
1 
 

1 
 

3.  PRESBÍTERO – SACEDROTE 

 

O MÚNUS DE SANTIFICAR 

 

Hb 4,14-5,10 

 

Na exortação apresentada pelo Pontifical Romano, ouvimos do Bispo ordenante: 

“Exerce, em Cristo, a função de santificar. Por teu ministério, o sacrifício 

espiritual dos fiéis atinge a plenitude, unindo-se ao sacrifício de Cristo, que por 

tuas mãos será oferecido sobre o altar ao celebrares os sagrados mistérios [...]. 

Incorporando os seres humanos ao povo de Deus pelo Batismo; perdoando os 

pecados em nome de Jesus Cristo e da Igreja pelo sacramento da Penitência; 

confortando os doentes com a sagrada Unção; celebrando os ritos sagrados; 

oferecendo nas diversas horas do dia louvores, súplicas e ação de graças, não só 

pelo povo de Deus, como por todo o mundo, lembra-te de que foste escolhido 

dentre os seres humanos e colocado a serviço deles nas coisas de Deus. 

Desempenha, portanto, com verdadeira caridade e contínua alegria, a missão do 

Cristo sacerdote, procurando não o que é teu, mas o que é de Cristo. 
 

Foi-nos perguntado: Queres celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de 

Cristo sobretudo pelo Sacrifício eucarístico para louvor de Deus e santificação 

do povo cristão, segundo a tradição da Igreja? 
 

Celebro com devoção os mistérios de Cristo? Ou deixo-me vencer pelo cansaço e 

ando desmotivado pela rotina? Celebro apenas “para cumprir tabela”? Tenho 

consciência de que devo celebrar os divinos mistérios (especialmente a sagrada 

eucaristia) com o povo e não simplesmente para o povo? Tenho a consciência viva 

de que ao presidir a celebração litúrgica estou agindo em nome, no lugar e in 

persona Christi? Como eu me preparo para a celebração dos divinos mistérios? 

Pergunta-nos São Carlos Borromeu: Antes de ir ao altar, “o que você fez na 

sacristia, como se preparou, que meios escolheu para fixar a atenção?”1 No 

exercício do sagrado ministério, o que significa efetivamente celebrar segundo a 

tradição da Igreja? Será que eu me considero dono da liturgia e a celebro de acordo 

com meus gostos pessoais? 

 

Perguntou-nos o bispo ordenante:  

“Queres implorar conosco a misericórdia de Deus em favor do povo a ti 

confiado, sendo fielmente assíduo ao dever da oração”? 

 

Que lugar tem a oração em minha vida sacerdotal?  Já descobri a riqueza admirável 

da Liturgia das Horas? A Liturgia das Horas alimenta minha espiritualidade 

sacerdotal? Busco penetrar no sentido dos salmos? Tenho consciência de que sou 

encarregado de rezar em nome de Cristo e da Igreja, em favor do povo que me é 

confiado e de toda a humanidade?  

 

Na Oração consecratória, o bispo fez este pedido: “Seja ele juntamente conosco 

fiel dispensador dos vossos mistérios, de modo que o vosso povo renasça pela 

água da regeneração, ganhe novas forças do vosso altar, os pecadores sejam 

                                                           
1 Liturgia das Horas, vol. IV, p. 1436 
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reconciliados, e os enfermos se reanimem”. 

 

Sou verdadeiramente dispensador dos mistérios divinos, ou despacho os fiéis como 

uma clientela mal atendida? Como é meu desempenho na celebração dos 

sacramentos? Como são as celebrações do Batismo? Dou o devido tempo para o 

atendimento do sacramento da Penitência? Sigo o Ritual da Penitência e dou a 

aboslvição com a forma sacramental prescrita? Como é o atendimento aos doentes? 

Ensino o povo a valorizar o sacramento da unção dos enfermos? Como é a 

celebração do matrimônio na paróquia onde presto meu seriviço sacerdotal? Enfim, 

como anda a pastoral litúrgica na paróquia onde sirvo? 

 

No momento da unção de nossas mãos, foram pronunciadas estas palavras: “Nosso 

Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo, e revestiu de 

poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo 

Sacrifício”. 
 

Fomos ungidos, pelo Espírito Santo, assim como Cristo é o ungido do Pai, em vista 

da santificação do povo de Deus e para oferecer o santo Sacrifício.  

 

Como repercutem em meu coração e em minha prática pastoral estas palavras tão 

belas? O que significa para mim, ter sido ungido?  

 

Ao nos serem entregues o pão e o vinho ouvimos do bispo ordenante: “Recebe a 

oferenda do povo para apresentá-la a Deus. Toma consciência do que vais fazer 

e põe em prática o que vais celebrar, conformando tua vida ao mistério da cruz 

do Senhor”. 
 

Embora no NT as expressões “sacerdócio” e “sacerdote” apliquem-se exclusivamente a 

Cristo e ao povo de Deus, ensina-nos o Concílio Vaticano II: Os presbíteros, “em 

virtude do sacramento da Ordem, são consagrados, à imagem de Cristo, sumo e eterno 

sacerdote (Hb 5, 1-10; 7,24; 9, 11-28), para pregar o Evangelho, apascentar os fiéis e 

celebrar o culta divino, como verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento (LG 28). O 

Decreto  Presbyterorum ordinis, ao falar dos presbíteros, ministros dos sacramentos, 

ensina: Deus, que é o único santo e santificador, quis unir a si, como companheiros e 

colaboradores, homens que servissem humildemente a obra da santificação. Donde vem 

que os presbíteros são consagrados por Deus, por meio do ministério dos Bispos, para 

que, feitos de modo especial participantes do sacerdócio de Cristo, sejam, na celebração 

sagrada, ministros daquele que na Liturgia exerce perenemente o seu ofício sacerdotal a 

nosso favor [...]. Em todos os sacramentos, porém, como já nos tempos da Igreja 

primitiva testemunhou S. Inácio mártir, os presbíteros unem-se hierarquicamente de 

diversos modos com o Bispo, e assim o tornam de algum modo presente em todas as 

assembleias dos fiéis. 

 

“O sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial ou hierárquico, embora se 

diferenciem essencialmente e não apenas em grau, ordenam-se mutuamente um ao 

outro; pois um e outro participam, a seu modo, do único sacerdócio de Cristo. Com 

efeito, o sacerdote ministerial, pelo seu poder sagrado, forma e conduz o povo 

sacerdotal, realiza o sacrifício eucarístico fazendo as vezes de Cristo e oferece-o a Deus 

em nome de todo o povo; os fiéis, por sua parte, concorrem para a oblação da Eucaristia 

em virtude do seu sacerdócio real, que eles exercem na recepção dos sacramentos, na 
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oração e ação de graças, no testemunho da santidade de vida, na abnegação e na 

caridade operosa” (LG 10). Os demais sacramentos, porém, assim como todos os 

ministérios eclesiásticos e obras de apostolado, estão vinculados com a sagrada 

Eucaristia e a ela se ordenam. Com efeito, na santíssima Eucaristia está contido todo o 

tesouro espiritual da Igreja, isto é, o próprio Cristo, a nossa Páscoa e o pão vivo que dá 

aos seres humanos a vida mediante a sua carne vivificada e vivificadora pelo Espírito 

Santo; assim são eles convidados e levados a oferecer, juntamente com Cristo, a si 

mesmos, os seus trabalhos e todas as coisas criadas. Por isso, a Eucaristia aparece como 

fonte e coroa de toda a evangelização. Portanto, o banquete eucarístico é o centro da 

assembleia dos fiéis a que o presbítero preside.  

 

Bento XVI nos diz na Exortação Apostólica Sacrametnum caritatis: “O vínculo 

intrínseco entre a Eucaristia e o sacramento da Ordem deduz-se das próprias palavras de 

Jesus no Cenáculo: «Fazei isto em memória de mim» (Lc 22, 19). De fato, na véspera 

da sua morte, ele instituiu a Eucaristia e ao mesmo tempo fundou o sacerdócio da Nova 

Aliança. Jesus é sacerdote, vítima e altar: mediador entre Deus Pai e o povo (Hb 5, 5-

10), vítima de expiação (1 Jo 2, 2; 4, 10) que se oferece a si mesmo no altar da cruz. 

Ninguém pode dizer «isto é o meu corpo» e «este é o cálice do meu sangue» senão em 

nome e na pessoa de Cristo, único sumo sacerdote da nova e eterna Aliança (Hb 8-9). O 

Sínodo dos Bispos já se ocupara, em outras assembleias, do sacerdócio ordenado tanto 

no que diz respeito à identidade do ministério como à formação dos candidatos. Na 

presente circunstância importa-me, à luz do diálogo realizado no âmbito da última 

assembleia sinodal, sublinhar alguns valores que têm a ver com a relação entre o 

sacramento da Eucaristia e a Ordem. Antes de mais nada, é necessário reafirmar que a 

ligação entre a Ordem sacra e a Eucaristia é visível precisamente na Missa que o bispo 

ou o presbítero preside na pessoa de Cristo cabeça (in persona Christi capitis)” (SCa 

23). 

 

Na celebração das ordenações sacerdotais (12.05.2019) disse o Papa Francisco:  “O 

exercício do ministério sacerdotal não pode se desvirtuar na superficialidade, no 

modismo, no “mundanismo” (na expressão do Papa Francisco) na exterioridade, nas 

aparências, na opulência, no triunfalismo e na ostentação das vestes, dos vasos 

sagrados, dos espaços celebrativos, das casas paroquiais, etc. 

  

Em tudo deve prevalecer a nobre simplicidade e grande sobriedade. Diz-nos a Instrução 

Geral do Missal Romano: “A ornamentação da igreja deve visar mais a nobre 

simplicidade do que a pompa” (IGMR 292). “Convém que a beleza e nobreza de cada 

vestimenta decorram não tanto da multiplicidade de ornatos, mas do tecido usado e da 

forma” (IGMR 344).  

 

“A casa de oração em que é celebrada e conservada a Santíssima Eucaristia, e os fiéis se 

reunem, e na qual a presença do Filho de Deus, nosso Salvador, oferecido por nós no 

altar do sacrifício, é venerada para auxílio e consolação dos fiéis, deve ser nobre e apta 

para a oração e para as celebrações sagradas [...].Procurem os presbíteros cultivar 

retamente a ciência e a arte litúrgica, para que, pelo seu ministério litúrgico, Deus, Pai e 

Filho e Espírito Santo, seja louvado cada vez mais perfeitamente pelas comunidades a 

eles confiadas” (PO 5). 

 

O exercício de nossa missão sacerdotal comporta consigo um clara compreensão da 

dimensão sócio-transformadora de munus de santificar: “O esmero litúrgico e 
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sacramental sem compromisso sócio-transformador parece ser a tônica do momento. 

Também isto é mundanismo espiritual. Pior ainda quando, além disso, a comunidade 

opta deliberadamente pela sacramentalização desordenada sem a devida catequese 

mistagógica” (EG 63).  

 

Fortes são as palavras de São João Crisóstomo: “Queres honrar o corpo de Cristo? Não 

o desprezes quando nu; não o honres aqui com vestes de seda, e abandones fora o aflito 

no frio e na nudez. Pois aquele que disse: Isto é o meu corpo (Mt 26,26) e confirmou 

com o ato a palavra, é o mesmo que falou: Tu me viste faminto e não me alimentaste (cf. 

Mt 25,35); e: O que não fizeste a um destes mais pequeninos, não o fizeste a mim (cf. 

Mt 25,45). Este não tem necessidade de vestes, mas de coração puro; aquele, porém, 

precisa de grande cuidado. Aprendamos, portanto, a raciocinar e a reverenciar a Cristo 

como lhe agrada. A honra mais agradável a quem se deseja honrar é aquela que ele 

prefere, não aquela que julgamos melhor /.../. Assim, honra-o tu com a honra prescrita 

em lei, distribuindo tua fortuna com os pobres. Deus não precisa de vasos de ouro, mas 

de almas de ouro. Digo isto, não para proibir que haja presentes, mas que com eles e 

antes deles se deem esmolas. Porque ele aceita os presentes, porém muito mais as 

esmolas. Dos presentes, só quem oferece tem lucro; das esmolas, também aquele que 

recebe tem lucro. Lá o presente parece ser ocasião de ostentação; aqui só pode ser 

compaixão e benignidade. Que proveito haveria, se a mesa de Cristo estivesse coberta 

de taças de ouro e ele próprio morrendo de fome? Sacia primeiro o faminto e, depois, do 

que sobrar, adorna sua mesa. Fazes um cálice de ouro e não dás um copo d’água? Que 

necessidade há de cobrir a mesa com tecidos de ouro, se não lhe concederes nem mesmo 

a coberta necessária? Que lucro haverá? Dize-me: se tu vês alguém que precisa de 

alimento e, deixando-o lá, tu vais rodear a mesa de ouro, será que ele te agradecerá ou, 

ao contrário, se indignará? Que acontecerá se ao vê-lo coberto de farrapos e morto de 

frio, deixando de dar as vestes, mandas levantar colunas douradas, declarando fazê-lo 

em sua honra? Não se julgaria isto objeto de zombaria e de extrema afronta? Pensa 

também isto a respeito de Cristo, quando errante e peregrino vagueia sem teto. Não o 

recebes como hóspede, mas ornas o pavimento, as paredes e os capitéis das colunas, 

prendes com cadeias de prata as lâmpadas, e a ele, preso em grilhões no cárcere, nem 

sequer te atreves a vê-lo. Torno a dizer que não proíbo tais adornos, mas que com eles 

haja também o cuidado pelos outros. Ou melhor, exorto a que se faça isto em primeiro 

lugar. Daquilo, se alguém não o faz, jamais é acusado; isto porém, se alguém não o faz, 

provoca-lhe a Geena e fogo inextinguível, suplício com os demônios. Por conseguinte, 

enquanto adornas a casa, não desprezes o irmão aflito, pois ele é mais precioso que o 

templo” (Liturgia das Horas, vol. IV, p. 155).  

 

 


