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RESUMO 
Este artigo foi realizado para apresentar os fundamentos da teologia e da liturgia em relação à 
Celebração Eucarística. Baseado no Concílio Vaticano II, nos documentos do Magistério da 
Igreja e em autores consagrados da Liturgia o artigo busca aprofundar o sentido das celebrações 
eucarísticas com a finalidade de proporcionar uma melhor participação dos fiéis. A pesquisa 
resultou da combinação dos pensamentos de vários autores e deu ênfase à Instrução Geral ao 
Missal Romano que ainda não faz parte do conhecimento de muitos fiéis.  
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INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Conciliar sobre a Sagrada Liturgia nos diz que “a Liturgia é o cimo para o 

qual se dirige a ação da Igreja e, ao mesmo tempo, a fonte donde emana toda a sua força” 

(SACROSANCTUM CONCILIUM,1997, n. 10). Desta mesma forma precisamos compreender a 

Celebração Eucarística que se apresenta a nós como o centro de toda a Liturgia da Igreja. Na 

atualidade precisamos ainda mais valorizar tal celebração para que os fiéis possam cada vez mais 

haurir destes frutos, “pois, é na celebração da Missa, que se perpetua o sacrifício da cruz” 

(INSTRUÇÃO GERAL AO MISSAL ROMANO – IGMR –2009, n. 27). 

De sua parte os fiéis devem ser levados “à participação consciente, ativa e plena do corpo 

e do espírito, animada pelo fervor da fé, da esperança e da caridade” (Ibid., n. 18). 

Podemos dizer que “As duas partes de que se compõe de certa forma a Missa, isto é, a 

liturgia da palavra e a liturgia eucarística, estão tão estreitamente unidas que formam um só ato 

de culto” (SACROSANCTUM CONCILIUM, 1997, n. 56). “Há também alguns ritos que abrem 

e encerram a celebração” (IGMR, 2009, n. 28). 
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Estas são partes principais da Celebração Eucarística, dentro destas grandes partes temos 

outros elementos: leitura e explanação da Palavra de Deus, orações e outras partes próprias do 

sacerdote, as fórmulas que ocorrem na celebração, maneiras de proferir os diversos textos, o 

canto, gestos e posições do corpo e o silêncio sagrado.  

 

COMPREENSÃO TEOLÓGICO-LITÚRGICA DA CELEBRAÇÃO 

EUCARÍSTICA NA ATUALIDADE 

 

Toda reflexão da Igreja sobre sua doutrina possui sua base explícita ou implícita na 

Sagrada Escritura e com a Eucaristia não é diferente. Seja sua prefigura desde o Antigo 

Testamento até os relatos de Jesus antes da sua instituição, como por exemplo, o discurso do 

“Pão da Vida” (Cf. Jo 6), até a instituição da Eucaristia pelo próprio Jesus (cf. Mt26,17-29;Mc 

14,12-25; Lc 22,14-20) dão-nos uma base explícita da doutrina sobre a Eucaristia que depois irá 

se desenvolver durante os anos da Igreja (cf. JOÃO PAULO II, 2003, n. 11ss). 

“Ao longo da história, o mistério eucarístico, ao mesmo tempo que era celebrado com 

fé entranhável pela comunidade, também foi compreendido e aprofundado teologicamente” 

(ALDAZÁBAL, 2002, p. 90). O grande mistério da fé Católica é com certeza o mistério da 

Santíssima Trindade, entretanto, a Eucaristia está mais presente na vida dos fiéis e, por isso, 

podemos pensar que é o mistério constantemente refletido seja pelos teólogos, seja pelos fiéis da 

Igreja. 

Nesta reflexão da Igreja sobre o mistério eucarístico muitos elementos podem ser 

ressaltados pelos teólogos: “a presença real de Cristo, o caráter sacrifical, o protagonismo da 

comunidade, os diversos ministérios dentro dela, o culto à Eucaristia fora da celebração, as 

consequências de sua celebração para a vida e o compromisso cristão...” (Ibid., p. 291). São 

muitos elementos de reflexão e talvez ainda surgirão novos elementos para se enquadrar na 

reflexão sobre o sacramento da Eucaristia. 

Apesar de muita reflexão já feita sobre o mistério eucarístico a Igreja nunca irá 

esgotar esta reflexão, pois os mistérios divinos não se esgotam, são insondáveis. “A Eucaristia é 

um mistério insondável, que celebramos com fé, mas que nos é difícil tratar de estruturar em 

nossos esquemas teológicos” (Ibid.). Não se coloca Deus dentro de esquemas humanos, quando 

já não conseguimos mais explicar resta-nos o melhor a se fazer diante dos mistérios divinos, a 
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contemplação que deve estar presente antes da reflexão teológica, durante a reflexão e, com 

certeza, após a reflexão.  

Como já dissemos o início da compreensão eucarística vem da Sagrada Escritura, 

ponto fundamental até para se ter um diálogo ecumênico a respeito da própria Eucaristia. Na 

trilha da Sagrada Escritura vem a reflexão dos Padres da Igreja que estiveram bem próximos aos 

Santos Apóstolos podendo, assim, beber das fontes mais puras do pensamento eucarístico e foi 

justamente o Concílio Vaticano II que voltou sua reflexão aos Padres da Igreja, fazendo com que 

a doutrina da Igreja pudesse resplandecer através dos escritos destes santos homens, assim, o 

retorno aos padres fez com que se redescobrisse muitos tesouros esquecidos ou não refletidos da 

melhor maneira possível.  

Podemos dizer que se segue esta linha de reflexão: Sagrada Escritura – Padres da 

Igreja – teólogos atuais; pois os teólogos atuais , abarcando o pensamento de mais de dois mil 

anos de História da Igreja,  puderam confrontar tudo isso com a Escritura e os Padres, trazendo 

ainda mais luzes para uma nova e atual compreensão. 

A compreensão da Eucaristia foi se transformando ao longo da história e na 

atualidade destacam-se aspectos que em outros tempos não tiveram destaques  como, por 

exemplo, o aspecto da comunhão no Mistério Eucarístico, saindo um pouco da simples divisão 

entre sacrifício e banquete que teve muita discussão especialmente nos tempos do Concílio de 

Trento. “A missa é ao mesmo tempo e inseparavelmente o memorial sacrifical no qual se 

perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão no Corpo e no Sangue do 

Senhor” (CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, 2002, n. 1382). O Catecismo afirma que a 

Missa é sacrifício e banquete, os dois aspectos estão sempre unidos, mas logo depois destaca-se 

aquilo que se reflete em nossos dias, a Missa é comunhão: “Mas a celebração do Sacrifício 

Eucarístico está toda orientada para a união fraterna dos fiéis em Cristo pela comunhão” (Ibid.).  

“Uma vez que a comunhão é possível no nosso mundo sem esperança, a caridade já 

não é uma utopia, a comunidade entre os homens já não é uma ilusão” (CORBON, 2016, p. 182). 

É justamente esta comunidade de homens e mulheres que celebram a Eucaristia que dão sentido à 

comunhão recebida na celebração eucarística pois devem realizar na sua própria vida, fora da 

Missa, aquilo que realizam em sua vida dentro da Missa.  

Comunhão consiste, humilde mas resolutamente, em inverter a relação que prevalece 

nas nossas sociedades, em descentrá-la do “eu” mortal para o mistério do outro. Essa 

descentralização vivificante, que está na origem do ágape divino, derrama-se sobre o mundo da 

kenose do Filho muito amado e na do Espírito Santo (Ibid. ) 
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Foi isto que Jesus realizou na Cruz e é isto que fazemos memória em todas as 

celebrações eucarísticas. Este sair de si mesmo para ir ao encontro do outro até ao ponto de 

esvaziar-se totalmente de si para encontrar sentido no encontro com o outro. Este despojamento 

que gera a comunhão está bem presente na Eucaristia e na celebração eucarística.              

A comunhão não se faz apenas entre os fiéis, ou seja, fora da vida sacramental os 

próprios sacramentos,  unidos, demonstram a necessidade de um para o outro. O Batismo abre as 

portas para a recepção dos demais sacramentos, assim aqueles que foram batizados podem 

receber a Eucaristia, que por sua vez nos é dada por aqueles que receberam o sacramento da 

Ordem. 

A Eucaristia, como suprema manifestação sacramental da comunhão na Igreja, exige 

para ser celebrada um contexto de integridade dos laços, inclusive externos,  de comunhão. De 

modo especial, sendo ela “como que a perfeição da vida espiritual e o fim para que tendem todos 

os sacramentos”, requer que sejam reais os laços de comunhão nos sacramentos, particularmente 

no Batismo e na Ordem sacerdotal. Não é possível dar a comunhão a uma pessoa que não esteja 

batizada ou que rejeite a verdade integral de fé sobre o mistério eucarístico (JOÃO PAULO II, 

2003, n. 38).  

Outro aspecto atual de destaque é a realidade do sinal: “Agora se considera muito 

mais a Eucaristia como sacramento e ação  simbólica, dando importância à expressividade 

antropológica da ação sacramental, sobretudo em torno do pão e do vinho, e não à sua eficácia ou 

validade” (ALDAZÁBAL, 2002, p. 293). Dentre outros aspectos este sinal é importante pois 

aproxima mais o homem, aquele que trabalha e produz o pão e o vinho, da realidade sacramental 

e, em consequência, da própria Eucaristia. 

Um aspecto preferido da teologia de hoje é entender a Eucaristia sob a perspectiva da 

páscoa do Senhor, a partir do Senhor glorioso que se torna presente, se dá como dom aos seus e 

nos convida à celebração memorial, atualizadora, de sua própria páscoa (Ibid. p. 293-4). 

Neste pensamento podemos perceber novos nomes que se dão à celebração 

eucarística, Páscoa semanal ou Páscoa do Senhor, mostrando que, especialmente aos domingos, 

dias em que a comunidade se reúne em maior número, são dias de páscoa, celebração da 

ressurreição do Senhor. Mas é claro que cada celebração eucarística possui também este sentido, 

no entanto, é no domingo, dia da ressurreição, que podemos ver este mistério de maneira mais 

esplêndida e que se tornará até mesmo mandamento. 
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Para melhor compreensão teológico-litúrgica  do sacramento da Eucaristia, desde o 

início da Igreja como nos tempos atuais, deu-se muito destaque ao sinal sacramental do pão e 

vinho. “Os elementos da celebração eucarística foram já desde o começo o pão e o vinho” 

(ALDAZÁBAL, 2002, p. 303).  

A própria oração que o sacerdote faz durante o rito da apresentação das oferendas 

sobre o pão e o vinho que foi trazido ao altar nos mostra o grande sinal antropológico destes dois 

elementos para a celebração eucarística. 

“Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa 

bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai 

tornar pão da vida” (MISSAL ROMANO, 2009, p. 402). O pão que é um dom de Deus e que 

provém da terra, cultivada pelo homem, e pelo trabalho do próprio homem. Recebemos de Deus 

e agora oferecemos mais uma vez a Deus que o  irá nos dar novamente para nossa comunhão. 

“Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa 

bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e que para nós se 

vai tornar vinho da salvação” (Ibid.). 

Os elementos de pão e vinho como sinal de alimento para a vida do homem e de meio 

para saciar sua sede, dons que vêm de Deus e que são obra do trabalho do próprio homem. Na 

Eucaristia também o pão, que é alimento, e que após a consagração se torna o Corpo de Cristo, o 

alimento para aqueles que caminham aqui neste mundo. O vinho, que é bebida, torna-se sangue, 

o Sangue de Cristo derramado no alto da Cruz para a redenção de toda a humanidade.  

Sua procedência cósmica nos relaciona com nossas raízes naturais e reflete 

adequadamente nossa “bipolaridade”, corporeidade e espiritualidade, ao mesmo tempo  que 

responde à dupla instância humana da fome e da sede, com todos os seus possíveis 

simbolismos(ALDAZÁBAL, 2002, p. 306). 

 

Ainda se faz necessário refletir sobre a presença de Jesus Cristo na Celebração 

Eucarística. Podemos distinguir os vários tipos de presença de Jesus, olhando o que nos diz o 

Concílio Vaticano II:  

Cristo está presente em sua Igreja, e especialmente nas ações litúrgicas. Está presente 

no sacrifício da Missa, tanto na pessoa do ministro [...] como sobretudo nas espécies eucarísticas 

[...] está presente pela sua virtude nos sacramentos [...] Está presente na sua palavra [...] Está 

presente, por fim, quando a Igreja ora e salmodia... (SACROSANCTUM CONCILIUM, 1997, n. 

7). 
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Na Celebração Eucarística, diz-nos o Concílio, Cristo se faz presente “sobretudo” nas 

espécies eucarísticas, não deixando de lado sua presença no ministro e na Palavra, mas a 

presença nas espécies eucarísticas é diferente, é especial. 

O modo de presença de Cristo sob as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a 

Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que ela seja "como que o coroamento da 

vida espiritual e o fim ao qual tendem todos os sacramentos". No santíssimo sacramento da 

Eucaristia estão "contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o Corpo e o Sangue 

juntamente com a alma e a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo e, por conseguinte, o Cristo 

todo". "Esta presença chama-se 'real' não por exclusão, como se as outras não fossem 'reais', mas 

por antonomásia, porque é substancial e porque por ela Cristo, Deus e homem,  se torna presente 

completo" (CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, 2002, n. 1374). 

É um modo único de presença, uma presença com toda a sua substância, ou seja, é 

verdadeiramente Cristo. Ele se faz presente no pão e no vinho consagrados pelo sacerdote na 

Celebração  Eucarística. Assim, os fiéis cristãos devem receber a Eucaristia na celebração, para 

se unirem verdadeiramente ao Cristo que por nós se encarnou, morreu, ressuscitou e se deu em 

alimento. Esta presença de Cristo pressupõe também a nossa presença na Celebração Eucarística.  

 

ESTRUTURA RITUAL DA CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA 

 

Podemos falar de uma estrutura simples e básica que une a celebração eucarística ou 

de uma estrutura ritual mais detalhada da celebração e até mesmo pensarmos na estrutura ritual 

quando se une a outro sacramento ou sacramental. 

Para melhor compreensão esclareçamos o que são ritos: 

Rito é [...] um termo muito genérico com o qual são designadas ações humanas e 

religiosamente significativas, conforme módulos fixos e tradicionais. [...] O rito é aquilo que está 

em conformidade com a ordem, uma ação que tem uma estrutura institucionalizada (AUGÉ, 

2007, p. 95). 

A estrutura da Celebração Eucarística é ritual  pois parte de uma ordem que existe 

desde Jesus Cristo e que se manteve até os nossos dias. Aquilo que foi modificado ao longo dos 

séculos foram partes que puderam ser mudadas e assim foram modificadas (cf. 

SACROSANCTUM CONCILIUM, 1997, n. 1), mas sua estrutura básica permaneceu. 
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“A característica mais singular do rito é sua repetitividade. O rito é uma ação 

programada e repetitiva” (AUGÉ, 2007, p. 96). Mas não fazemos uma repetição sem nenhum 

sentido e por mais que a Celebração Eucarística seja sempre “a mesma coisa”, não é a mesma 

coisa. Cristo é presente sempre de forma nova, ainda que não seja outro Cristo. Pois fazemos 

memória de um acontecimento que ultrapassa infinitamente nossa compreensão, pois é um 

acontecimento divino e as coisas divinas estão acima de nossa compreensão. “A fé em Deus, o 

sentido de Deus, a escuta de Deus e o voltar-se para Ele são a matriz radical do autêntico rito 

religioso” (Ibid., p. 97). É uma relação com o sagrado e uma relação entre todos os seres 

humanos presentes naquele momento em que se exerce a ação ritual. Existe então um profundo 

significado de união com Deus e com os fiéis presentes na celebração do rito.  

“Consequentemente, para o Cristão, o rito, abrangendo Tempo e Espaço, é uma 

configuração concreta e a todos comum do modelo fundamental da adoração obtida através da 

Fé, envolve todos os aspectos práticos da vida” (RATZINGER, 2012, p. 120). É a relação com o 

sagrado que dizíamos acima feita pela vida de quem o realiza, é todo o ser da pessoa que deve 

estar envolvido no rito, senão torna-se apenas aparência, exterioridade e isto não corresponde à fé 

nem ao contato com o sagrado. O rito deve tocar a própria essência da humanidade que se eleva a 

Deus, possibilidade esta dada pelo próprio Jesus que se dignou vir até nós. 

O Concílio Vaticano II nos diz que: “As duas partes de que se compõe de certa forma 

a missa, isto é, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, estão tão estritamente unidas  que 

formam um só ato de culto” (SACROSANCTUM CONCILIUM, 2007, n. 56). Esta estrutura 

básica da celebração eucarística, liturgia da palavra e liturgia eucarística,  constituem a própria 

celebração, não podendo ser retiradas ou celebrar apenas uma delas para que se tenha uma 

celebração eucarística válida e tal celebração se rege de acordo com as normas da Igreja, 

basicamente aquilo que se encontra na Instrução Geral ao Missal Romano. 

Estendendo um pouco esta estrutura ritual da celebração eucarística podemos dizer 

que: 

A dinâmica interna desta celebração, sobretudo agora, segundo os novos livros 

litúrgicos, é clara:  

- antes de tudo, nós cristãos nos reunimos: os ritos de entrada tentam constituir a 

assembleia, dando-lhe consciência de ser uma comunidade celebrante e ajudando-a a preparar o 

ânimo para toda a celebração; 

- a comunidade reunida celebra a palavra de Deus: à proclamação das leituras 

bíblicas segue o canto de meditação do salmo, a homilia, a profissão de fé e a oração universal; 
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- passamos então à celebração sacramental, neste caso a Eucaristia, com a 

apresentação dos dons do pão e do vinho ao altar, a oração eucarística e o gesto central: a 

comunhão com o corpo e o sangue de Cristo; 

- e finalmente, a comunidade se despede, nós nos dissolvemos como assembleia e 

voltamos aos nossos afazeres, alimentados pela palavra e pela Eucaristia e enviados em missão 

comprometida no meio da sociedade (ALDAZÁBAL, 2002, p. 384). 

Estas quatro partes gerais que podemos distinguir desta longa citação explicitam de 

maneira mais explicativa a estrutura ritual da celebração eucarística, mas a Instrução  Geral do 

Missal Romano - IGMR desenvolve outros elementos que constituem estas mesmas partes já 

explicitadas, desta forma podemos compreender melhor a estrutura ritual que estamos agora 

apresentando. 

Esta estrutura básica é muito importante pois retoma não apenas aquilo que propôs o 

Concílio Vaticano II, que rege as normas da celebração eucarística em nossos tempos, mas é uma 

estrutura básica desde dos primeiros séculos da Igreja. O Catecismo apresenta-nos desta forma: 

“Desde o século II temos o testemunho de S. Justino Mártir sobre as grandes linhas do desenrolar 

da Celebração Eucarística, que permaneceram as mesmas até os nossos dias para todas as 

grandes famílias litúrgicas” (CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, 1997, n. 1345). Também 

no rito romano esta estrutura básica foi conservada e é celebrada pela Igreja. E isto remonta o 

próprio Jesus que primeiro explicou as Escrituras aos seus discípulos e depois repartiu com eles o 

pão (cf. Lc 24,13-35).   

Após falar sobre a estrutura geral da Celebração Eucarística a IGMR trata dos 

diversos elementos (cf. IGMR, 2009, nn. 29-45) da mesma celebração, uma explicitação dos 

elementos básicos que mencionamos: a leitura e explanação da Palavra de Deus; orações e outras 

partes próprias do sacerdote; outras fórmulas que ocorrem na celebração; maneiras de proferir os 

diversos textos; importância do canto; gestos e posições do corpo; o silêncio; tudo isso faz parte 

da estrutura ritual da Celebração Eucarística e faz da celebração um rito.  

A leitura e explanação da Palavra de Deus forma a primeira grande parte da 

Celebração Eucarística, que nas celebrações dominicais compõe-se de uma leitura do Antigo 

Testamento, um salmo de resposta, uma leitura do Novo Testamento, a aclamação ao Evangelho, 

a proclamação do Evangelho, a homilia, a profissão de fé e a oração da assembleia. “Quando se 

leem as Sagradas Escrituras na Igreja o próprio Deus fala a seu povo, e Cristo, presente em sua 

palavra, anuncia o Evangelho”(IGMR, 2009, n. 29).  



 

64 
 

 
Revista De Magistro de Filosofia Ano  XI n. 25 

 

Um especial acento merece a homilia, onde se partilha com a comunidade reunida a 

Palavra de Deus que foi escutada pelo povo. “A homilia constitui uma atualização da mensagem 

da Sagrada Escritura, de tal modo que os fiéis sejam levados a descobrir a presença e eficácia da 

Palavra de Deus no momento atual da sua vida” (BENTO XVI, 2010, n. 59). Trazer a mensagem 

da Escritura para a vida dos fiéis de nossa comunidade, isto é a verdadeira atualização que nos 

pediu o Papa emérito Bento XVI. E o Concílio Vaticano II nos diz que a homilia faz parte da 

liturgia, ou seja, não pode ser negligenciada e nem omitida especialmente aos domingos e festas 

de preceito(cf. SACROSANCTUM CONCILIUM, 2007, n. 54).  

Existem  na Celebração Eucarística partes que são próprias do sacerdote, aquele que 

preside a celebração e celebra junto com a assembleia reunida. Essas partes são exclusivas do 

sacerdote e se os fiéis as fizerem  estarão  contrários à estrutura ritual da celebração e não 

aumenta em nada a sua participação. A Oração eucarística é “ápice de toda a celebração” (IGMR, 

2009, n. 30); as orações presidências: oração do dia, oração sobre as oferendas e a oração depois 

da comunhão; e outras partes que estão previstas na estrutura ritual da celebração. 

As aclamações e respostas também fazem parte da estrutura ritual da Celebração 

Eucarística promovendo assim um diálogo entre o presidente e a assembleia reunida, bem como a 

participação ativa dos fiéis nas respostas: o ato penitencial, a profissão de fé, a oração universal, 

a oração do Senhor, o hino de louvor, a aclamação ao Evangelho, o Sanctus, a aclamação da 

anamnese, o canto depois da Comunhão e demais cantos que acompanham um rito. No Brasil 

temos também as respostas dentro da Prece Eucarística, que constituem também uma 

oportunidade de participação dos fiéis na celebração. 

A IGMR insiste também na maneira de proferir os diversos textos ao longo da 

celebração, apesar de ser algo voltado um pouco mais para a oratória, que deve ser trabalhada 

tanto com os pastores como com os ministros da Palavra e cantores, para fazer com que os fiéis 

reunidos na celebração consigam compreender da melhor maneira possível os textos a serem 

proferidos.  

Sobre a importância do canto na Celebração Eucarística diz a IGMR: “Portanto, dê-se 

grande valor ao uso do canto na celebração da Missa, tendo em vista a índole dos povos e as 

possibilidades de cada assembleia litúrgica” (IGMR, 2009, n. 38). Não se pode ser minimalista 

demais e não favorecer e incentivar o canto na celebração, mas também não se pode exigir 

demasiadamente daquelas comunidades que não têm condições de proporcionar cantos mais 

elaborados, um canto simples, mas bem executado é o bastante para a dignidade da Celebração 

Eucarística. Quando se fala da índole dos povos é preciso pensar nas diferenças culturais de cada 
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lugar, o que fará com que as mesmas letras possam ser cantadas em ritmos diferentes  pelas 

diversas comunidades e que os costumes de comunidades particulares entrarão. Por isso, um 

hinário para a Igreja no Brasil precisa contemplar todas as regiões e culturas, o que foi um grande 

desafio para a confecção do Hinário Litúrgico da CNBB. 

Os gestos e posições do corpo referem-se diretamente ao rito, por isso precisam ser 

bem estudados e ensinados para as comunidades de acordo com as normas litúrgicas, pois eles 

“devem contribuir para que toda a celebração resplandeça pelo decoro e nobre simplicidade, se 

compreenda a verdadeira e plena significação de suas diversas partes e se favoreça a participação 

de todos” (IGMR, 2009, n. 42). Não existem para fazer com que os membros da assembleia 

sejam robôs, mas é necessário explicar, catequizar o povo a respeito do sentido de estar assim e 

de outra forma. As posições do corpo durante a Celebração Eucarística são o permanecer de pé, 

sentar-se e ajoelhar-se, “é sinal da unidade dos membros da comunidade cristã, reunidos para a 

Sagrada Liturgia, pois exprime e estimula os pensamentos e os sentimentos dos participantes” 

(Ibid.). Os gestos são aquelas ações e procissões realizadas durante a Missa e que já fazem parte 

da participação dos fiéis, entretanto, pode-se ter que dar algumas orientações de acordo com as 

normas estabelecidas do Missal Romano. 

Por fim, a IGMR fala sobre o silêncio. Infelizmente na maioria das Celebrações 

Eucarísticas o silêncio é negligenciado e tido como desnecessário ou falta do que fazer.  

 

AS DIVERSAS FORMAS DE CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA 

 

Existe apenas uma única Missa no Rito Romano, ela se encontra no Missal Romano, 

mas de acordo com a comunidade ou a presença e não de fiéis, podemos observar diversas 

formas da Celebração Eucarística, mas isso não quer dizer que sejam Missas diferentes, com 

outros elementos ou momentos estranhos à Missa comumente celebrada. A estrutura ritual 

permanece a mesma, sem modificações, entretanto alguns elementos podem ser acrescentados à 

celebração, por exemplo, quando o ministro ordenado celebra sem a participação dos fiéis, 

normalmente não se têm canto; entretanto, quando celebra com a participação de cantores, 

normalmente temos o canto. 

Quando a IGMR fala das diversas formas da Celebração da Missa inicia  falando da 

Missa presidida pelo Bispo: 

Na Igreja local deve-se dar o primeiro lugar, por causa de sua significação, à Missa 

presidida pelo Bispo, cercado de seu presbitério, diáconos e ministros leigos, e na qual o povo 
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santo de Deus participa plena e ativamente, visto que aí se dá a principal manifestação da Igreja 

(IGMR, 2009, n. 112). 

Poderíamos dizer que temos aqui a Missa por excelência, não porque esta Celebração 

Eucarística seja mais válida do que outras, mas porque está presente nesta celebração tanto a 

hierarquia da Igreja  como os diversos ministérios que a compõem. A hierarquia é composta de 

bispos, presbíteros e diáconos. Os diversos ministérios compõem-se dos acólitos e leitores 

instituídos ou leitores não instituídos, mas aptos para proclamar a Palavra de Deus; o salmista; os 

músicos: cantores e instrumentistas. Cada um desempenhando sua função própria, o que constitui 

o decoro da Celebração Eucarística. 

O acólito pode ser um cristão leigo que não está no Seminário ou o que está se 

preparando para a ordenação sacerdotal. Na Missa tem as seguintes funções: levar a cruz 

processional; apresentar o livro ao presidente da celebração; não havendo diácono, preparar o 

altar para o momento da preparação das oferendas, auxiliando na incensação do altar; pode 

ajudar na distribuição da Comunhão; auxilia na purificação (cf. IGMR, nn. 190-193).  

O leitor instituído, assim como o acólito, é um cristão leigo, podendo ou não estar na 

formação sacerdotal. São funções do leitor: na ausência do diácono pode levar o Evangeliário; 

profere as leituras e até o salmo, se necessário, também a oração universal e até as antífonas de 

entrada e da comunhão, caso não haja canto (cf. Ibid.,nn. 194-195). 

A Missa celebrada na comunidade paroquial possui grande valor e precisa ser bem 

preparada e celebrada, observando bem os diversos ministérios e a participação dos fiéis. A 

Missa conventual, nas casas religiosas, também possui grande dignidade e igualmente precisa ser 

bem preparada e celebrada, faz parte da vida das comunidades religiosas. 

A Missa com o povo vem em primeiro lugar na apresentação da IGMR. Para esta 

celebração deve ser preparado tudo aquilo que normalmente se prepara para a celebração da 

Missa, é a Missa que normalmente se celebra em nossas comunidades. Ela pode ter a assistência 

ou não do diácono, caso não tenha, o leitor e o acólito desempenham algumas funções próprias 

dos diáconos como descrevemos acima. 

Entende-se por Missa com o povo a que é celebrada com a participação de fiéis. 

Convém, na medida do possível, que a celebração, sobretudo aos domingos e festas de preceito, 

se realize com canto e conveniente número de ministros, pode, porém, ser realizada sem canto e 

com um ministro apenas (Ibid., n. 115).  
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Em segundo lugar a IGMR apresenta a Missa concelebrada, quando mais sacerdotes 

tomam parte na celebração da Missa, especialmente quando é o Bispo a presidir. “A 

concelebração, que manifesta convenientemente a unidade do sacerdócio e do sacrifício, bem 

como a unidade de todo povo de Deus” (Ibid., n. 194). 

A Missa concelebrada é prescrita nas Ordenações de Bispo e Presbíteros, na Bênção 

de Abade e na Missa do Crisma, na Quinta-Feira Santa. A concelebração é recomendada na 

Missa da Ceia do Senhor, Concílios, reuniões de Bispos, Sínodos, na Missa conventual, na Missa 

principal de Igreja e oratórios, nas reuniões sacerdotais. Também podem ser concelebradas nas 

festas de padroeiros, no aniversário do Bispo, nas visitas pastorais (cf. IGMR, 2009, nn. 200-

203). Hoje na Igreja é muito comum as concelebrações, não temos nenhum estranhamento 

quanto a isso, entretanto, não era permitido antes do Concílio Vaticano II, por isso, normas tão 

específicas que a IGMR traz para esta celebração.  

Por fim, traz a Missa com assistência de um só ministro. Este ministro fará a parte 

dos fiéis, se ele for diácono além de desempenhar as funções próprias do diácono, também fará a 

parte dos fiéis. 

“A celebração sem ministro ou sem ao menos um fiel, não se faça a não ser por causa 

justa e razoável. Neste caso, omitem-se as saudações, as exortações e a bênção no final da Missa” 

(IGMR, 2009, n. 254). Para os sacerdotes, mesmo que não tenham fiéis é vivamente 

recomendada a celebração eucarística diária (DIRETÓRIO PARA O MINISTÉRIO E VIDA 

DOS PRESBÍTEROS, 2013, n. 67). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreender de forma correta os aspectos fundamentais que a teologia e a liturgia 

nos propõem sobre a Celebração Eucarística é fundamental para valorizarmos nossa participação 

dentro da celebração e até para podermos desempenhar esta participação de maneira digna e de 

acordo com o desejo da Igreja. 

Não podemos ser telespectadores da Celebração Eucarística, mas protagonistas nesta 

celebração, uma vez que somos batizados e fazemos parte da Igreja temos esta característica 

singular de participar e não de apenas acompanhar como se não dissesse respeito a nós. 

Quanto mais descobrimos sobre os significados das celebrações, mais podemos 

haurir do grande tesouro da Igreja que é o próprio Jesus Cristo. Não podemos deixar de 

aproveitar estas maravilhas de graças que o Senhor nos concede através de sua Igreja. 
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THEOLOGICAL-LITURGICAL ASPECTS OF THE EUCHARISTIC 

CELEBRATION 

 

ABSTRACT 

This article was written to presen the foundations of theology and liturgy in relation to the 
Eucharistic Celebration. Based on the Second Vatican Council, in the documents of the 
Magisterium of the Church and in consecrated authors of the Liturgy, the article seeks to deepen 
the meaning of the Eucharistic celebrations that we always participate in order to provide a better 
participation of the faithful in it. The research resulted from the combination of the thoughts of 
several authors and emphasized the General Instruction to the Roman Missal that is not yet part 
of the knowledge of many believers. 

 
Key words: Eucharistic celebration, liturgy, theology, participation. 
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