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A LITURGIA EUCARÍSTICA

CNBB, doc. 43 

“Animação da vida litúrgica no Brasil”



AS DIMENSÕES DA LITURGIA

1. memorial

2. glorificação da Trindade

3. ação de graças

4. súplica e intercessão

5. pedido de perdão

6. compromisso 

7. escatologia 



SACRIFÍCIO

sacrum + facere = 

“um fazer sagrado”



SACERDOTE

sacerdos, sacerdotis = 

“aquele que faz algo sagrado”

Sacrifício: invocação de Deus para que Ele 
santifique uma vítima, que então é imolada 
e oferecida ao mesmo Deus

Santificar + imolar + oferecer + consumir  

= agradar a Deus 

(reconciliação, adoração, gratidão etc)



A ESSÊNCIA DA LITURGIA

“Que poderei retribuir ao Senhor Deus

por tudo aquilo que Ele fez em meu favor?

Elevo o cálice da minha salvação

invocando o Nome santo do Senhor”

(Sl 116,12-13)



ANTIGO TESTAMENTO

- altar e sacrifício: marcar tempo e lugar

- Tribo de Levi: Aarão, levitas

- de serviço a “classe” sacerdotal

- profetas: crítica aos sacrifícios

- espiritualização do sacrifício:

Sl 50(49),14; Is 1,11; Jr 7,22



ANTIGO TESTAMENTO

Templo de Salomão

Sinagoga de Nazaré



ANTIGO TESTAMENTO

Destruições do Templo:

 587a.C.: 

Nabucodonosor

 167a.C.:

Antíoco Epífanes

 70d.C.:

Tito (Vespasiano imp.)



NOVO TESTAMENTO

Carta aos Hebreus 

 relativização do culto do AT 

 o sacrifício de Cristo

 o culto dos cristãos não é mais 

violência física, mas também não é 

mero “sacrifício espiritual metafórico”



NOVO TESTAMENTO

“Ninguém pode tirar a minha vida, pois 

sou eu que a dou por mim mesmo” 

(Jo 10,18)



NOVO TESTAMENTO

Na última ceia, 

a INTENÇÃO e a PREPARAÇÃO

do sacrifício

Bouveret



NOVO TESTAMENTO

Jesus mudou o sentido da ceia pascal:

- aproveitou o conceito de zíkaron

- mas não mais como memória do Êxodo

- e sim memória da sua morte e 
ressurreição

- Páscoa: do Mar Vermelho para o 
Calvário



NOVO TESTAMENTO

“A forma específica da Teologia litúrgica  

resulta da compreensão do Novo 

Testamento como um tempo intermédio, 

como imagem entre sombra e verdade.”

(RATZINGER, p. 42)



NOVO TESTAMENTO

sombra    imagem realidade



EUCARISTIA

passado  evento salvífico

presente  esta celebração

futuro  banquete do Reino



EUCARISTIA

ceia  comunhão dos santos

sacrifício adoração

sacramento = “fazer sagrado”, não “coisa”

Sinagoga: ambão

+                (palavra)

Templo: altar

(sacramento)



O que nós fazemos na 

liturgia é infinitamente 

menos importante do que 

o que Deus faz.


