sua dimensão pessoal. Cada Igreja 

deve interrogar-se sobre em que o exercício do ministério ordenado no 

seu seio tem sido obscurecido ao longo da história.  

O reconhecimento destas três dimensões está subjacente a uma 

recomendação feita pela Primeira Conferência Mundial de Fé e 
Constituição, em Lausane, em 1927.  "Na constituição da Igreja 

primitiva, encontram-se o Cargo episcopal, os Conselhos de anciãos, e 

a Comunidade dos fiéis. Cada um destes três sistemas de organização 
eclesiástica (episcopalismo, presbiterianismo, congregacionalismo) foi 

aceito no passado durante séculos, e é ainda praticado hoje por 
importantes setores da cristandade. Cada um deles é considerado pelos 

seus defensores como essencial à boa ordem da Igreja. 

Conseqüentemente, pensamos que, sob certas condições a precisar, eles 
deverão ocupar simultaneamente o seu lugar respectivo na organização 

da Igreja reunida" (Relatório da Comissão V, atas, Paris, 1928, p. 531). 

 
27. O ministério ordenado deve ser organizado constitucionalmente ou 

canonicamente e exercido de tal maneira na Igreja que cada uma dessas 

três dimensões possa encontrar uma expressão adequada. A nível da 

comunidade eucarística local, deverá haver um ministro ordenado, cuja 

ação se desenrole colegialmente. Dever-se-ia acentuar enfaticamente a 

participação ativa de todos os membros na vida e nas decisões da 

comunidade. A nível de uma região, torna-se necessário também um 

ministro ordenado que exerça o serviço da unidade. A dimensão colegial 

bem como a comunitária encontrarão a sua expressão nas assembléias 

sinodais representativas e regulares. 
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Funções dos bispos,  

dos presbíteros e dos diáconos 

 

28. Quais são as funções dos bispos, dos presbíteros e dos diáconos? 

Uma resposta uniforme a esta pergunta não é necessária para o 

reconhecimento mútuo do ministério ordenado. As considerações 

seguintes são, pois, apresentadas como exemplos. 

29. Os bispos pregam a Palavra, presidem à celebração dos sacramentos, 

administram a disciplina de modo a serem os ministros pastorais e 

representativos da supervisão, da continuidade e da unidade da Igreja. 

Exercem a vigilância pastoral da região para onde foram chamados. São 

os servidores da apostolicidade e da unidade do ensino, do culto e da 

vida sacramental da Igreja. Têm a responsabilidade de direção na missão 

da Igreja. Estabelecem a relação entre a comunidade cristã da sua área e 

a Igreja no sentido mais amplo, bem como entre a Igreja universal e a 

sua comunidade. Em comunhão com os presbíteros, os diáconos e toda a 

comunidade, são responsáveis pela transmissão regular da autoridade 

ministerial na Igreja. 

30. Os presbíteros servem como ministros pastorais da Palavra e dos 

sacramentos numa comunidade eucarística local. São pregadores e 

ensinadores da fé, exercem a cura das almas e têm a responsabilidade da 

disciplina da comunidade, a fim de que o mundo creia e todos os 

membros da Igreja sejam renovados, fortalecidos e equipados para o 

ministério. Os presbíteros têm uma responsabilidade particular na 

preparação dos membros da Igreja para a vida cristã e o ministério. 

31. Os diáconos representam no seio da Igreja a sua vocação de serva no 

mundo. Sustentando em nome de Cristo um combate no meio das 

inumeráveis necessidades da sociedade e das pessoas, os diáconos dão o 

exemplo da interdependência do culto e do serviço na vida da Igreja. 

Exercem uma responsabilidade no culto da comunidade. Por exemplo, 

fazem a leitura das Escrituras, pregam e conduzem os fiéis na oração… 

Participam no ensino da comunidade. Levam a cabo um ministério de 

caridade. Desempenham certas tarefas administrativas e podem ser 

eleitos para responsabilidades de governo. 

 

COMENTÁRIO 

 

Hoje, em muitas Igrejas, há uma considerável incerteza a respeito da 

necessidade, do sentido, do estatuto e das funções dos diáconos. Em que 

sentido poderá o diaconato ser considerado como uma parte do 
ministério ordenado? 

O que é que o distingue de outros ministérios na Igreja (catequistas, 
músicos, etc.)? Por que devem os diáconos ser ordenados, enquanto 

esses outros ministérios não recebem ordenação? Ao serem ordenados o 

são no sentido pleno da  
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palavra, ou a sua ordenação não é senão a primeira etapa para uma 

ordenação como presbíteros? Hoje, há uma forte tendência em muitas 
Igrejas para a restauração do diaconato como ministério ordenado com 

dignidade própria e concebido para ser exercido permanentemente. 
Agora que se registra uma aproximação entre as Igrejas, poder-se-iam 

reunir neste ofício diaconal os ministérios que existem atualmente sob 

formas e nomes diversos. As diferenças existentes na regulamentação do 
ministério diaconal não deveriam ser olhadas como impedimento para 

um reconhecimento mútuo dos ministérios ordenados. 

Variedade dos carismas 

 

32. A comunidade que vive no poder do Espírito é caracterizada por uma 

variedade de carismas. O Espírito é o dispensador dos diversos dons que 

enriquecem a vida da comunidade. A fim de os tornar mais efetivos, a 

comunidade reconhece alguns destes dons publicamente. Certos destes 

ministérios desempenham serviços permanentes da vida da comunidade, 

enquanto outros serão temporários. Homens e mulheres, nas 

comunidades das ordens religiosas, cumprem um serviço que é de 

particular importância na vida da Igreja. O ministério ordenado, ele 

próprio um carisma, não deve tornar-se num impedimento à variedade 

dos carismas. Pelo contrário, deverá ajudar a comunidade a descobrir os 

dons derramados sobre ela pelo Espírito Santo, e terá que apetrechar os 

membros do Corpo para servirem numa variedade de formas. 

33. Na história da Igreja, tempos houve em que a verdade do Evangelho 

só pôde ser preservada graças a personalidades proféticas e carismáticas. 

Freqüentemente, novos impulsos só de modo não habitual conseguiram 

abrir caminho na vida da Igreja. Por vezes, certas reformas exigiram um 

ministério especial. Os ministros ordenados, bem como toda a 

comunidade, deverão estar atentos ao desafio lançado por tais 

ministérios especiais. 

A SUCESSÃO NA TRADIÇÃO APOSTÓLICA 

 

A tradição apostólica na Igreja 

 

34. No Credo, a Igreja confessa ser apostólica. A Igreja vive na 

continuidade dos apóstolos e da sua proclamação. É o mesmo Senhor 

que enviou os apóstolos em missão e que continua a estar presente na 

Igreja. O Espírito guarda a Igreja na tradição apostólica até ao dia em 

que a história se cumprir no Reino de Deus. A tradição apostólica na 

Igreja implica a continuidade na permanência das características da 

Igreja dos apóstolos: testemunho da fé apostólica, proclamação e 

interpretação renovada do Evangelho, celebração do batismo e da 

eucaristia, transmissão das responsabilidades ministeriais, comunhão na 

oração, no amor, na alegria e no sofrimento, serviço junto aos doentes e  
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necessitados, unidade das Igrejas locais e partilha dos bens que o Senhor 

deu a cada um. 

 

COMENTÁRIO 

 

Os apóstolos, testemunhas da vida e da ressurreição de Cristo e 
enviados por ele, estão na origem da transmissão do Evangelho, da 

transmissão das palavras e dos gestos salvadores de Jesus Cristo que 
constituem a vida da Igreja. Esta tradição apostólica prossegue através 

da história, e une a Igreja às suas origens em Cristo e no colégio dos 

apóstolos. No interior desta tradição apostólica, há uma sucessão 

apostólica do ministério, que está a serviço da continuidade da Igreja, 

na sua vida em Cristo, e da sua fidelidade às palavras e aos gestos de 

Jesus, transmitidos pelos apóstolos. Os ministros instituídos pelos 
apóstolos, e posteriormente os "episkopoi" das Igrejas, foram os 

primeiros guardiães dessa transmissão da tradição apostólica; eles 
foram as testemunhas da sucessão apostólica do ministério que 

prosseguiu através dos bispos da Igreja antiga, em comunhão colegial 

com os presbíteros e os diáconos no seio da comunidade cristã. 
Convém, pois, distinguir tradição apostólica de toda a Igreja e sucessão 

do ministério apostólico. 

 

A sucessão do ministério apostólico 

 

35. A primeira manifestação da sucessão apostólica encontra-se na 

tradição apostólica de toda a Igreja. A sucessão é uma expressão da 

permanência e, por isso, da continuidade da própria missão de Cristo na 

qual a Igreja participa. Na Igreja, o ministério ordenado tem uma tarefa 

particular de preservação e de atualização da fé apostólica. A 

transmissão regular do ministério ordenado é, deste modo, uma 

expressão poderosa da continuidade da Igreja através da história; ela 

sublinha igualmente a vocação do ministro ordenado como guardião da 

fé. Quando algumas Igrejas negligenciam a importância da transmissão 

regular do ministério ordenado, deverão interrogar-se se não terão que 

mudar a sua concepção da continuidade na tradição apostólica. Por outro 

lado, quando o ministério ordenado não serve devidamente à 

proclamação da fé apostólica, as Igrejas deverão perguntar-se se as suas 

estruturas ministeriais não terão necessidade de uma reforma. 

36. Em virtude das circunstâncias históricas particulares da Igreja em 

processo de crescimento nos primeiros séculos, a sucessão dos bispos 

tornou-se um dos modos — juntamente com a transmissão do Evangelho 

e a vida da comunidade — segundo o qual se expressou a tradição 

apostólica da Igreja. Esta sucessão foi compreendida como serviço, 

símbolo e custódia da continuidade da fé e da comunhão apostólica. 



 

49 

 

COMENTÁRIO 

Na Igreja antiga, o vínculo entre o episcopado e a comunidade 

apostólica foi compreendido de dois modos. Clemente de Roma ligava a 
missão do bispo ao envio de Cristo pelo Pai e ao envio dos apóstolos 

por Cristo (Cor. 42-44). Isto fazia do bispo um sucessor dos apóstolos, 

assegurando a permanência da missão apostólica na Igreja. Clemente 
considera antes de tudo o meio pelo qual a continuidade histórica da 

presença de Cristo é assegurada na Igreja: a sucessão apostólica. Para 
Inácio de Antioquia (Magn. 6. 1; 3.1,2; Tral, 3, 1), é Cristo, rodeado 

pelos Doze, que está presente de maneira permanente na Igreja na 

pessoa do bispo rodeado pelos presbíteros. Inácio vê na comunidade 
cristã, reunida em torno do bispo, este no meio dos presbíteros e dos 

diáconos, a manifestação atual no Espírito da comunidade apostólica. 
Assim, o sinal da sucessão apostólica não põe somente em evidência a 

continuidade histórica, mas manifesta também uma realidade espiritual 

atual. 

 

37. As Igrejas que têm a sucessão pelo episcopado reconhecem cada vez 

mais que uma continuidade na fé apostólica, no culto e na missão, foi 

conservada nas Igrejas que não conservaram a forma do episcopado 

histórico. Este reconhecimento vê-se facilitado também pelo fato de que 

a realidade e a função do ministério episcopal foram mantidas em muitas 

dessas Igrejas, com ou sem o título de bispo. A ordenação, por exemplo, 

é sempre efetuada por pessoas em quem a Igreja reconhece a autoridade 

de transmitir o mandato ministerial. 

38. Estas considerações não diminuem a importância do ministério 

episcopal. Pelo contrário, ajudam as Igrejas que não conservaram o 

episcopado a considerar a sucessão episcopal como um sinal, ainda que 

não uma garantia, de continuidade e de unidade da Igreja. Há atualmente 

Igrejas, entre as comprometidas em negociações que visam a união, que 

expressam a sua vontade de aceitar a sucessão episcopal como um sinal 

de apostolicidade de toda a Igreja. Elas não estão dispostas, contudo, a 

aceitar a insinuação de que o ministério exercido na sua própria tradição 

teria sido inválido até ao momento da entrada na linha da sucessão 

episcopal. A sua aceitação da sucessão episcopal contribuirá, do modo 

mais positivo, para a unidade de toda a Igreja, se fizer parte de um 

processo mais amplo no qual as suas próprias Igrejas episcopais 

reencontrem igualmente a sua unidade perdida. 

 

A ORDENAÇÃO 

A significação da ordenação 

 

39. A Igreja ordena alguns dos seus membros ao ministério, no nome de 

Cristo, pela invocação do Espírito e imposição das mãos (1Tm 4.14; 2 

Tm 1.6); agindo assim, ela procura continuar a missão dos apóstolos e 

permanecer fiel  
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ao seu ensino. O ato da ordenação, realizado por quem tem o cargo deste 

ministério, atesta que a Igreja está ligada a Jesus Cristo e ao testemunho 

apostólico; recorda que o Senhor ressuscitado é o verdadeiro celebrante 

da ordenação e o outorgador do dom do ministério. Ao ordenar, a Igreja 

vela, sob a conduta do Espírito Santo, pela fiel proclamação do 

Evangelho e pelo serviço humilde em nome de Cristo. A imposição das 

mãos é o sinal do dom do Espírito, que torna visível o fato de o 

ministério ter sido instituído na revelação cumprida em Cristo, e lembra 

à Igreja a necessidade de olhar para ele como a fonte da sua missão. Esta 

ordenação pode, contudo, implicar diferentes intenções em relação com 

as tarefas específicas dos bispos, dos presbíteros e dos diáconos, 

segundo o exposto nas liturgias de ordenação. 

 

COMENTÁRIO 

É claro que as Igrejas têm diferentes práticas de ordenação, e que seria 

errado privilegiar uma delas como a exclusivamente válida. Por outro 
lado se as Igrejas estão dispostas a reconhecerem-se mutuamente no 

sinal da sucessão apostólica, tal como foi descrito acima, dever-se-ia 

conseqüentemente reconhecer e observar a velha tradição segundo a 
qual é o bispo quem ordena, com a participação da comunidade.  

 

40. Propriamente falando, a ordenação exprime uma ação cumprida por 

Deus e pela comunidade, na qual as pessoas ordenadas são fortalecidas 

pelo Espírito para, o cumprimento da sua tarefa, e apoiadas pelo 

reconhecimento pelas orações da comunidade. 

 

COMENTÁRIO 

 

Os termos originais do Novo Testamento para designar a ordenação são 
simples e descritivos. Observa-se o fato de uma designação. A 

imposição das mãos é indicada. Há uma oração para implorar o dom do 

Espírito. As diversas tradições têm edificado diferentes interpretações 
sobre a base destes dados. 

Existe, evidentemente, uma diferença entre as situações culturais 

subentendidas pela palavra grega cheirotonein e pelas palavras latinas 
ordo e ordinare. O emprego neotestamentário do primeiro termo está 

carregado da significação secular inicial de “designação” (At 14.23; 2 
Co 8.19), que deriva, por sua vez, do sentido original de "estender a 

mão ", seja para designar uma pessoa, seja para exprimir um voto. 

Alguns especialistas no assunto vêem em cheirotonein uma referência 
ao ato de imposição das mãos, por causa da indicação literal desta ação 

em casos aparentemente paralelos como At 6.6; 8.17; 13.3;19.6; 1Tm 
4.14; 2Tm 1. 6. Por outro lado, ordo e ordinare são termos derivados da 

lei romana e transmitem a idéia do estatuto especial de um grupo, 

distinto  
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da plebe; é assim que, por exemplo, a expressão ordo clarissímus 

designava o senado romano. O ponto de partida de toda a construção 
conceptual que utiliza estes termos influenciará profundamente o que, 

no pensamento e na ação que daí derivam, é considerado como 
adquirido. 

 

O ato da ordenação 

 

41. Uma longa e antiga tradição cristã situa a ordenação no contexto do 

culto e especialmente da eucaristia. Um tal lugar para a celebração da 

ordenação põe em evidência a sua significação como ato de toda a 

comunidade, e não como gesto de uma certa ordem existente no interior 

da comunidade ou como ação do indivíduo que é ordenado. O ato da 

ordenação pela imposição das mãos, realizado por aqueles que possuem 

um tal ministério, é simultaneamente: invocação do Espírito Santo 

(epiclesis), sinal sacramental, reconhecimento dos dons e compromisso. 

42. (a) A ordenação é uma invocação dirigida a Deus, a fim de que o 

novo ministro receba o poder do Espírito Santo, na nova relação 

estabelecida entre esse ministro e a comunidade cristã local, esse 

ministro e a Igreja universal, segundo a intenção expressa. A alteridade 

da iniciativa divina, de que o ministério ordenado é sinal, é aqui 

reconhecida no próprio ato da ordenação, "O Espírito sopra onde quer" 

(Jo 3.3): a invocação do Espírito implica que a resposta à oração da 

Igreja depende de modo absoluto de Deus. Quer isso dizer que o Espírito 

pode pôr novas forças em movimento e abrir novas possibilidades 

"infinitamente além de tudo o que pedimos e pensamos" (Ef 3.20). 

43. (b) A ordenação é um sinal de resposta a essa oração pelo Senhor, 

que concede esse dom do ministério. Ainda que a resposta à epiclese da 

Igreja dependa da liberdade de Deus, a Igreja ordena convencida de que 

Deus, fiel às suas promessas em Cristo, entra sacramentalmente nas 

formas contingentes e históricas das relações humanas, e de que ele 

utiliza-se para os seus fins. A ordenação é um sinal realizado com a fé de 

que a relação espiritual significada está presente em, com, e através das 

palavras expressas, dos gestos realizados e das formas utilizadas. 

44. (c) A ordenação é o reconhecimento, por parte da Igreja, dos dons do 

Espírito naquele que é ordenado, e o compromisso simultâneo da Igreja 

e do que recebe a ordenação na sua nova relação. Ao receber o novo 

ministro, mediante o ato da ordenação, a comunidade reconhece os dons 

desse ministro e compromete-se a assumir a responsabilidade de uma 

atitude de abertura em relação a esses dons. Igualmente, aqueles que 

receberam a ordenação oferecem os seus dons à Igreja e 

comprometem-se a enfrentar as tarefas e as possibilidades emergentes da 

nova autoridade e responsabilidade assumidas. E, ao  
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mesmo tempo, entram numa relação colegial com os outros ministros 

ordenados. 

 

As condições para a ordenação 

 

45. Certos fiéis são chamados ao ministério ordenado segundo caminhos 

diferentes. Há a consciência pessoal de uma chamada do Senhor a 

consagrar-se ao ministério ordenado. Esta chamada pode ser discernida 

na oração pessoal e na reflexão, mas também através de sugestões, de 

exemplos, de encorajamentos, de influências provenientes da família, 

dos amigos, da paróquia, dos professores, e de outras autoridades da 

Igreja. Esta chamada deve ser autenticada pelo reconhecimento eclesial 

dos dons e das graças de uma pessoa, concedidos pela natureza e pelo 

Espírito, necessários ao ministério a cumprir. Deus pode servir-se para o 

ministério ordenado tanto de pessoas que vivem no celibato como de 

pessoas casadas. 

46. As pessoas ordenadas podem ser ministros de tempo total no sentido 

de receberem o seu salário da Igreja. A Igreja pode também ordenar 

pessoas que continuem a desempenhar outros empregos ou ocupações. 

47. Os candidatos ao ministério ordenado têm necessidade de uma 

preparação apropriada através do estudo da Escritura e da Teologia, da 

prática da oração e da vida espiritual, familiarizando-se também com as 

realidades sociais e humanas do mundo contemporâneo. Em certos 

casos, esta preparação poderá assumir uma outra forma que não a dos 

estudos acadêmicos prolongados. O período da formação será 

oportunidade para provar a vocação do candidato, estimulá-la e 

confirmá-la, ou modificá-la na sua concepção. 

48. O compromisso inicial com o ministério ordenado deveria 

normalmente ser cumprido sem reserva ou limite de tempo. Contudo, 

uma dispensa em relação ao serviço não é incompatível com a 

ordenação. O ato de reassumir um ministério ordenado requer o acordo 

da Igreja, não uma reordenação. Tendo em conta o carisma do ministério 

dado por Deus, a ordenação a cada um dos ministérios ordenados 

particulares nunca se repete. 

49. A disciplina relativa às condições para a ordenação numa dada Igreja 

não deve ser necessariamente aplicável de modo universal, nem utilizada 

como motivo para não reconhecer os ministérios das outras Igrejas. 

50. As Igrejas devem reexaminar as suas práticas — não se dê o caso, 

por exemplo, de recusarem a admissão de candidatos ao ministério 

ordenado por motivos de um handicap ou de pertencer a uma raça ou a 

um grupo social particular. Um tal reexame é particularmente importante 

nos nossos dias, por  
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causa das numerosas experiências de formas novas de ministério pelas 

quais as Igrejas se aproximam do mundo moderno. 

 

 

PARA O RECONHECIMENTO MÚTUO  

DOS MINISTÉRIOS ORDENADOS 

 

51. Com o fim de caminhar para o reconhecimento mútuo dos 

ministérios, é preciso realizar esforços combinados. Todas as Igrejas 

devem examinar as formas do ministério ordenado e o grau da sua 

fidelidade às intenções originais. As Igrejas devem estar preparadas para 

renovar a sua compreensão e a sua prática do ministério ordenado. 

52. Entre os pontos que devem ser estudados, enquanto as Igrejas 

avançam para o reconhecimento mútuo dos ministérios, o da sucessão 

apostólica é de uma importância particular. Algumas Igrejas, co-

participantes nas conversações ecumênicas, poderão reconhecer 

mutuamente os seus ministérios ordenados se estiverem seguras de que a 

intenção de cada uma delas é transmitir o ministério da Palavra e dos 

sacramentos em continuidade com os tempos apostólicos. O ato da 

transmissão deveria ser realizado de acordo com a tradição apostólica, 

que inclui a invocação do Espírito e a imposição das mãos. 

53. A fim de chegarem ao reconhecimento mútuo dos ministérios, as 

diversas Igrejas têm de percorrer diferentes etapas, Por exemplo: 

 (a) As Igrejas que conservarem a sucessão episcopal deverão 

reconhecer o conteúdo apostólico do ministério ordenado, existente nas 

Igrejas que não conservaram essa sucessão, bem como a existência 

nestas Igrejas de um ministério da episkopê sob variadas formas. 

(b) As Igrejas sem a sucessão episcopal, que vivem na continuidade fiel 

com a fé e a missão apostólicas, têm um ministério da Palavra e dos 

sacramentos evidenciado na sua fé, prática e vida. Tais Igrejas devem 

dar-se conta de que a continuidade com a Igreja dos apóstolos encontra 

expressão profunda na sucessão da imposição das mãos pelos bispos, e 

de que, mesmo não estando elas privadas da continuidade na tradição 

apostólica, este sinal fortalecerá e aprofundará essa continuidade. Elas 

terão que redescobrir o sinal da sucessão episcopal. 

54. Algumas Igrejas ordenam homens e mulheres, outras não ordenam 

senão homens. Estas diferenças criam obstáculos no que respeita ao 

reconhecimento mútuo dos ministérios. Mas estes obstáculos não devem 

ser considerados como impedimentos decisivos a outros esforços que 

tenham em vista o mútuo reconhecimento. A abertura recíproca 

comporta a possibilidade de o Espírito  
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falar a uma Igreja através dos esclarecimentos de uma outra. As 

considerações ecumênicas deveriam, pois, animar e não refrear o esforço 

para encarar de frente este problema. 

55. O reconhecimento mútuo das Igrejas e dos seus ministérios implica  

decisão da parte das autoridades e um ato litúrgico a partir do qual a 

unidade será manifestada publicamente. Têm sido propostas diversas 

formas deste ato público: mútua imposição das mãos, celebração 

eucarística, culto solene sem rito particular de reconhecimento, leitura de 

um texto de união no decurso de uma celebração. Nenhuma forma 

litúrgica é absolutamente requerida, mas, seja em que caso for, é 

necessário proclamar publicamente o cumprimento do reconhecimento 

mútuo. A celebração comum da eucaristia seria, sem dúvida, o lugar 

apropriado para tal ato. 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 -  LITURGIA EUCARÍSTICA DE LIMA (1982) 

 

LA LITURGIA 

LITURGIA DE ENTRADA 

 

1 CANTO  

2 SALUDO  

M. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, 

el amor de Dios 

y la comunión del Espíritu Santo 

esté con todos ustedes. 

C. Y con tu espíritu.  

3 CONFESIÓN  

C. Oh Dios, Padre nuestro, lleno de misericordia, 

confesamos que estamos sometidos al pecado 

y que, por nosotros mismos, no podemos liberarnos. 

Hemos pecado contra Ti 

en pensamiento, palabra y obra, 

por lo que hemos hecho, 

y por lo que hemos dejado de hacer. 

No te hemos amado con todo el corazón, 

ni hemos amado al prójimo como a nosotros mismos. 

Por el amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. 

Perdónanos, renuévanos y dirígenos, 

para que hallemos nuestro gozo en el cumplimiento de tu voluntad, 

siguiendo tus caminos  

para gloria de tu santo nombre. 

Amén.  

4 ABSOLUCIÓN  

M. Dios todopoderoso 

nos entregó a su Hijo, que murió por nosotros, 

y por su amor, perdona todos nuestros  pecados. 

Como ministro llamado y ordenado por la Iglesia de Cristo, 

declaro el perdón de todos vuestros pecados 

en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  

C. Amén.  

5 LETANÍA DEL KYRIE  

M. Para que podamos conservar la unidad del Espíritu 

por el vínculo de la paz y reconocer juntos 

que no hay más que un Cuerpo y un Espíritu, 

un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, 

roguemos al Señor.  



C. Kyrie eleison (Señor, ten piedad; se puede cantar)  

M. Para que lleguemos pronto a la comunión visible 

del Cuerpo de Cristo partiendo el pan 

y bendiciendo la copa alrededor de la misma mesa, 

roguemos al Señor.  

C. Kyrie eleison.  

M. Para que reconciliados con Dios por medio de Cristo, 

podamos reconocer mutuamente nuestros ministerios 

y reencontrarnos en el ministerio de la reconciliación, 

roguemos al Señor.  

C. Kyrie eleison.  

6 GLORIA  

M. Gloria a Dios en las alturas, 

y en la tierra paz a quienes ama el Señor. 

Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, 

te glorificamos y te damos gracias, 

Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso  

C. Gloria in excelsis Deo! Aleluya! (Se sugiere cantar)  

M. Señor Hijo unigénito, Jesucristo. 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre: 

Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros. 

Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. 

Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros.  

C. Gloria   

M. Porque sólo Tú eres Santo. 

Sólo Tú Señor.  

Sólo Tú altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, 

en la gloria de Dios Padre.  

Amén.  

C. Gloria   

LITURGIA DE LA PALABRA 

7 COLECTA  

M. Oremos: 

Señor Dios, lleno de gracia y de misericordia, 

ungiste a tu Hijo amado con el Espíritu Santo 

cuando fue bautizado en el Jordán, 

y lo consagraste profeta, sacerdote y rey: 

derrama tu Espíritu Santo nuevamente sobre nosotros  

para que seamos fieles a la vocación de nuestro bautismo, 
que deseemos ardientemente la comunión del cuerpo y la sangre de 

Cristo, 



y que estemos al servicio de los pobres de tu pueblo  

y de todos los que necesitan nuestro amor fraterno, 

por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor,  

que vive y reina contigo, 

en la unidad del Espíritu Santo, 

un solo Dios, por los siglos de los siglos.  

C. Amén.  

8 PRIMERA LECCIÓN (del Antiguo Testamento o de los Hechos de 
los Apóstoles)  

9 CANTO DE MEDITACIÓN  

10 EPÍSTOLA  

11 ALELUYA  

12 EVANGELIO  

13 HOMILÍA  

14 MEDITACIÓN EN SILENCIO  

15 CREO NICENO-CONSTANTINOPOLITANO  

C. Creemos en un solo Dios, 

Padre todopoderoso, 

creador de cielo y tierra, 

de todo lo visible y lo invisible.  

Creemos en un solo Señor, Jesucristo, 

Hijo único de Dios, 

nacido del Padre antes de todos los siglos: 

Dios de Dios, Luz de Luz,  

Dios verdadero de Dios verdadero, 

engendrado, no creado, 

de la misma naturaleza que el Padre, 

por quien todo fue hecho; 

que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, 

y por obra del Espíritu Santo 

se encarnó de María, la Virgen, 

y se hizo hombre; 

y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato: 

padeció y fue sepultado, 

y resucitó al tercer día según las Escrituras, 

y subió al cielo  

y está sentado a la derecha del Padre; 

y de nuevo vendrá en gloria 

para juzgar a vivos y muertos, 

y su reino no tendrá fin.  

Creemos en el Espíritu Santo, 
Señor y dador de vida, 

que procede del Padre y del Hijo, 



que con el Padre y el Hijo 

recibe una misma adoración y gloria, 

y que habló por los profetas.  

Creemos que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, 

reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. 

Esperamos la resurrección de los muertos 

y la vida del mundo futuro. 

Amén.  

16 INTERCESIÓN  

M. Roguemos con fe a Dios, nuestro Padre, 

a su Hijo Jesucristo 

y al Espíritu Santo.  

C. Kyrie eleison.  

M. Para la Iglesia de Cristo extendida en toda la tierra, 

imploremos el Espíritu y la diversidad de sus dones.  

C. Kyrie eleison.  

M. Para los responsables de los pueblos, 

a fin de que consoliden y defiendan la justicia y la paz, 

pidamos la sabiduría de Dios.  

C. Kyrie eleison.  

M. Para los que son víctimas de la opresión o la violencia, 

pidamos el poder del Liberador.  

C. Kyrie eleison.  

M. Para que las iglesias descubran nuevamente su unidad visible 

en el solo bautismo que las incorpora a Cristo, 

oremos por el amor de Cristo.  

C. Kyrie eleison.  

M. Para que las iglesias realicen la comunión 

en la eucaristía en torno a la Mesa, 

oremos por la fortaleza de Cristo.  

C. Kyrie eleison.  

M. Para que las iglesias reconozcan unas a otras los ministerios 

al servicio de su único Señor, 

oremos por la paz de Cristo.  

C. Kyrie eleison.  

(Plegarias libres)  



M. Ponemos en tus manos, Señor, 

aquellos por quienes pedimos, 

confiando en tu bondad, 

por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor.  

C. Amén.  

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

17 PREPARACIÓN  

M. Bendito seas, Señor, Dios del universo, 

por este pan, 

fruto de la tierra y del trabajo humano, 

que recibimos de tu generosidad 

y ahora te presentamos: 

será para nosotros pan de vida.  

C. Bendito seas por siempre, Señor.  

M. Bendito seas, Señor, Dios del universo, 

por este vino, 

fruto de la vid y del trabajo humano, 

que recibimos de tu generosidad 

y ahora te presentamos: 

será para nosotros bebida de salvación.  

C. Bendito seas por siempre, Señor.  

M. Así como las espigas,  

que estaban dispersas por los campos, 

y las vides, 

que estaban dispersas por las colinas, 

se han reunido sobre esta mesa en este pan y este vino,  

así también, Señor, sea reunida muy pronto 

tu Iglesia de los confines de la tierra en tu Reino.  

C. Maranatha! Aleluya! Ven, Señor! Aleluya!  

 

PLEGARIA EUCARÍSTICA 

18 DIÁLOGO  

M. El Señor esté con ustedes  

C. Y con tu espíritu.  

M. Arriba los corazones.  

C. Los levantamos al Señor.  

M. Demos gracias al Señor.  



C. Es justo y necesario que lo hagamos.  

 

19 PREFACIO  

M. En verdad es justo y necesario darte gloria 

y ofrecerte nuestra acción de gracias, 

siempre y en todo lugar, 

a ti, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. 

Por tu Palabra viva, creaste todas las cosas 

y las hiciste buenas; 

formaste al ser humano a tu imagen, 

para que participara de tu vida y reflejara tu gloria. 

Al llegar la plenitud de los tiempos, 

nos diste a Cristo como la vida del mundo. 

El quiso ser bautizado y consagrado como servidor tuyo, 

para anunciar a los pobres la buena noticia. 

En la última cena, antes de su pasión, 

nos entregó la eucaristía, 

para que celebremos el memorial 

de la cruz y la resurrección, 

y recibamos su presencia en el pan de vida. 

A todos los redimidos, Cristo da el sacerdocio real 

y por amor a sus hermanos y hermanas  

eligió a los que habrían de participar en su ministerio 

para alimentar a la Iglesia de tu Palabra 

y que viva de tus Sacramentos. 

Por ello, Señor, con los ángeles y todos los santos, 

proclamamos y cantamos tu gloria:  

20 SANCTUS  

C. Santo, Santo, Santo  (se puede cantar)  

21 EPICLESIS I (invocación del Espíritu Santo)  

M. Santo eres, Señor, Dios del universo, 

y tu gloria es sin medida. 

Envía sobre nuestra eucaristía 

al Espíritu que da la vida: 

el mismo que habló por Moisés y los profetas, 

que cubrió con su sombra a la Virgen María, 

bajó sobre Jesús en el Jordán 

y sobre los Apóstoles el día de Pentecostés. 

Que la efusión de este Espíritu de fuego 

transfigure este convite de acción de gracias 

y que el pan y el vino se conviertan para nosotros 

en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.  

C. Espíritu cúbrenos hoy y danos siempre tu poder.  

22 INSTITUCIÓN  

M. Que este Espíritu Creador dé cumplimiento  

a las palabras de tu Hijo amado, 



el cual, la noche que iba a ser entregado, 

tomó el pan, lo bendijo en la acción de gracias, 

lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: 

Tomen, coman todos de él, 

porque esto es mi cuerpo 

que será entregado por ustedes. 

Hagan esto en mi memoria. 

Del mismo modo, acabada la cena, 

tomó el cáliz, lo bendijo en la acción de gracias, 

y lo pasó a sus discípulos diciendo: 

Tomen y beban todos de él, 

porque este cáliz es la Nueva Alianza en mi sangre, 

que será derramada por ustedes y por muchos 

para perdón de los pecados. 

Hagan esto en mi memoria. 

Grande es el misterio de la fe.  

C. Anunciamos tu muerte, Señor Jesús, 

proclamamos tu resurrección, 

esperamos tu retorno glorioso.  

23 ANAMNESIS  

M. Por eso, Señor, 

celebramos hoy el memorial de nuestra redención: 

evocamos el nacimiento y la vida de tu Hijo entre nosotros, 

su bautismo por Juan, 

su última cena con los Apóstoles, 

su muerte y su descenso a la morada de los muertos, 

proclamamos su resurrección y ascensión a los cielos, 

donde lleva a cabo su ministerio de Sumo Sacerdote 

intercediendo por todos nosotros; 

esperamos su retorno glorioso. 

Unidos a su único sacerdocio, 

te ofrecemos este memorial: 

acuérdate del sacrificio de tu Hijo 

y concédenos a todos las bendiciones 

de su obra redentora.  

C. Maranatha, ¡Aleluya!  

24 EPICLESIS II  

M. Mira, Señor, esta eucaristía, 

que Tú mismo has dado a tu Iglesia, 

recíbela como aceptas la ofrenda de tu Hijo 

que nos restablece en tu Alianza. 

Cuando seamos alimentados con su Cuerpo y su Sangre, 

llénanos del Espíritu Santo 

para que seamos un solo cuerpo y un solo espíritu en Cristo, 

una ofrenda viva para alabanza de tu gloria.  

C. Espíritu cúbrenos hoy y danos siempre tu poder.  

 



25 MEMENTOS  

M. Recuerda, Señor, a tu Iglesia, 

una, santa, católica y apostólica, 

redimida por la sangre de Cristo. 

Manifiesta su unidad, guarda su fe 

y presérvala en paz. 

Recuerda, Señor, a todos los siervos de tu Iglesia: 

obispos, presbíteros, diáconos, 

y a todos aquellos a quienes has dado ministerios especiales  

Recuerda especialmente a ... 

Recuerda también a nuestros hermanos y nuestras hermanas 

que han muerto en la paz de Cristo, 

y a todos los muertos de quienes sólo tú conoces la fe: 

condúcelos a la fiesta de la alegría 

preparada para todos los pueblos en tu presencia, 

con la bienaventurada Virgen María, 

con los patriarcas y los profetas, 

los apóstoles y los mártires  

y todos los santos que vivieron en tu amistad. 

Con ellos cantamos tu alabanza  

y esperamos la felicidad de tu Reino 

donde podremos, con toda la creación, 

libre ya del pecado y de la muerte, 

glorificarte por Cristo, nuestro Señor.  

C. ¡Maranatha! ¡Alaluya!  

26 CONCLUSIÓN  

M. Por El, con El y en El, 

a Ti, Dios Padre omnipotente, 

en la unidad del Espíritu Santo, 

todo honor y toda gloria, 

por los siglos de los siglos.  

C. Amén.  

27 PADRE NUESTRO  

M. Unidos en el mismo Espíritu y el mismo Cuerpo de Cristo, 

por el único bautismo, 

podemos decir con confianza 

la oración de los hijos de Dios:  

C. Padre nuestro que estás en los cielos  

28 LA PAZ  

M. Señor Jesucristo, que dijiste a los Apóstoles: 

"Mi paz les dejo, les doy mi paz", 

no mires nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia, 

y conforme a tu palabra, 

concédele la paz  

y llévala hacia la unidad perfecta de tu Reino, 

por los siglos de los siglos.  



C. Amén.  

M. La paz del Señor sea siempre con ustedes  

C. Y con tu espíritu.  

M. Démonos un signo de reconciliación y de paz.  

(se invita a saludarse, deseando la paz)  

29 FRACCIÓN  

M. El pan que partimos  

es la comunión con el Cuerpo de Cristo. 

La copa de bendición por la que damos gracias 

es la comunión en la Sangre de Cristo.  

30 CORDERO DE DIOS  

C. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros.  

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros.  

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 

danos la paz.  

(preferentemente se canta)  

31 COMUNIÓN  

32 ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS  

M. Roguemos en paz al Señor:  

Te damos gracias, Señor nuestro Dios, 

por habernos unido en el Cuerpo de Cristo por el bautismo 

y habernos colmado de alegría por la eucaristía. 

Condúcenos hacia la plena unidad visible de tu Iglesia 

y haznos atentos a todos los signos de reconciliación 

que nos has dado. 

Ahora que hemos gustado una anticipación del festín de tu Reino, 

haz que un día participemos todos juntos 

de la herencia de los santos en luz, 

por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, 

que vive y reina contigo  

en la unidad del Espíritu Santo, 

un solo Dios por los siglos de los siglos.  

C. Amén.  

 



33 HIMNO FINAL  

34 ENVÍO  

M. Jesús dice: 

Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; 

si alguno comiere de este pan, vivirá siempre. 

Vayan en paz y sirvan al Señor.  

C. Demos gracias al Señor.  

 

35 BENDICIÓN  

M. El Señor te bendiga y te guarde; 

el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, 

y tenga de ti misericordia; 

el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.  

C. Amén. 

 

Disponível em: http://www.oikoumene.org/es/documentacion/documents/pr 

ogramas-del-cmi/unity-mission-evangelism-and-spirituality/spirituality-and- 

worship/liturgia-eucaristica-de-lima.html#c20306. Acesso em 03.09.2010 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


