A Santa Missa é um sacrifício e é um banquete ou
uma ceia?
Diác. Dr. António Pedro Lourenço
(antoniopedro.lourenco@gmail.com)

É sim. São as duas coisas em simultâneo e inseparavelmente.
A Santa Missa é, pois, ao mesmo tempo e inseparavelmente, um
sacrifício e um banquete (ou uma ceia).
Vejamos o que o Magistério da Igreja Católica diz nos seus documentos mais
relevantes:
 SC, 10: “Na verdade, o trabalho apostólico ordena-se a conseguir que todos os que se
tornaram filhos de Deus pela fé e pelo Batismo se reúnam em assembleia para louvar a Deus no
meio da Igreja, participem no Sacrifício e comam a Ceia do Senhor”1.
 SC, 47: “O nosso Salvador instituiu na última Ceia, na noite em que foi entregue, o
Sacrifício eucarístico do Seu Corpo e do Seu Sangue para perpetuar pelo decorrer dos séculos, até
Ele voltar, o Sacrifício da cruz, confiando à Igreja, sua esposa amada, o memorial da sua morte e
ressurreição: sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade, banquete pascal em
que se recebe Cristo, a alma se enche de graça e nos é concedido o penhor da glória futura”2.
 CIC, 1382: “A Missa é, ao mesmo tempo e inseparavelmente, o memorial sacrificial
em que se perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão do corpo e sangue do
Senhor”3.
 DD, 44: “Este aspecto comunitário exprime-se de modo especial no caráter de
banquete pascal, que é típico da Eucaristia, onde o próprio Cristo Se faz alimento. Na verdade,
Cristo confiou à Igreja este sacrifício com o seguinte objetivo: para que os fiéis participassem
nele, quer espiritualmente mediante a fé e a caridade, quer sacramentalmente com o banquete da
Sagrada Comunhão”4.

1 CONCÍLIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. «Sacrosanctum Concilium» (04-12-1963), n. 10:
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctumconcilium_po.html: AAS 56 (1964) 102: “Nam labores apostolici ad id ordinantur ut omnes, per fidem et
Baptismum filii Dei facti, in unum conveniant, in medio Ecclesiae Deum laudent, Sacrificium participent et
Cenam Dominicam manducent”: http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS%2056%20[1964]%20%20ocr.pdf.
2
Ibidem, n. 47: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_po.html: AAS 56 (1964) 113: “Salvator noster, in Cœna novissima,
qua nocte tradebatur, Sacrificium Eucharisticum Corporis et Sanguinis sui instituit, quo Sacrificium Crucis in
saecula, donec veniret, perpetuaret, atque adeo Ecclesiae dilectae Sponsae memoriale concrederet Mortis et
Resurrectionis suae: sacramentum pietatis, signum unitatis, vinculum caritatis, convivium paschale, in quo
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http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p2s2cap1_1210-1419_po.html: “Missa simul et
inseparabiliter sacrificale est memoriale in quo crucis perpetuatur Sacrificium, et sacrum convivium
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S. JOÃO PAULO II, Carta apost. «Dies Domini» (31-05-1998), n. 44:
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_05071998_diesdomini_po.html: AAS 90 (1998) 740: “Hic exinde concors conventus in convivii potissimum paschalis natura
manifestatur, quae Eucharistiae est peculiaris, in qua Christus ipse fit alimentum. Etenim eo fine Christus
sacrificium hoc Ecclesiae concredidit: ut fideles illud, et spiritualiter, per fidem et caritatem, et sacramentaliter,
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http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS%2090%20[1998]%20-%20ocr.pdf.
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 IGMR, 72: “Na última Ceia, Cristo instituiu o sacrifício e banquete pascal, por meio
do qual, todas as vezes que o sacerdote, representando a Cristo Senhor, faz o mesmo que o Senhor
fez e mandou aos discípulos que fizessem em sua memória, se torna continuamente presente o
sacrifício da cruz”5.
 EDE, 12: “Este aspeto de caridade universal do sacramento eucarístico está fundado nas
próprias palavras do Salvador. Ao instituí-lo, não Se limitou a dizer «isto é o Meu corpo», «isto é
o Meu sangue», mas acrescenta: «entregue por vós (...) derramado por vós» (Lc 22, 19-20). Não
se limitou a afirmar que o que lhes dava a comer e a beber era o Seu corpo e o Seu sangue,
mas exprimiu também o seu valor sacrificial, tornando sacramentalmente presente o Seu
sacrifício, que algumas horas depois realizaria na cruz pela salvação de todos. A Missa é, ao
mesmo tempo e inseparavelmente, o memorial sacrificial em que se perpetua o sacrifício da
cruz e o banquete sagrado da comunhão do corpo e sangue do Senhor”6.
 EDE, 48: “Se a ideia do «banquete» inspira familiaridade, a Igreja nunca cedeu à
tentação de banalizar esta «intimidade» com o seu Esposo, recordando-se que Ele é também o seu
Senhor e que, embora «banquete», permanece sempre um banquete sacrificial, assinalado com
o sangue derramado no Gólgota. O Banquete eucarístico é verdadeiramente banquete
«sagrado», onde, na simplicidade dos sinais, se esconde o abismo da santidade de Deus”7.
 MND, 15: “Todavia não se pode esquecer que o banquete eucarístico tem também um
sentido, primária e profundamente, sacrifical”8.
 CCIC, 271: “O que é a Eucaristia? É o próprio sacrifício do Corpo e do Sangue do
Senhor Jesus, que Ele instituiu para perpetuar o sacrifício da cruz no decorrer dos séculos até ao
seu regresso, confiando assim à sua Igreja o memorial da sua Morte e Ressurreição. É o sinal da
unidade, o vínculo da caridade, o banquete pascal, em que se recebe Cristo, a alma se enche de
graça e nos é dado o penhor da vida eterna”9.
 CCIC, 287: “Porque é que a Eucaristia é banquete pascal? A Eucaristia é o banquete
pascal, porque Cristo, pela realização sacramental da sua Páscoa, nos dá o seu Corpo e o seu
Sangue, oferecidos como alimento e bebida, e nos une a si e entre nós no seu sacrifício”10.
 SCar, 12: “Com a Sua palavra e com o pão e o vinho, o próprio Senhor nos ofereceu os
elementos essenciais do culto novo. A Igreja, sua Esposa, é chamada a celebrar o banquete
5 CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO, Instrução Geral do Missal Romano, 3.ª edição típica
(20-04-2002), n. 72: http://www.presbiteros.com.br/site/instrucao-geral-do-missal-romano-2002-portugues/: “In
Cena novissima, Christus sacrificium et convivium paschale instituit, quo sacrificium crucis in Ecclesia continue
præsens efficitur, cum sacerdos, Christum Dominum repræsentans, idem perficit quod ipse Dominus egit atque
discipulis in sui memoriam faciendum tradidit”: http://www.eucharistiefeier.de/docs/igmr2002.htm.
6
S. JOÃO PAULO II, Carta enc. «Ecclesia de Eucharistia» (17-03-2003), n. 12:
http://www.vatican.va/holy_father/special_features/encyclicals/documents/hf_jpii_enc_20030417_ecclesia_eucharistia_po.html: AAS 95 (2003) 441: “Haec ratio universalis caritatis ipsius
Sacramenti eucharistici innititur ipsis Salvatoris verbis. Illud enim instituens non tantum dixit «hoc est corpus
meum», «hic est sanguis meus», sed addidit: «quod pro vobis datur...qui pro vobis funditur» (Lc 22,19-20). Non
affirmavit dumtaxat, quod eis ad comedendum daret atque ad bibendum suum esse corpus suumque
sanguinem, sed eius pariter virtutem sacrificalem patefecit, cum sacramentali modo suum sacrificium praesens
efficeret, quod in Cruce nonnullis post horis ad omnium salutem perfecturus erat. «Missa simul et inseparabiliter
sacrificale est memoriale in quo Crucis perpetuatur Sacrificium, et sacrum convivium Communionis corporis et
sanguinis Domini»”: http://www.vatican.va/archive/aas/documents/2003/luglio%202003.pdf.
7
Ibidem, n. 48: http://www.vatican.va/holy_father/special_features/encyclicals/documents/hf_jpii_enc_20030417_ecclesia_eucharistia_po.html: AAS 95 (2003) 465: “Etiamsi ratio ipsa «convictus»
familiaritatem accendit, numquam Ecclesia invitamento concessit ut hanc «familiaritatem» suo cum Sponso
vulgarem redderet aut oblivisceretur Eum simul ipsius esse Dominum atque restare «convivium» semper
sacrificii alicuius convictum, sanguine in Calvaria versato signatum. «Sacer» semper convictus est
eucharisticus,
ubi
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ipsa
simplicitas
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Dei”:
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10 Ibidem, n. 287: http://www.portal.ecclesia.pt/catecismo/artigo.asp?numero=287.
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eucarístico dia após dia em memória d’Ele. Deste modo, ela insere o sacrifício redentor do seu
Esposo na história dos homens e torna-o sacramentalmente presente em todas as culturas. Este
grande mistério é celebrado nas formas litúrgicas que a Igreja, guiada pelo Espírito Santo,
desenvolve no tempo e no espaço”11.
 SCar, 82: “Com efeito, ao participar no sacrifício da cruz, o cristão comunga do amor
de doação de Cristo, ficando habilitado e comprometido a viver esta mesma caridade em todas as
suas atitudes e comportamentos de vida”12.
 F-AAG-05-02-2014: “O que vemos quando nos congregamos para celebrar a
Eucaristia, a Missa, já nos faz intuir o que estamos prestes a viver. No centro do espaço destinado
à celebração encontra-se o altar, que é uma mesa coberta com uma toalha, e isto faz-nos pensar
num banquete. Sobre a mesa há uma cruz, a qual indica que naquele altar se oferece o sacrifício
de Cristo: é Ele o alimento espiritual que ali recebemos, sob as espécies do pão e do vinho”13.

E perguntamos: mas porque é que a Santa Missa é um
sacrifício e um banquete? A resposta é: porque assim foi estipulado
pelo próprio Cristo Senhor, Deus e homem verdadeiro!!!
É um sacrifício, porque é a renovação e a atualização do
sacrifício cruento de Jesus no Calvário, embora realizado de modo
incruento em cada altar no mundo, de tal modo que, como muito
bem afirmou o Papa São João Paulo II, «ir à Missa é ir ao
Calvário»14. Foi Jesus Quem o disse: “Tomai, todos, e comei: isto é
o Meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da
Ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos Seus discípulos,
dizendo: Tomai, todos, e bebei: este é o cálice do Meu sangue, o
sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por
todos, para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de
Mim”15. Reparemos que o Senhor fala em «entrega» e em
«derramamento de sangue». Por isso, a Santa Missa é um sacrifício.
11
BENTO
XVI,
Exort.
apost.
«Sacramentum
caritatis» (22-02-2007),
n.
12:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_benxvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis_po.html: AAS 99 (2007) 113: “Per Suum verbum atque panem
vinumque novi cultus praecipua elementa nobis obtulit Dominus. Ecclesia, eius Sponsa, ad convivium
eucharisticum celebrandum in singulos dies in Eius memoriam vocatur. Sui sic Sponsi redemptionis
sacrificium in hominum annalibus inscribit idque sacramentaliter praesens in universis culturis efficit. «Magnum
mysterium» hoc in liturgicis formis celebratur, quas Ecclesia, a Spiritu Sancto ducta, per tempora locaque fingit”:
http://www.vatican.va/archive/aas/documents/2007/marzo%202007.pdf.
12 Ibidem, n. 82: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_benxvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis_po.html: AAS 99 (2007) 168: “Etenim christianus Sacrificium Crucis
participando cum amore donationis Christi communicat atque idoneus redditur obligationeque distringitur, ut
eandem
caritatem
colat
in
plenitudine
propositorum
atque
vitae
institutorum”:
http://www.vatican.va/archive/aas/documents/2007/marzo%202007.pdf.
13
FRANCISCO,
Alocução
na
Audiência
Geral
de
Quarta-Feira
(05-02-2014):
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140205_udienzagenerale_po.html.
14 Cfr. S. JOÃO PAULO II, Discurso aos jovens e crianças de Associações e Paróquias italianas (0811-1978): “Ir à Missa significa ir ao Calvário para nos encontrarmos com Ele, nosso Redentor”:
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1978/documents/hf_jpii_spe_19781108_giovani_po.html.
15 CONGREGAÇÃO DO CULTO DIVINO E DA DISCIPLINA DOS SACRAMENTOS, Missal
Romano (28-06-1991), Oração Eucarística.
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Ao mesmo tempo, a Santa Missa é também um banquete ou
uma ceia, porque nela Jesus Se entrega a nós como alimento – são
as Suas três substâncias: o Seu corpo, alma e divindade16 – no
sacramento da Eucaristia, de tal modo que, na Comunhão, cada
cristão come e alimenta-se verdadeiramente da pessoa divina do
Verbo, nas Suas duas naturezas, a humana (em estado glorioso) e a
divina (em “estado cenótico” ou esvaziamento da majestade e glória
divinas externas17). Foi também Jesus Quem o afirmou: “Tomai
todos e comei (…); tomai todos e bebei”18. Reparemos que o Senhor
fala em «comer» e em «beber», atos estes que são próprios de uma
refeição substancialmente material. Por isso, a Santa Missa é
também um banquete ou uma ceia.
Ouçamos o Magistério da Igreja:
1.º A Santa Missa é um sacrifício:
 SC, 10: “Na verdade, o trabalho apostólico ordena-se a conseguir que todos os que se
tornaram filhos de Deus pela fé e pelo Batismo se reúnam em assembleia para louvar a Deus no
meio da Igreja, participem no Sacrifício e comam a Ceia do Senhor”19.
 CIC, 1382: “A Missa é, ao mesmo tempo e inseparavelmente, o memorial sacrificial
em que se perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão do corpo e sangue do
Senhor”20.
 IGMR, 1: “Quando Cristo Senhor estava para celebrar com os discípulos a ceia pascal,
na qual instituiu o sacrifício do seu Corpo e Sangue, mandou preparar uma grande sala
mobiliada”21.

16

Cfr. S. TOMÁS DE AQUINO, Compêndio de Teologia, liv. 1, caps. 209. 211 e 229:
http://www.corpusthomisticum.org/ott1185.html.
17 Cfr. Fil 2, 6-7: “Ele, que é de condição divina, não considerou como uma usurpação ser igual a Deus; no entanto,
esvaziou-Se a Si mesmo, tomando a condição de servo”: http://www.paroquias.org/biblia/index.php?c=Fl+2#6; e no
original grego: “Ὃς ἐν μορφῇ ϑεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα ϑεῷ, ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν
μορφὴν δούλου λαβών”: http://www-users.cs.york.ac.uk/~fisher/cgi-bin/gnt?id=1102; cfr. ainda: NESTLÉ, Erwin,
Novum Testamentum Graece et Latine, ed. Privilegierte Württembergische Bibelanstalt, Stuttgart 1928, pg. 503;
ZERWICK, Max, Analysis philologica Novi Testamenti graeci, 4.ª ed., ed. Pontificius Institutus Biblicus (Scripta
Pontificii Instituti Biblici; 107), Roma 1984, pg. 441.
18 CONGREGAÇÃO DO CULTO DIVINO E DA DISCIPLINA DOS SACRAMENTOS, Missal
Romano (28-06-1991), Oração Eucarística.
19 CONCÍLIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. «Sacrosanctum Concilium» (04-12-1963), n. 10:
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctumconcilium_po.html: AAS 56 (1964) 102: “Nam labores apostolici ad id ordinantur ut omnes, per fidem et
Baptismum filii Dei facti, in unum conveniant, in medio Ecclesiae Deum laudent, Sacrificium participent et
cenam dominicam manducent”: http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS%2056%20[1964]%20%20ocr.pdf.
20
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da
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Católica
(11-10-1992),
n.
1382:
http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p2s2cap1_1210-1419_po.html: “Missa simul et
inseparabiliter sacrificale est memoriale in quo crucis perpetuatur Sacrificium, et sacrum convivium
Communionis
corporis
et
sanguinis
Domini”:
http://www.vatican.va/archive/catechism_lt/p2s2c1a3_lt.htm#ARTICULUS3_SACRAMENTUM_EUCHARISTI
AE.
21 CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO, Instrução Geral do Missal Romano, 3.ª edição típica
(20-04-2002), n. 1: http://www.presbiteros.com.br/site/instrucao-geral-do-missal-romano-2002-portugues/:
“Cenam paschalem cum discipulis celebraturus, in qua sacrificium sui Corporis et Sanguinis instituit, Christus
Dominus cenaculum magnum, stratum parari mandavit”: http://www.eucharistiefeier.de/docs/igmr2002.htm.
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 IGMR, 2: “A natureza sacrificial da Missa, solenemente afirmada pelo Concílio de
Trento, de acordo com toda a tradição da Igreja, foi mais uma vez formulada pelo II.º Concílio do
Vaticano, quando, a respeito da Missa, proferiu estas significativas palavras: «O nosso Salvador,
na última Ceia, instituiu o sacrifício eucarístico do Seu Corpo e Sangue, com o fim de perpetuar
através dos séculos, até à Sua vinda, o sacrifício da cruz e, deste modo, confiar à Igreja, sua
amada Esposa, o memorial da Sua Morte e Ressurreição»”22.
 EDE, 12: “A Missa torna presente o sacrifício da cruz; não é mais um, nem o
multiplica. O que se repete é a celebração memorial, a «exposição memorial» (memorialis
demonstratio), de modo que o único e definitivo sacrifício redentor de Cristo se atualiza
incessantemente no tempo. Portanto, a natureza sacrificial do mistério eucarístico não pode ser
entendida como algo isolado, independente da cruz ou com uma referência apenas indireta ao
sacrifício do Calvário”23.
 EDE, 15: “A reprodução sacramental na Santa Missa do sacrifício de Cristo coroado
pela sua ressurreição implica uma presença muito especial, que – para usar palavras de Paulo VI –
«chama-se ‘real’, não a título exclusivo como se as outras presenças não fossem ‘reais’, mas por
excelência, porque é substancial, e porque por ela se torna presente Cristo completo, Deus e
homem». Reafirma-se assim a doutrina sempre válida do Concílio de Trento: «Pela consagração
do pão e do vinho opera-se a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de
Cristo nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue; a esta mudança,
a Igreja católica chama, de modo conveniente e apropriado, transubstanciação»”24.
 RS, 4: “Não há dúvida de que a reforma litúrgica do Concílio tem tido grandes
vantagens para uma participação mais consciente, ativa e frutuosa dos fiéis no santo Sacrifício do
altar”25.
 RS, 38: “Assim pois, a doutrina constante da Igreja sobre a natureza da Eucaristia, não
só de convivência mas sim também, e sobretudo, como Sacrifício, deve ser retamente
considerada como uma das chaves principais para a plena participação de todos os fiéis em tão

22 Ibidem, n. 2: http://www.presbiteros.com.br/site/instrucao-geral-do-missal-romano-2002-portugues/:
“Missæ natura sacrificalis, a Concilio Tridentino, quod universæ traditioni Ecclesiæ congruebat, sollemniter
asserta, rursus enuntiata est a Concilio Vaticano II, quod circa Missam hæc significantia protulit verba: «Salvator
noster in Cena novissima sacrificium eucharisticum Corporis et Sanguinis sui instituit, quo sacrificium crucis in
sæcula, donec veniret, perpetuaret, atque adeo Ecclesiæ dilectæ sponsæ memoriale concrederet mortis et
resurrectionis suæ»”: http://www.eucharistiefeier.de/docs/igmr2002.htm.
23
S. JOÃO PAULO II, Carta enc. «Ecclesia de Eucharistia» (17-03-2003), n. 12:
http://www.vatican.va/holy_father/special_features/encyclicals/documents/hf_jpii_enc_20030417_ecclesia_eucharistia_po.html: AAS 95 (2003) 441: “Sacrificium Crucis praesens efficit Missa,
non illi adiungitur neque id multiplicat. Quod repetitur est memorialis celebratio, memorialis demonstratio ipsius,
unde unicum et postremum redimens Christi sacrificium sese in tempore semper efficax praestat. Sacrificalis
Mysterii eucharistici natura non potest propterea intellegi tamquam res a se stans, longe a Cruce, vel cum
obliqua
sola
coniunctione
cum
Calvarii
sacrificio”:
http://www.vatican.va/archive/aas/documents/2003/luglio%202003.pdf.
24 Ibidem, n. 15: http://www.vatican.va/holy_father/special_features/encyclicals/documents/hf_jpii_enc_20030417_ecclesia_eucharistia_po.html: AAS 95 (2003) 442-443: “Sacrificii Christi in Sancta Missa
sacramentalis repraesentatio, quod resurrectione eius cumulatur, secum singularem quandam praesentiam infert
quae — ut sermones repetamus Pauli VI — «‘realis’ dicitur non per exclusionem, quasi aliae ‘reales’ non sint, sed
per excellentiam, quia est substantialis, qua nimirum totus atque integer Christus, Deus et homo, fit praesens. Ita
etiam semper valida Concilii Tridentini revocatur doctrina: «Per consecrationem panis et vini conversionem fieri
totius substantiae panis in substantiam Corporis Christi, Domini nostri, et totius substantiae vini in substantiam
Sanguinis eius. Quae conversio convenienter et proprie a sancta Catholica Ecclesia transsubstantiatio est
appellata»”: http://www.vatican.va/archive/aas/documents/2003/luglio%202003.pdf.
25 CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO E A DISCIPLINA DOS SACRAMENTOS, Instr.
«Redemptionis sacramentum» sobre algumas coisas que se devem observar e evitar acerca da Santíssima
Eucaristia
(25-03-2004),
n.
4:
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20040423_redemptionissacramentum_po.html: AAS 96 (2004) 550: “Nihil dubitatur quin permagnas utilitates attulerit liturgica Concilii
reformatio ad magis consciam, actuosam ac fructuosam fidelium participationem sancti Sacrificii altaris”:
http://www.vatican.va/archive/aas/documents/2004/settembre%202004.pdf.
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grande Sacramento. Privado de seu valor sacrificial, vive-se como se não tivera outro significado
e valor que o de um encontro de convivência fraternal”26.
 MND, 15: “Todavia não se pode esquecer que o banquete eucarístico tem também um
sentido, primária e profundamente, sacrifical”27.
 CCIC, 280: Como é que a Eucaristia é memorial do sacrifício de Cristo? A eucaristia é
memorial no sentido que torna presente e actual o sacrifício que Cristo ofereceu ao Pai, uma vez
por todas, na cruz, em favor da humanidade. O caráter sacrificial da Eucaristia manifesta-se nas
próprias palavras da instituição: «Isto é o Meu corpo, que vai ser entregue por vós» e «este cálice
é a nova aliança no Meu sangue, que vai ser derramado por vós» (Lc 22,19-20). O sacrifício da
cruz e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. Idênticos são a vítima e Aquele que
oferece, diverso é só o modo de oferecer-se: cruento na cruz, incruento na Eucaristia”28.
 SCar, 14: “Um olhar contemplativo para «Aquele que trespassaram» (Jo 19, 37) levanos a considerar a ligação causal entre o sacrifício de Cristo, a Eucaristia e a Igreja. Com efeito,
esta vive da Eucaristia. Uma vez que nela se torna presente o sacrifício redentor de Cristo,
temos de reconhecer antes de mais que existe um influxo causal da Eucaristia nas próprias origens
da Igreja. A Eucaristia é Cristo que Se dá a nós, edificando-nos continuamente como seu corpo.
Portanto, na sugestiva circularidade entre a Eucaristia que edifica a Igreja e a própria Igreja que
faz a Eucaristia, a causalidade primária está expressa na primeira fórmula: a Igreja pode celebrar e
adorar o mistério de Cristo presente na Eucaristia, precisamente porque o próprio Cristo Se deu
primeiro a ela no sacrifício da Cruz”29.
 DMVP, 69: “A Eucaristia é, pois, um sacrifício, porque represen-ta (torna presente) o
sacrifício da cruz, porque é dele o memorial e porque aplica o seu fruto. Cada celebração
eucarística atualiza o sacrifício único, perfeito e definitivo de Cristo, que salvou o mundo
sobre a Cruz de uma vez por todas”30.
 F-AAG-12-02-2014: “Nunca devemos esquecer que a Última Ceia de Jesus teve lugar
«na noite em que Ele foi entregue» (1 Cor 11, 23). Naquele pão e naquele vinho que oferecemos,

26

Ibidem,
n.
38:
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20040423_redemptionissacramentum_po.html: AAS 96 (2004) 562: “Constans proinde doctrina Ecclesiae de natura non tantum convivial
sed etiam et praecipue sacrificali Eucharistiae inter claves praecipuas ad plenam participationem tanti Sacramenti
ex parte omnium fidelium recte aestimanda est. Sua enim significatione et vi sacrificii destitutum, mysterium
retinetur, tamquam si sensum ac
momentum alicuius fraterni convivii non excedat”:
http://www.vatican.va/archive/aas/documents/2004/settembre%202004.pdf.
27 S. JOÃO PAULO II, Carta apost. «Mane nobiscum Domine» (07-10-2004), n. 15:
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20041008_mane-nobiscumdomine_po.html: AAS 97 (2005) 343: “Attamen non est obliviscendum eucharisticum convivium complecti
quoque
sensum
penitus
et
in
primis
sacrificalem”:
http://www.vatican.va/archive/aas/documents/2005/aprile%202005.pdf.
28
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280:
http://www.portal.ecclesia.pt/catecismo/artigo.asp?numero=280.
29
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XVI,
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apost.
«Sacramentum
caritatis» (22-02-2007),
n.
14:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_benxvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis_po.html: AAS 99 (2007) 115-116: “Intuitus is contemplativus «in
quem transfixerunt» (Io 19, 37) ad considerandum nos inducit causale vinculum inter Christi sacrificium,
Eucharistiam atque Ecclesiam. Ecclesia enim de Eucharistia vivit. Quandoquidem in ea Christi redemptionis
sacrificium praesens fit, prae omnibus est hoc agnoscendum: Sub ipsis Ecclesiae originibus subest causalis
Eucharistiae impulsus. Eucharistia est Christus se nobis tradens, nos usque aedificans veluti suum corpus. Itaque
in illo fere permoventi circuitu inter Eucharistiam Ecclesiam aedificantem ac simul Ecclesiam Eucharistiam
facientem, primaria causalitas est ea quae per primam formulam manifestatur: Christi mysterium in Eucharistia
praesentis celebrare adorareque potest Ecclesia, eo quod ipse Christus primus ei in Crucis sacrificio se
tradidit”: http://www.vatican.va/archive/aas/documents/2007/marzo%202007.pdf.
30 CONGREGAÇÃO PARA O CLERO, Diretório para o ministério e a vida dos presbíteros - nova
edição
(11-02-2013),
n.
69:
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_cclergy_doc_20130211_direttoriopresbiteri_po.html.
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e ao redor dos quais nos congregamos, renova-se de cada vez a dádiva do corpo e do sangue de
Cristo, para a remissão dos nossos pecados”31.

2.º A Santa Missa é também um banquete ou uma ceia:
 SC, 10: “Na verdade, o trabalho apostólico ordena-se a conseguir que todos os que se
tornaram filhos de Deus pela fé e pelo Batismo se reúnam em assembleia para louvar a Deus no
meio da Igreja, participem no Sacrifício e comam a Ceia do Senhor”32.
 CIC, 1329: “Como se chama este sacramento? [...]. Ceia do Senhor, porque se trata da
ceia que o Senhor comeu com os discípulos na véspera da Sua paixão e da antecipação do
banquete nupcial do Cordeiro na Jerusalém celeste”33.
 CIC, 1382: “A Missa é, ao mesmo tempo e inseparavelmente, o memorial sacrificial em
que se perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão do corpo e sangue do
Senhor”34.
 DD, 44: “A participação na Ceia do Senhor é sempre comunhão com Cristo, que por
nós Se oferece ao Pai em sacrifício”35.
 IGMR, 17: “Por isso, é da máxima importância que a celebração da Missa ou Ceia do
Senhor de tal modo se ordene que ministros sagrados e fiéis, participando nela cada qual segundo
a sua condição, dela colham os mais abundantes frutos”36.
 IGMR, 27: “Na Missa ou Ceia do Senhor, o Povo de Deus é convocado e reunido, sob
a presidência do sacerdote, para celebrar o memorial do Senhor ou Sacrifício Eucarístico”37.
 IGMR, 319: “Seguindo o exemplo de Cristo, a Igreja utilizou sempre o pão e o vinho
com água para celebrar o banquete do Senhor”38.
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http://www.vatican.va/holy_father/francesco/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140212_udienzagenerale_po.html.
32 CONCÍLIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. «Sacrosanctum Concilium» (04-12-1963), n. 10:
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctumconcilium_po.html: AAS 56 (1964) 102: “Nam labores apostolici ad id ordinantur ut omnes, per fidem et
Baptismum filii Dei facti, in unum conveniant, in medio Ecclesiae Deum laudent, Sacrificium participent et
cenam dominicam manducent”: http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS%2056%20[1964]%20%20ocr.pdf.
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http://www.vatican.va/archive/catechism_lt/p2s2c1a3_lt.htm#II._Quomodo_hoc_appellatur_sacramentum.
34
Ibidem, n. 1382: http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p2s2cap1_12101419_po.html: “Missa simul et inseparabiliter sacrificale est memoriale in quo crucis perpetuatur Sacrificium, et
sacrum
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Communionis
corporis
et
sanguinis
Domini”:
http://www.vatican.va/archive/catechism_lt/p2s2c1a3_lt.htm#ARTICULUS3_SACRAMENTUM_EUCHARISTI
AE.
35
S. JOÃO PAULO II, Carta apost. «Dies Domini» (31-05-1998), n. 44:
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_05071998_diesdomini_po.html: AAS 90 (1998) 740-741: “Participatio vero Cenae dominicae semper est communio cum
Christo
sese
Patri
pro
nobis
in
sacrificium
offerente”:
http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS%2090%20[1998]%20-%20ocr.pdf.
36 CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO, Instrução Geral do Missal Romano, 3.ª edição típica
(20-04-2002), n. 17: http://www.presbiteros.com.br/site/instrucao-geral-do-missal-romano-2002-portugues/:
“Maxime proinde interest ut celebratio Missæ seu Cenæ dominicæ ita ordinetur, ut sacri ministri atque fideles,
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pro
sua
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eos
fructus
plenius
exinde
capiant”:
http://www.eucharistiefeier.de/docs/igmr2002.htm.
37 Ibidem, n. 27: http://www.presbiteros.com.br/site/instrucao-geral-do-missal-romano-2002-portugues/:
“In Missa seu Cena dominica populus Dei in unum convocatur, sacerdote præside personamque Christi gerente,
ad
memoriale
Domini
seu
sacrificium
eucharisticum
celebrandum”:
http://www.eucharistiefeier.de/docs/igmr2002.htm.
38
Ibidem, n. 319: http://www.presbiteros.com.br/site/instrucao-geral-do-missal-romano-2002portugues/: “Exemplum Christi secuta, Ecclesia panem et vinum cum aqua ad celebrandum dominicum
convivium semper adhibuit”: http://www.eucharistiefeier.de/docs/igmr2002.htm.
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 EDE, 16: “A Eucaristia é verdadeiro banquete, onde Cristo Se oferece como alimento.
A primeira vez que Jesus anunciou este alimento, os ouvintes ficaram perplexos e desorientados,
obrigando o Mestre a insistir na dimensão real das suas palavras: «Em verdade, em verdade vos
digo: Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o Seu sangue, não tereis a vida
em vós» (Jo 6, 53). Não se trata de alimento em sentido metafórico, mas «a Minha carne é, em
verdade, uma comida, e o Meu sangue é, em verdade, uma bebida» (Jo 6, 55)”39.
 RS, 100: “Para que, no banquete eucarístico, a plenitude do sinal apareça ante os fiéis
com maior clareza, são admitidos à Comunhão sob as duas espécies também aos fiéis leigos, nos
casos indicados nos livros litúrgicos, com a devida catequese prévia e no mesmo momento, sobre
os princípios dogmáticos que nesta matéria estabeleceu o Concílio Ecuménico Tridentino”40.
 MND, 15: “Não há dúvida que a dimensão mais saliente da Eucaristia é a de banquete.
A Eucaristia nasceu, na noite de Quinta-feira Santa, no contexto da ceia pascal. Traz por
conseguinte inscrito na sua estrutura o sentido da comensalidade: «Tomai, comei... Tomou, em
seguida, um cálice e... entregou-lho dizendo: Bebei dele todos...» (Mt 26, 26-27). Este aspecto
exprime bem a relação de comunhão que Deus quer estabelecer connosco e que nós mesmos
devemos fazer crescer uns com os outros. Todavia não se pode esquecer que o banquete
eucarístico tem também um sentido, primária e profundamente, sacrifical”41.
 CCIC, 287: “Porque é que a Eucaristia é banquete pascal? A Eucaristia é o banquete
pascal, porque Cristo, pela realização sacramental da sua Páscoa, nos dá o seu Corpo e o seu
Sangue, oferecidos como alimento e bebida, e nos une a si e entre nós no seu sacrifício”42.
 SCar, 12: “Com a Sua palavra e com o pão e o vinho, o próprio Senhor nos ofereceu os
elementos essenciais do culto novo. A Igreja, sua Esposa, é chamada a celebrar o banquete
eucarístico dia após dia em memória d’Ele”43.
 F-AAG-05-02-2014: “O que vemos quando nos congregamos para celebrar a
Eucaristia, a Missa, já nos faz intuir o que estamos prestes a viver. No centro do espaço destinado
à celebração encontra-se o altar, que é uma mesa coberta com uma toalha, e isto faz-nos pensar
39
S. JOÃO PAULO II, Carta enc. «Ecclesia de Eucharistia» (17-03-2003), n. 16:
http://www.vatican.va/holy_father/special_features/encyclicals/documents/hf_jpii_enc_20030417_ecclesia_eucharistia_po.html: AAS 95 (2003) 444: “Verum est Eucharistia convivium, in quo
se tamquam nutrimentum Christus offert. Cum prima illa occasione hunc cibum Iesus nuntiat, audientes
obstupescunt et dubitant, Magistrum simul cogentes ut verborum suorum obiectivam efferat veritatem: «Amen,
amen dico vobis: nisi manducaveritis carnem Filii hominis et biberitis eius sanguinem, non habetis vitam in
vobismetipsis» (Io 6,53). Non de quadam metaphorica agitur alimonia: «Caro enim Mea verus est cibus, et
sanguis Meus verus est potus» (Io 6,55)”: http://www.vatican.va/archive/aas/documents/2003/luglio%202003.pdf.
40 CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO E A DISCIPLINA DOS SACRAMENTOS, Instr.
«Redemptionis sacramentum» sobre algumas coisas que se devem observar e evitar acerca da Santíssima
Eucaristia
(25-03-2004),
n.
100:
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20040423_redemptionissacramentum_po.html: AAS 96 (2004) 578: “Quo clarius plenitudo signi in convivio eucharistico fidelibus
pateat, ad Communionem sub utraque specie admittuntur quoque christifideles laici in casibus in libris liturgicis
expositis, praemissa et iugiter comitante debita catechesi circa principia dogmatica hac in re a Concilio
Oecumenico Tridentino statuta”: http://www.vatican.va/archive/aas/documents/2004/settembre%202004.pdf.
41 S. JOÃO PAULO II, Carta apost. «Mane nobiscum Domine» (07-10-2004), n. 15:
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20041008_mane-nobiscumdomine_po.html: AAS 97 (2005) 343: “Haud dubie ratio Eucharistiae magis perspicua est aspectus convivii.
Eucharistia nascitur Vesperi Feriae V in Cena Domini, in contextu Cenae Paschalis. Quapropter Eucharistia suapte
natura convivialitatis sensum secumfert: «Accipite, comedite... Et accipiens calicem... dedit illis dicens: Bibite ex
hoc omnes...» (Mt 26, 26.27). Hic aspectus recte necessitudinem communionis enuntiat quam Deus nobiscum
suscipere cupit quamque nosmet ipsi mutuo excolere tenemur. Attamen non est obliviscendum eucharisticum
convivium
complecti
quoque
sensum
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et
in
primis
sacrificalem”:
http://www.vatican.va/archive/aas/documents/2005/aprile%202005.pdf.
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num banquete. Sobre a mesa há uma cruz, a qual indica que naquele altar se oferece o sacrifício
de Cristo: é Ele o alimento espiritual que ali recebemos, sob as espécies do pão e do vinho”44.

É de notar que quando se diz que a Santa Missa é uma ceia, é
preciso entender que não se trata, de modo algum, de uma ceia no
sentido protestante, isto é, de uma partilha de um simbólico corpo e
sangue de Cristo e de uma confraternização social. Não é isso.
A Santa Missa é ceia, porque é o banquete substancial do
corpo, alma e divindade de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro
homem, oculto sob as aparências do pão e do vinho: “Tomou, então, o
pão e, depois de dar graças, partiu-o e distribuiu-o por eles, dizendo: «Isto é o
Meu corpo, que vai ser entregue por vós; fazei isto em Minha memória».
Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: «Este cálice é a nova
Aliança no Meu sangue, que vai ser derramado por vós»”45. E noutro lado:
“A Minha carne é verdadeira comida e o Meu sangue é verdadeira bebida”46.
É neste sentido bíblico que a Santa Missa é, pois, uma ceia
sagrada. E como ação sagrada que é, ela deve ser celebrada da
maneira mais reverente, conscienciosa e fervorosa que seja possível
nesta terra. Porquê? Porque, pela Missa, é Deus que,
substancialmente, está entre nós e no meio de nós!!! É por isso que a
Santa Missa, não sendo uma mera ceia, um mero banquete, um mero
festim, um mero convívio ou coisa parecida, ela não pode estar
unida ou incluída noutra ação não litúrgica, ainda que seja ou não
de caráter festivo.
Ouçamos o Magistério:
 EDE, 24: “O dom de Cristo e do seu Espírito, que recebemos na comunhão eucarística,
realiza plena e sobreabundantemente os anseios de unidade fraterna que vivem no coração
humano e ao mesmo tempo eleva esta experiência de fraternidade, que é a participação comum
na mesma mesa eucarística, a níveis que estão muito acima da mera experiência dum
banquete humano. Pela comunhão do corpo de Cristo, a Igreja consegue cada vez mais
profundamente ser, «em Cristo, como que o sacramento, ou sinal, e o instrumento da íntima união
com Deus e da unidade de todo o género humano»”47.
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45 Lc 22, 19-20: http://www.paroquias.org/biblia/?c=Lc+22#19.
46 Jo 6, 55: http://www.paroquias.org/biblia/index.php?c=Jo+6#55.
47
S. JOÃO PAULO II, Carta enc. «Ecclesia de Eucharistia» (17-03-2003), n. 24:
http://www.vatican.va/holy_father/special_features/encyclicals/documents/hf_jpii_enc_20030417_ecclesia_eucharistia_po.html: AAS 95 (2003) 449: “Christi donum eiusque Spiritus, quod in
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eucharisticae ad ordinem attollunt, qui longe excedit simplicem convivialem hominum experientiam. Per
corporis Christi communionem Ecclesia altius semper suam vitam attingit «in Christo veluti sacramentum seu
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http://www.vatican.va/archive/aas/documents/2003/luglio%202003.pdf.
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 RS, 77: “A celebração da Santa Missa, de nenhum modo, pode ser inserida como
parte integrante de uma ceia comum, nem se unir com qualquer tipo de banquete. Não se
celebre a Missa, a não ser por grave necessidade, sobre uma mesa de refeição, ou num refeitório,
ou num lugar que será utilizado para uma festa, nem em qualquer sala onde hajam alimentos, nem
os participantes na Missa se sentem à mesa, durante a celebração. Se, por uma grave
necessidade, deva-se celebrar a Missa no mesmo lugar onde depois será a refeição, deve-se
mediar um espaço suficiente de tempo entre a conclusão da Missa e o início da refeição, sem
que se exibam aos fiéis, durante a celebração da Missa, alimentos ordinários”48.



Em suma: o Santo Sacrifício da Missa é essencialmente um
sacrifício, mas não é unicamente um sacrifício: é também um
banquete ou uma ceia. Porquê? Porque a Santa Missa é a
celebração, de modo incruento, do sacrifício cruento de Jesus no
Calvário (é, portanto, um sacrifício), ao mesmo tempo que o mesmo
Senhor nos dá, como alimento real e substancial, o Seu corpo, alma
e divindade (é, portanto, um banquete ou uma ceia).
Laus Deo!

48 CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO E A DISCIPLINA DOS SACRAMENTOS, Instr.
«Redemptionis sacramentum» sobre algumas coisas que se devem observar e evitar acerca da Santíssima
Eucaristia
(25-03-2004),
n.
77:
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20040423_redemptionissacramentum_po.html: AAS 96 (2004) 573: “Celebratio sanctae Missae nullo modo in adiunctis communis
cenae inseratur, nec cum huiusmodi convivio conectatur. Non celebretur Missa, nisi ex gravi necessitate, supra
mensam cibariam aut in refectorio vel in loco qui ad hunc usum convivialem adhibeatur, nec in quavis aula ubi
cibus adsit, nec Missae participantes ipsa durante celebratione ad mensas sedeant. Si, ex gravi necessitate,
Missa celebrari debeat in eodem loco ubi postea cenandum erit, interponatur clarum temporis spatium inter
Missae conclusionem et initium cenae neque cibus ordinarius fidelibus durante Missae celebratione
exhibeatur”: http://www.vatican.va/archive/aas/documents/2004/settembre%202004.pdf.
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