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A SAGRADA COMUNHÃO E O CULTO DO MISTÉRIO EUCARÍSTICO 

FORA DA MISSA 

 

INTRODUÇÃO GERAL 

I. RELAÇÃO ENTRE O CULTO EUCARÍSTICO FORA DA MISSA 

E A CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA 

 

1. A celebração da Eucaristia é o centro de toda a vida cristã tanto na Igreja presente no mundo 

inteiro como nas assembleias locais. Na verdade, os demais sacramentos, bem como todos os 

ministérios eclesiásticos e as tarefas apostólicas, ligam-se estreitamente à Sagrada Eucaristia 

e a ela se ordenam. Pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a 

saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa e pão vivo que dá vida ao ser humano por sua carne 

vivificada e vivificante por obra do Espírito Santo. Desta forma o ser humano é convidado a 

oferecer com Cristo a si próprio, seus trabalhos e todas as coisas criadas.  

2. Além disso, celebração da Eucaristia no sacrifício da Missa é a origem e o fim do culto que 

lhe é prestado fora da Missa. O Cristo Senhor que se imola no próprio sacrifício da Missa 

quando começa a estar sacramentalmente presente como alimento espiritual dos fiéis sob as 

espécies de pão e de vinho, é também o Emanuel, isto é, o Deus conosco, como sacrifício 

oferecido, enquanto a Eucaristia se conserva nas igrejas e oratórios. Dia e noite ele permanece 

no meio de nós, habitando conosco cheio de graça e de verdade. 

3. Não se pode pôr dúvida que todos os cristãos, segundo o costume tradicional na Igreja, ao 

venerarem este Santíssimo Sacramento, lhe prestem o culto de latria, devido ao Deus 

verdadeiro. E, pelo fato de ter sido instituído pelo Cristo Senhor como alimento, não deve 

deixar de ser adorado. 

4. Para se organizar e fomentar a verdadeira devoção ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia, 

deve-se considerar o mistério eucarístico em toda a sua amplitude, tanto na celebração da 

Missa como no culto das sagradas espécies, que se conservam depois da Missa para prolongar 

a graça do sacrifício. 

 

II. AS FINALIDADES DA CONSERVAÇÃO DA EUCARISTIA 

 

5. A finalidade primária e primordial de conservar a Eucaristia fora da Missa é a administração 

do Viático; são fins secundários a distribuição da comunhão e a adoração de Nosso Senhor 

Jesus Cristo presente no Sacramento. A conservação das sagradas espécies para os enfermos 
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introduziu o louvável costume de adorar-se este alimento celeste conservado nas igrejas. Este 

culto de adoração se apoia em fundamentos válidos e firmes, sobretudo porque a fé na presença 

real do Senhor tende a manifestar-se externa e publicamente. 

6. Na celebração da Missa manifestam-se sucessivamente as principais modalidades da 

presença do Cristo em sua Igreja. Em primeiro lugar ele está presente na própria assembleia 

dos fiéis, reunida em seu nome; depois, na sua palavra, quando se leem na igreja e se explicam 

as Sagradas Escrituras e, por fim, de modo eminente sob as espécies eucarísticas. De fato, no 

sacramento da Eucaristia, de modo todo singular, Cristo está presente todo e inteiro, Deus e 

homem, substancial e permanentemente. Esta presença de Cristo sob as espécies chama-se real 

não por exclusão, como se as outras não o fossem, mas por excelência.  

Assim, em razão do sinal, convém mais à natureza da celebração sagrada que o Cristo, 

na medida do possível, não esteja eucaristicamente presente desde o início da Missa pela 

conservação das sagradas espécies no sacrário, sobre o altar onde se celebra a Missa, pois esta 

presença é fruto da consagração e deve aparecer como tal. 

7. As hóstias, consagradas em quantidade suficiente para a comunhão dos enfermos e outros 

fiéis fora da Missa, sejam com frequência renovadas e conservadas em píxide ou cibório. 

8. Cuidem os pastores que, a não ser que obste motivo grave, as igrejas em que, segundo as 

normas de direito, se conserva a Santíssima Eucaristia, estejam abertas diariamente ao menos 

por algumas horas, nos horários mais apropriados, para que os fiéis possam facilmente rezar 

diante do Santíssimo Sacramento. 

 

III. O LUGAR DA CONSERVAÇÃO DA EUCARISTIA 

 

9. O lugar onde se conserva a Santíssima Eucaristia seja realmente um lugar de destaque. 

Recomenda-se encarecidamente que este lugar seja ao mesmo tempo apropriado para a 

adoração e a oração particulares de modo que os fiéis com facilidade e proveito possam honrar 

individualmente o Senhor presente no Sacramento. 

Isso se conseguirá mais facilmente se a capela do Santíssimo estiver separada da nave 

central, principalmente nas igrejas, onde com frequência se celebram casamentos e exéquias, 

como também naquelas muito visitadas por peregrinações ou por causa de seus tesouros 

artísticos e históricos. 

10. A Santíssima Eucaristia seja conservada num sacrário inamovível e construído de matéria 

sólida e não transparente e, de tal modo fechado, que se evite o mais possível o perigo de 

profanação. Normalmente haja em cada igreja e oratório um único sacrário colocado em 
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alguma parte da igreja ou oratório, que seja distinta, visível, ornada com dignidade e própria 

para a oração. 

Quem tem o cuidado da igreja ou oratório providencie que seja guardada com o 

máximo cuidado a chave do sacrário onde se conserva a Santíssima Eucaristia. 

11. A presença da Santíssima Eucaristia no sacrário seja indicada pelo modo determinado pela 

autoridade competente. 

Diante do sacrário em que se conserva a Santíssima Eucaristia, brilhe continuamente 

uma lâmpada especial com a qual se indique e reverencie a presença de Cristo. 

Segundo antigo costume, a lâmpada, na medida do possível, seja alimentada com azeite 

ou cera. 

 

AS DIVERSAS FORMAS DE CULTO 

À SANTÍSSIMA EUCARISTIA 

 

79. Sendo o Sacrifício Eucarístico fonte e ápice de toda a vida cristã, recomenda-se 

encarecidamente tanto a devoção particular como o culto público à Santíssima Eucaristia, 

mesmo fora da Missa, em conformidade com as normas estabelecidas pela autoridade 

competente. Na organização destes piedosos e sacros exercícios, tenham-se em conta os 

tempos litúrgicos, de modo que se harmonizem com a Sagrada Liturgia, nela se inspirem e 

para ela encaminhem o povo. 

80. Os fiéis, ao cultuarem o Cristo presente no Sacramento, lembrem-se de que está presença 

decorre do Sacrifício e tende à Comunhão sacramental e espiritual. 

Assim, a piedade que leva os fiéis à adoração da Santíssima Eucaristia move-os 

também a participar radicalmente do mistério pascal e corresponder agradecidos ao dom 

daquele que, por sua humanidade, infunde sem cessar a vida divina nos membros de seu 

Corpo. Permanecendo diante do Cristo Senhor, gozam da íntima familiaridade com ele, e 

abrem-lhe o coração, pedindo por si mesmos e por todos os seus e orando pela paz e salvação 

do mundo. Oferecendo com Cristo toda a sua vida ao Pai no Espírito Santo, haurem deste 

diálogo admirável um aumento de fé, de esperança e de caridade. Alimentam assim 

disposições que os levam a celebrar com a devida devoção o memorial do Senhor e a receber 

com frequência o pão que nos foi dado pelo Pai. 

Esforcem-se os fiéis, segundo suas condições de vida, a cultuarem o Cristo Senhor no 

Sacramento. Os pastores os conduzam a isso com o exemplo e os exortem com as palavras. 



4 

 

81. Lembrem-se, além disso, que, pela oração diante do Cristo Senhor presente na Eucaristia, 

prolongam a união obtida ao comungar e renovam a aliança que os impele a viver de acordo 

com o que receberam pela fé e pelo Sacramento na celebração da Eucaristia. Procurem, pois, 

viver com gratidão toda a sua vida na força do alimento celeste, participando na morte e na 

ressurreição do Senhor. E assim sejam todos solícitos em praticar boas obras e agradar a Deus, 

propondo-se impregnar o mundo de espírito cristão e transformar-se em testemunhas de Cristo 

em tudo, no meio da comunidade humana. 

 

1. A EXPOSIÇÃO DA SANTÍSSIMA EUCARISTIA 

 

INTRODUÇÃO 

I. RELAÇÃO ENTRE A EXPOSIÇÃO E A MISSA 

 

82. A exposição da Santíssima Eucaristia, seja com o cibório ou ostensório, leva a reconhecer 

nela a admirável presença de Cristo e convida à íntima união com ele, união que alcança o seu 

ápice na Comunhão sacramental. Por isso, a exposição é excelente meio de favorecer o culto 

em espírito e verdade devido à Eucaristia. 

Deve-se cuidar que nas exposições transpareça claramente a relação do culto do 

Santíssimo Sacramento com a Missa. Evite-se na exposição todo aparato que de qualquer 

modo possa contrariar o desejo de Cristo ao instituir a Santíssima Eucaristia sobretudo para 

nos servir de alimento, remédio e conforto. 

83. Durante a exposição do Santíssimo Sacramento proíbe-se a celebração da Missa no mesmo 

recinto da igreja ou oratório. 

Pois, além das razões apresentadas no n. 6, na celebração do mistério eucarístico 

realiza-se de modo mais perfeito a comunhão interior visada pela exposição. 

Se a exposição se estender por um ou mais dias, deverá ser suspensa durante a 

celebração da Missa, a não ser que seja celebrada em capela separada da nave onde se faz a 

exposição, e ao menos alguns fiéis permaneçam em adoração. 

 

II. NORMAS PARA A EXPOSIÇÃO 

 

84. Diante do Santíssimo Sacramento, faz-se genuflexão simples, quer esteja no tabernáculo 

quer exposto para a adoração pública. 



5 

 

85. Na exposição do Santíssimo Sacramento com ostensório, acendem-se quatro ou seis velas, 

isto é, como se usa na Missa. Usa-se também incenso. Na exposição com cibório haja ao menos 

duas velas e pode-se usar incenso. 

 

Exposição prolongada 

  

86. Nas igrejas e oratórios em que se conserva a Eucaristia, recomenda-se realizar cada ano 

uma exposição solene do Santíssimo Sacramento que se prolongue por algum tempo, embora 

não rigorosamente contínua, a fim de que a comunidade local possa meditar sobre este mistério 

e adorá-lo de modo mais profundo. 

 Tal exposição, no entanto, só se fará prevendo-se conveniente assistência de fiéis. 

87. Em caso de necessidade grave e geral, o Ordinário do lugar pode determinar que se 

promovam nas igrejas de maior frequência preces mais prolongadas diante do Santíssimo 

Sacramento exposto. 

88. Onde por falta de número conveniente de adoradores não se puder realizar uma exposição 

ininterrupta, pode-se repor o Santíssimo Sacramento no tabernáculo em horário previamente 

divulgado, não, porém mais de duas vezes ao dia, por exemplo, ao meio dia e à noite. 

 Esta reposição pode ser feita de modo mais simples: o sacerdote ou diácono, revestido 

de túnica e com estola, repõe o Santíssimo Sacramento no sacrário após breve adoração e uma 

prece com os fiéis. Do mesmo modo, faz-se novamente a exposição na hora determinada. 

 

Exposição breve 

 

89. Também as exposições breves do Santíssimo Sacramento sejam organizadas de tal modo 

que, antes da benção com o Santíssimo Sacramento, se dedique tempo conveniente à leitura 

da Palavra de Deus, a cantos, preces e à oração silenciosa prolongada por algum tempo.  

Proíbe-se a exposição feita unicamente para dar a benção. 

 

III. O MINISTRO DA EXPOSIÇÃO DA SANTÍSSIM EUCARISTIA 

 

91. O ministro ordinário da exposição do Santíssimo Sacramento é o sacerdote ou o diácono 

que, no fim da adoração, antes de repor o Sacramento, abençoa com ele o povo.  
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Na ausência do sacerdote e do diácono poderão expor publicamente a Santíssima 

Eucaristia para a adoração dos fiéis e depois repô-la o ministro extraordinário da Sagrada 

Comunhão ou outra pessoa designada pelo Bispo.  

Todos estes poderão fazer a exposição abrindo o tabernáculo, ou também, se for 

oportuno, colocando o cibório sobre o altar ou a hóstia no ostensório. No fim da adoração 

repõem o Sacramento no tabernáculo. Não lhes é permitido, porém, dar a bênção com o 

Santíssimo Sacramento. 

92. O ministro, se for sacerdote ou diácono, vestirá túnica e estola de cor branca. 

Os outros ministros usarão a veste litúrgica eventualmente em uso na região, ou uma 

veste condizente com este ministério e aprovada pelo Bispo. 

Para a benção no fim da adoração, quando a exposição for com ostensório, o sacerdote 

e o diácono usarão também capa e véu umeral de cor branca; se a exposição for com cibório, 

usarão só o véu umeral. 

 

O RITO DA EXPOSIÇÃO E BÊNÇÃO EUCARÍSTICA 

 

Exposição 

 

93. Reunido o povo, o ministro aproxima-se do altar, ao som de um canto, se for oportuno. Se 

o Sacramento não se encontrar no altar da exposição, o ministro vai buscá-lo, no lugar onde é 

conservado. 

 O cibório ou ostensório é colocado sobre a mesa do altar coberta com toalha. Se a 

exposição for mais prolongada e com ostensório, pode-se usar um trono em lugar bem 

destacado; cuide-se, porém, que não esteja demasiado alto e distante. 

94. Se a exposição for mais solene e prolongada, a hóstia seja consagrada na Missa que precede 

imediatamente a exposição e colocada no ostensório sobre o altar depois da Comunhão. A 

Missa terminará com a Oração depois da comunhão, omitindo-se os ritos finais. 

 

Adoração 

 

95. Durante a exposição, as orações, cantos e leituras devem ser organizados de tal modo que 

os fiéis, recolhidos em fervorosa oração, se dediquem ao Cristo Senhor. 

 Para favorecer a oração interior usar-se-ão leituras da Sagrada Escritura com breves 

exortações que despertem maior estima pelo mistério eucarístico. Convém ainda que os fiéis 
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respondam à Palavra de Deus através do canto. É conveniente que em momentos apropriados 

se guarde um silêncio sagrado. 

96. Durante a exposição mais prolongada do Santíssimo Sacramento, pode celebrar-se também 

alguma parte da Liturgia das Horas, sobretudo as Horas principais; na verdade, por ela os 

louvores e as ações de graças tributados a Deus na celebração da Eucaristia estendem-se às 

diversas horas do dia e as preces da Igreja se dirigem a Cristo e por Cristo ao Pai em nome de 

toda a humanidade. 

 

2. PROCISSÕES EUCARÍSTICAS 

 

101. O povo cristão dá um testemunho público de fé e piedade para com o Santíssimo 

Sacramento nas procissões em que a Eucaristia é levada pelas ruas em rito solene com canto. 

 Contudo, cabe ao Bispo diocesano julgar sobre a oportunidade de tais procissões nos 

tempos atuais e também sobre o lugar e a organização para que sejam realizadas com dignidade 

e sem prejuízo da reverência devida ao Santíssimo Sacramento. 

102. Entre as procissões eucarísticas adquire importância e significado especiais na vida 

pastoral da paróquia ou da cidade a que costuma ser realizada cada ano na solenidade do Corpo 

e do Sangue de Cristo ou outro dia mais apropriado perto desta solenidade. Convém, pois, que, 

onde as circunstâncias dos tempos atuais o permitirem e onde puder ser realmente um sinal de 

fé e adoração da comunidade, esta procissão seja mantida, segundo a determinação do direito. 

 Se a cidade for muito grande e a necessidade pastoral o aconselhar, será lícito, a critério 

do Bispo Diocesano, promover outras procissões nos pontos principais da cidade. Onde não 

se puder fazer a procissão na solenidade do Corpo e Sangue de Cristo, convém que haja outra 

celebração pública para toda a cidade, ou seus principais setores, na igreja catedral ou outros 

lugares mais adequados. 

103. Convém que a procissão com o Santíssimo Sacramento se realize após a Missa na qual 

se consagrará a hóstia a ser levada na procissão. Nada impede que a procissão seja feita 

também após uma adoração pública e prolongada depois da Missa. 

104. As procissões eucarísticas sejam organizadas segundo os costumes dos lugares, no que 

se refere à ornamentação das praças e ruas e no que diz respeito à ordem dos que delas 

participam. Durante o trajeto, se for costume e o bem pastoral o aconselhar, pode haver 

estações, também com benção eucarística. Os cantos e as orações deverão contribuir para que 

todos manifestem sua fé em Cristo, atentos somente ao Senhor. 
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105. O sacerdote que conduz o Sacramento, se a procissão se realizar logo após a Missa, pode 

manter os paramentos usados na celebração da Missa ou revestir-se da capa de cor branca; se 

a procissão não for logo após a Missa, use capa. 

106. Sejam usados, segundo os costumes dos lugares, tochas, incenso e pálio sob o qual 

caminha o sacerdote que transporta o Sacramento. 

107. É conveniente que a procissão se dirija de uma igreja a outra. Contudo, se as 

circunstâncias dos lugares o aconselharem, pode voltar à igreja de onde partiu. 

108. No final da procissão se dará a benção com o Santíssimo Sacramento na igreja ou outro 

lugar mais apropriado; em seguida, se repõe o Santíssimo Sacramento. 

 

 

3. CONGRESSOS EUCARÍSTICOS 

 

109. Os congressos eucarísticos, introduzidos em época mais recente como peculiar 

manifestação do culto eucarístico na vida da Igreja, devem ser considerados como um “lugar” 

(statio) para o qual uma comunidade convida toda a Igreja local, ou um Igreja local, as outras 

Igrejas de uma região ou país, ou mesmo de todo o mundo para aprofundarem em conjunto 

algum aspecto do mistério da Eucaristia, prestando-lhe um culto público no vínculo da 

caridade e da unidade. 

 Estes congressos devem ser um sinal de verdadeira fé e caridade pela plena 

participação da Igreja local e pela expressiva concorrência das outras Igrejas. 

110. Sobre o lugar, temário e organização do congresso a ser celebrado, façam-se, tanto na 

Igreja local como nas outras, oportunas pesquisas que revelem as reais necessidades a serem 

consideradas e favoreçam o progresso na investigação teológica e o bem da Igreja local. Esta 

pesquisa seja feita com a ajuda de peritos em Teologia, Exegese, Liturgia, Pastoral e nas 

Ciências Humanas. 

111. Na preparação do congresso promova-se antes de tudo, o seguinte:  

a) intensa catequese, adaptada à compreensão dos diversos grupos, sobre a Eucaristia, 

principalmente como mistério de Cristo vivo e operante na Igreja; 

b) mais ativa participação na sagrada Liturgia, que fomenta ao mesmo tempo uma 

religiosa audição da Palavra de Deus e uma consciência da comunidade fraterna; 

c) investigação dos recursos e execução de obras sociais em vista da promoção humana 

e justa comunhão de bens, mesmo temporais, a exemplo da comunidade cristã primitiva, para 
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que o fermento do Evangelho, emanado da mesa eucarística, se difunda por toda parte como 

força propulsora da sociedade presente e garantia da sociedade futura. 

112. A celebração do congresso como tal deve reger-se pelos seguintes critérios: 

 a) a celebração da Eucaristia seja realmente o centro e o ápice para onde devem 

orientar-se todas as iniciativas, bem como as diversas formas de piedade; 

 b) as celebrações da Palavra de Deus, a catequese e as conferências devem investigar 

mais profundamente o tema proposto e expor com clareza seus aspectos práticos para que 

produzam efeito; 

 c) ofereça-se oportunidade de preces comunitárias e adoração mais prolongada diante 

do Santíssimo Sacramento exposto, em determinadas igrejas mais apropriadas para este 

exercício de piedade; 

d) quanto à organização da procissão na qual se conduzirá o Santíssimo Sacramento 

publicamente pelas ruas da cidade com hinos e orações, observem-se as normas para as 

procissões eucarísticas, tomando-se em consideração as condições sociais e religiosas do 

lugar. 

 


