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PRIMEIRA PARTE: O MISTÉRIO É MAIS PROFUNDO 
 

Conta-se a história de uma menina que tinha sido levada pelos seus pais para 
receber a Sagrada Comunhão. Decepcionada com o pequeno bocadinho de pão 
que lhe fora dado para mergulhar no cálice, a criança choramingou em voz alta, 
“Quero mais! Quero mais!” Causando constrangimento a seus pais e 
surpreendendo o pastor e a congregação, o lamento da menina traduziu com 
precisão os sentimentos de muitas pessoas da Igreja Metodista Unida 
contemporânea. Elas querem mais! Elas querem mais do que estão a receber do 
sacramento da Sagrada Comunhão, tal como esta é praticada nas suas igrejas. 

De acordo com os resultados de uma sondagem realizada pela Junta Geral de 
Discipulado antes da Conferência Geral de 2000, existe um sentimento forte 
quanto à importância da Sagrada Comunhão na vida dos Cristãos a nível 
individual e na vida da igreja. Infelizmente, existe pelo menos um sentimento 
igualmente forte sobre a ausência de qualquer entendimento significativo da 
teologia e prática da Eucaristia. Os Metodistas Unidos reconhecem que a graça e 
o poder espiritual estão à sua disposição no sacramento, mas frequentemente não 
se sentem aptos a receber estas dádivas e a aplicá-las nas suas vidas. Muitos 
membros leigos queixam-se de práticas descuidadas, de teologia questionável e de 
falta de ensinamento e orientação. Tanto o clero como o laicado reconhecem a 
necessidade crucial de uma melhor formação dos pastores em teologia e prática 
sacramental. A preocupação com uma melhor formação está associada a uma 
chamada de responsabilidade. Os bispos, superintendentes de distrito, e outras 
autoridades da conferência anual e autoridades gerais da igreja são instigados a 
preparar melhor os pastores e a torná-los responsáveis pela sua teologia, prática e 
ensinamento sacramental. Muitas das pessoas consultadas ressentem bastante a 
falta de liderança que julgam estar a receber nestas áreas. Os resultados são 
preocupantes e devem levar a igreja a uma reavaliação e a uma renovação de 
compromisso. 

Estes resultados também são estimulantes e desafiantes! Revelam um desejo 
profundo pelas riquezas da graça divina disponibilizadas para nós através da 
Sagrada Comunhão, para a verdadeira comunhão com Jesus Cristo e com os 
povos Cristãos. Mostram que os Metodistas Unidos desejam que nossa fé seja 
avivada e se torne mais relevante nas nossas vidas diárias. Como é que a nossa 
igreja pode responder melhor ao maravilhoso desejo ardente do seu povo em 
relação a este “mistério sagrado” (“Um Serviço da Palavra e Mesa I”, BOW; 
página 39)? 

Os Metodistas Unidos compartilham com muitos outros Cristãos um interesse 
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crescente no estudo e na celebração dos sacramentos. Nas várias últimas décadas, 
temos procurado activamente recuperar e revitalizar a apreciação do Sagrado 
Baptismo e da Sagrada Comunhão. Os nossos serviços actuais da Aliança 
Baptismal e da Palavra e Mesa são fruto de um longo processo de 
desenvolvimento que se iniciou nos anos 60 e culminou com a adopção dos 
mesmos em 1984 pela Conferência Geral e com a publicação do Hinário 
Metodista Unido aprovado em 1988. A mudança na localização destes ritos 
sacramentais, da parte final para a parte inicial do Hinário, constitui uma 
expressão intencional de sua importância na vida da comunidade de fé. Em 1996 a 
Conferência Geral aprovou “Pela Água e pelo Espírito: Uma Interpretação 
Metodista Unida do Baptismo” como sendo um documento oficial interpretativo e 
didáctico da igreja. O documento intitulado “Este Mistério Sagrado: Uma 
Interpretação Metodista Unida da Sagrada Comunhão”, foi apresentado à 
Conferência Geral de 2004 com a mesma finalidade. Ambos os documentos 
reflectem os esforços dos Metodistas Unidos no sentido de reivindicar a sua 
herança sacramental e para estar de acordo com os movimentos ecuménicos 
quanto à teologia e prática sacramental. 

“Este Mistério Sagrado” caracteriza-se pelo esforço em evitar a rigidez por 
um lado e a indiferença por outro. Nenhum dos extremos se adequa à nossa 
herança nem é fiel ao Espírito que lidera a igreja no seu trabalho de fazer com que 
os discípulos vivam rumo à nova criação. O documento é constituído por duas 
partes principais. A introdução explicativa intitulada “Primeira Parte: O Mistério 
é Mais Profundo” descreve o desenvolvimento do documento e oferece alicerces 
na tradição histórica e na teologia sacramental. A “Segunda Parte: Cristo Está 
Aqui: Vivendo o Mistério” está organizada por princípios. Sob cada princípio, a 
secção “Contexto” oferece uma explicação para o princípio, enquanto que a 
secção “Prática” oferece directrizes para a aplicação do princípio. Os princípios 
apresentam afirmações verdadeiras e doutrinalmente claras. Veneram o centro 
contexto e ecuménico da teologia e prática da igreja Cristã. A comissão envidou 
esforços para explicar nas secções de “Contexto” como os princípios estão 
enraizados na teologia e nas práticas dos Cristãos no passado e no presente, 
particularmente no que se refere aos Cristãos Metodistas Unidos. Nas secções de 
“Prática” aplicamos os princípios às práticas sacramentais contemporâneas da 
igreja nos vários contextos do Metodismo Unido.  

A igreja é sempre universal e particular, católica e local, unida e diversa. Os 
Metodistas Unidos variam geograficamente, racialmente e culturalmente. Este 
Mistério Sagrado convida os Metodistas Unidos a compartilharem os 
entendimentos comuns, permitindo aplicações adequadas e fiéis. Algumas 
práticas Metodistas Unidas diferem das práticas de outras tradições Cristãs. 
Encarar de maneira honesta estas diferenças é um reconhecimento dos nossos 
laços e da responsabilidade para com a igreja mais ampla, clamando o trabalho de 
Deus para que este nos guie na afirmação de interpretações e práticas 
positivamente diferenciadas. Tanto dentro de nossa própria comunidade 
Metodista Unida quanto na irmandade com outras tradições, rejeitamos atitudes 
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arrogantes ou altivas. Procuramos fortalecer o laço de unidade “falando a verdade 
no amor” (Efésios 4:15) assim como, com humildade e abertura, confirmamos os 
nossos princípios, explicamos os nossos contexto e afirmamos as nossas práticas. 

 
Nomes do Sacramento 

 
Vários termos que identificam o sacramento são usados no Cristianismo 

passado e presente. Em Este Mistério Sagrado, alguns são empregados mais do 
que outros, mas todos são basicamente sinónimos. A Ceia do Senhor lembra-nos 
que Jesus Cristo é o anfitrião e que participamos a convite de Cristo. Este título 
sugere o desfruto de uma refeição, algumas vezes chamada a Santa Ceia, e faz-
nos pensar nas refeições que Jesus comeu com várias pessoas, tanto antes da sua 
morte como após a sua ressurreição. A expressão A Última Ceia não é usada 
adequadamente para o sacramento, mas encoraja-nos verdadeiramente a 
lembrarmo-nos da ceia que Jesus comeu com os seus discípulos na noite em que 
foi preso. Esta ênfase é especialmente significativa na Quinta-Feira Santa. A 
igreja no seu início parece ter-se referido às suas celebrações como a partilha de 
pão (Actos 2:42). 

A expressão Sagrada Comunhão convida-nos a concentrarmo-nos no acto de 
auto dádiva do Santo Deus, o que torna o sacramento numa ocasião de graça e na 
santidade de nossa comunhão com Deus e uns com os outros. A Eucaristia, da 
palavra grega que significa ‘acção de graças’, lembra-nos que o sacramento é dar 
graças a Deus pelas dádivas da criação e da salvação. O termo Missa, usado na 
Igreja Católica Romana, deriva-se do latim missio, que significa literalmente 
“enviando adiante”, e indica que esta celebração encerra o culto de adoração 
enviando a congregação, com as bênçãos de Deus, para viver como o povo de 
Deus no mundo. A Divina Liturgia é o nome mais usado pelas igrejas na tradição 
Ortodoxa Oriental. Todos estes nomes se referem à mesma prática: o acto de 
comer e beber o pão e o vinho consagrados na comunidade devocional.  
 
Contexto 
 

Tão antiga como a experiência de Emaús no dia da Ressurreição, registada em 
S. Lucas 24:13-35, os Cristãos reconheceram a presença de Jesus Cristo na 
partilha do pão. A prática judaica tradicional de pegar no pão, abençoá-lo e 
agradecer a Deus, partindo e compartilhando o pão assumiu um novo significado 
para eles. Quando os seguidores de Cristo se reuniram em nome de Jesus, partir o 
pão e compartilhar o cálice foram um meio de relembrar a sua vida, morte e 
ressurreição e de se encontrarem com o Cristo vivo. Sentiram a presença renovada 
do seu Senhor ressuscitado e receberam sustento para as suas vidas como 
discípulos. À medida que a igreja se organizou, este costume da Eucaristia tornou-
se num ritual característico da comunidade e no acto central da sua adoração. 
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Ao longo dos séculos, desenvolveram-se várias interpretações e práticas da 
Sagrada Comunhão. O Catolicismo Romano ensina que a substância do pão e do 
vinho se transforma (se bem que não seja de forma visível) no próprio corpo e 
sangue de Cristo (algumas vezes chamado transubstanciação). Os Reformistas 
Protestantes no século dezasseis rejeitaram este ensinamento, mas tinham 
opiniões distintas entre eles. Os luteranos afirmam que o corpo e o sangue de 
Cristo estão verdadeiramente presentes com os elementos do pão e do vinho na 
celebração (por vezes chamada presença corporal ou consubstanciação). Ulrich 
Zwingli, um reformista suíço, ensinou que a Ceia do Senhor é em memória ou 
recordação do sacrifício de Cristo, uma afirmação da fé e um sinal da irmandade 
Cristã. Ainda que o seu nome possa ser desconhecido, os pontos de vista de 
Zwingli são amplamente compartilhados hoje em dia, especialmente no seio das 
igrejas evangélicas. Denominações na tradição reformista, seguindo John Calvin, 
mantêm que muito embora o corpo de Cristo esteja no céu, quando a Sagrada 
Comunhão é recebida com verdadeira fé, o poder do Espírito Santo alimenta 
aqueles que dela participam. A Igreja de Inglaterra confirmou uma opinião 
semelhante no seu Catecismo e nos Artigos de Religião. Estas interpretações (aqui 
reproduzidas de maneira bastante simplista) sugerem o conjunto de ideias que 
estavam à disposição de John e de Charles Wesley e dos primeiros Metodistas. 

 
A Herança Metodista Unida 
 
Os Primeiros Tempos do Metodismo 

O movimento Metodista em Inglaterra do século dezoito era um movimento 
evangélico que incluía um retorno da ênfase nos sacramentos. John e Charles 
Wesley reconheceram o poder de Deus presente na Ceia do Senhor e incitaram os 
seus seguidores a desfrutarem deste poder através da participação frequente. A 
graça disponível no sacramento, e através deste, era activa na convicção, no 
arrependimento e na conversão, no perdão e na santificação. John Wesley 
descreveu a Ceia do Senhor como “o grande canal através do qual a graça do seu 
Espírito é transmitida aos espíritos de todos os filhos de Deus” (“Sermão da 
Montanha — Versículo Seis”, III.11). Durante os anos em que o Metodismo se 
iniciava e crescia, o próprio Wesley comungava uma média de quatro a cinco 
vezes por semana. O seu sermão “A Obrigação da Comunhão Constante” [“The 
Duty of Constant Communion”] enfatiza o papel do sacramento nas vidas dos 
Cristãos de maneira intensamente significativa hoje em dia. Os irmãos Wesley 
escreveram e publicaram uma compilação dos 166 Hinos da Ceia do Senhor, 
usados para meditação assim como para canto. Os Wesleys entenderam e 
ensinaram a natureza multifacetada da Ceia do Senhor. Escreveram sobre o amor, 
a graça, o sacrifício, o perdão, a presença de Cristo, o mistério, a cura, o alimento, 
a santidade e a promessa do céu. Sabiam que a Sagrada Comunhão é um meio 
poderoso através do qual a graça divina é concedida ao povo de Deus. 
Actualmente, os nossos entendimentos e práticas sacramentais baseiam-se nesta 
herança. 
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As Raízes Evangélicas e dos Irmãos Unidos 

Os movimentos que se desenvolveram na Igreja dos Irmãos Unidos em Cristo 
e na Igreja Evangélica começaram no final do século dezoito e no início do século 
dezanove em América. Desde o início que os relacionamentos entre estes grupos e 
os Metodistas foram próximos e cordiais. As crenças e as práticas das três igrejas 
eram semelhantes. Francis Asbury e Philip William Otterbein eram amigos 
chegados e Otterbein participou da consagração de Asbury como bispo Episcopal 
Metodista. As conversações sobre uma possível união começaram já mesmo em 
1809 e perduraram intermitentemente até que as igrejas finalmente convergiram 
em 1968, para formar a Igreja Metodista Unida. 

Infelizmente, Otterbein e Martin Boehm — fundadores dos Irmãos Unidos – 
deixaram muito pouco material escrito. O mesmo aconteceu com o fundador da 
Igreja Evangélica, Jacob Albright. Por conseguinte, podemos fazer poucas 
referências, comparativamente, à sua teologia e prática da Sagrada Comunhão. O 
Journal (Diário) de Cristoian Newcomer (d. 1830), terceiro bispo da Igreja dos 
Irmãos Unidos, regista tantas ocasiões de administração e participação no 
sacramento que a sua importância na vida da igreja é aparente. 
 
O Metodismo Americano 

Os primeiros Metodistas Americanos, que começaram a chegar na década de 
1760, podiam inicialmente receber os sacramentos de igrejas Anglicanas das 
quais se consideravam como fazendo parte. Mas a situação logo mudou e os 
Metodistas começaram a rejeitar a igreja inglesa. À medida que a tensão entre as 
colónias e a Inglaterra aumentava, acabando por resultar na Guerra 
Revolucionária, a maioria dos pastores anglicanos deixou o país. Em meados da 
década de 1770 a maioria dos Metodistas não tinha acesso aos sacramentos. Os 
pregadores missionários, enviados por John Wesley, eram membros leigos, assim 
como eram os americanos que se tornaram pregadores. Não tinham nenhuma 
autoridade para baptizar ou para ministrar a Sagrada Comunhão. Os Metodistas 
ansiavam pelos sacramentos e foi esta necessidade que motivou Wesley a tomar 
medidas para enviar presbíteros para a América. Em 1784, foi criada a Igreja 
Episcopal Metodista e alguns pregadores foram ordenados. Mesmo assim, o 
número de presbíteros era muito pequeno para oferecer sacramentos regularmente 
ao número cada vez maior de Metodistas. Durante as décadas dos peregrinos do 
circuito, a maioria dos Metodistas podia receber a Ceia do Senhor em cada 
trimestre, e na melhor das hipóteses, quando o presbítero ordenado vinha à sua 
comunidade. As reuniões de acampamento na época eram também ocasiões 
sacramentais onde um grande número de pessoas comungava. Já para o final do 
século dezanove e até ao século vinte, muitas igrejas Metodistas foram mantidas 
por presbíteros ordenados, mas o hábito da Sagrada Comunhão trimestral 
permaneceu forte. 

Os Metodistas Americanos consideravam a Sagrada Comunhão um evento 
sagrado e solene. O tom do ritual era profundamente penitente, convocando as 
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pessoas a arrependerem-se e dando menos ênfase à celebração da graça de Deus. 
Durante os séculos XIX e XX, os valiosos entendimentos de Wesley sobre a 
Eucaristia foram em grande parte perdidos e o sacramento passou a ser entendido 
somente como um memorial da morte de Cristo. Em muitas congregações, a 
participação nos Domingos de Comunhão era baixa. A revitalização da Ceia do 
Senhor no Metodismo, e nas Igrejas Evangélicas e dos Irmãos Unidos começou 
em meados do século XX quando as igrejas começaram a reivindicar a sua 
herança sacramental e a criar novos rituais para expressá-la. 

À medida que o Metodismo se ia espalhando por outras partes do mundo, os 
rituais e as práticas estabelecidos na América foram seguidos. Contudo, ao longo 
dos anos, têm existido determinadas influências das tradições Cristãs vizinhas. 
Estas, de certa forma, estão reflectidas na prática da Sagrada Comunhão nas 
conferências centrais (as que estão para além da área geográfica dos Estados 
Unidos).  
 
A Graça e os Meios da Graça 
 

Hoje em dia, a Sagrada Comunhão deve ser vista dentro do amplo contexto da 
teologia Metodista Unida. De acordo com os ensinamentos bíblicos e Cristãos, 
cremos que somos pecadores, constantemente necessitando da graça divina. 
Cremos que Deus seja bondoso e amoroso, disponibilizando sempre a graça da 
qual precisamos. A graça é o amor de Deus para connosco, a dádiva gratuita e 
imerecida de Deus. Várias palavras descrevem como a graça funciona nas nossas 
vidas. A graça antecipada é aquela que “vem antes” de tudo aquilo que possamos 
fazer para nos ajudarmos a nós mesmos. Ainda que estejamos todos presos à 
nossa natureza pecadora, a graça dá-nos a liberdade suficiente de vontade para 
que possamos responder a Deus. Na verdade, toda a graça é antecipada – não 
podemos encaminhar-nos para Deus a não ser que Deus se tenha primeiramente 
dirigido a nós. Deus procura-nos, persegue-nos, chama-nos para o relacionamento 
de amor para o qual fomos criados. A graça da convicção consciencializa-nos dos 
nossos pecados e leva-nos ao arrependimento. A graça justificativa perdoa-nos e 
situa-nos no relacionamento correcto com Deus. A graça da santificação permite-
nos crescer na santidade da vida. A graça da perfeição molda-nos à imagem de 
Cristo. A graça de Deus é posta à nossa disposição através da vida, da morte, da 
ressurreição de Jesus Cristo e trabalha nas nossas vidas através da presença e do 
poder do Espírito Santo. 

Enquanto que a graça divina nos alcança em qualquer momento e de qualquer 
maneira que seja escolhida por Deus, Deus designou certos meios ou canais 
através dos quais a graça é mais certa e imediatamente disponível. John Wesley 
define-a da seguinte forma: “Através dos ‘meios da graça’ compreendo os sinais 
exteriores, as palavras ou acções ordenadas por Deus e nomeadas para este fim, 
para serem os canais comuns através dos quais Ele pode transmitir aos homens [e 
às mulheres], a graça antecipada, justificativa ou da santificação” (“Os Meios da 
Graça” [“The Means of Grace”], 2.1). Nas Regras Gerais, Wesley relacionou 
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estes meios da graça como, “A adoração pública de Deus. O ministério da 
Palavra, quer lida ou falada. A Ceia do Senhor. As preces em família ou em 
particular. Pesquisando as Escrituras. Jejum e abstinência” (BOD, ¶ 103; página 
74). Em outro documento, Wesley acrescentou a conferência Cristã, o que para 
ele significava ter conversas edificantes e reuniões de grupo para fins de 
informação e responsabilidade. Estes meios não devem ser entendidos como 
meios de alcance da salvação, uma vez que isso é um presente imerecido. Em vez 
disso, são meios para receber, viver e crescer na graça divina. A tradição de 
Wesley continuou a dar ênfase à prática desses meios de graça através de todo o 
processo da nossa salvação.  
 
A Teologia dos Sacramentos 
 

Nos primeiros tempos da igreja, a palavra grega usada para sacramento é 
mysterion, normalmente traduzida por mistério. Indica que, através dos 
sacramentos, Deus revela coisas que estão além da capacidade humana de 
entender apenas pela razão. Em latim, a palavra usada é sacramentum, que 
significa voto ou promessa. Os sacramentos foram instituídos por Cristo e doados 
à igreja. O próprio Jesus Cristo é, Ele mesmo, a manifestação fundamental de um 
sacramento. Na vinda de Jesus de Nazaré, a natureza e o propósito de Deus foram 
revelados e tornaram-se activos através de um corpo humano. A igreja Cristã 
também é sacramental. Foi instituída para continuar a obra de Cristo na redenção 
do mundo. A igreja é o corpo de Cristo – o instrumento material visível, através 
do qual Cristo continua a ser conhecido e o plano divino a ser realizado. O 
Sagrado Baptismo e a Sagrada Comunhão foram escolhidos e designados por 
Deus como meios especiais através dos quais a divina graça chega até nós. O 
Sagrado Baptismo é o sacramento que nos inicia no corpo de Cristo “através da 
água e do Espírito” (“O Pacto Baptismal I”, UMH; página 37). No baptismo 
recebemos a nossa identidade e missão como Cristãos. A Sagrada Comunhão é o 
sacramento que nos sustenta e alimenta na nossa jornada de salvação. Em um 
sacramento, Deus usa coisas tangíveis, materiais, como veículos ou instrumentos 
da graça. Wesley define um sacramento de acordo com a sua tradição anglicana, 
como um “sinal externo da graça interna e um meio através do qual recebemos o 
mesmo” (“Meios da Graça” [“Means of Grace”], 2.1). Os sacramentos são actos 
como sinais, que incluem palavras, acções e elementos físicos. Tanto expressam 
como transmitem o generoso amor de Deus. Tornam o amor de Deus tanto visível 
como efectivo. Poderíamos até mesmo dizer que os sacramentos são o “mostrar e 
contar” de Deus comunicando connosco de uma forma para que nós, em todas as 
nossas desconexões e limitações, possamos receber e usufruir a graça de Deus.  
 
 
O Significado da Sagrada Comunhão 
 



Este Mistério Sagrado: Uma Interpretação Metodista Unida da Sagrada Comunhão foi um documento aprovado pela 
Conferência Geral de 2004 da Igreja Metodista Unida. Copyright © 2003, 2004 Junta Geral de Discipulado da 
Igreja Metodista Unida, PO Box 340003, Nashville TN 37203-0003. Este documento pode ser impresso, copiado, 
distribuído, ou usado de outra forma para actividades pedagógicas sem fins lucrativos por indivíduos, 
congregações locais e agências da Igreja Metodista Unida com a inclusão da citação de copyright (direitos de 
autor). Não pode ser utilizado com fins lucrativos nem para reedição sem autorização prévia. 

 

 

No Novo Testamento, estão presentes pelo menos seis grandes ideias acerca da 
Sagrada Comunhão: a acção de graças, a irmandade, a lembrança, o sacrifício, a 
acção do Espírito Santo e a escatologia. Uma rápida análise de cada uma dessas 
ideias ajudar-nos-á a compreender melhor o significado do sacramento.  

A Sagrada Comunhão é a Eucaristia, um acto de acção de graças. Os antigos 
Cristãos “partiam o pão em suas casas e comiam juntos com corações felizes e 
sinceros, louvando a Deus e desfrutando do favor de todas as pessoas” (Actos 
2:46-47a, NIV). Quando comungamos, expressamos a gratidão feliz pelos actos 
bondosos de Deus através da história – pela criação, pela aliança, pela redenção e 
pela santificação. A Grande Acção de Graças (“Um Serviço de Palavra e Mesa I” 
[“A Service of Word and Table I”], UMH; páginas 9–10) é uma récita desta 
história de salvação culminando no trabalho de Jesus Cristo e no contínuo 
trabalho do Espírito Santo. Transmite a nossa gratidão pela bondade de Deus e o 
amor incondicional de Deus por nós. 

A Sagrada Comunhão é a comunhão da igreja – a comunidade reunida dos 
fiéis, tanto local como universal. Embora profundamente significativo para os 
participantes, o sacramento é muito mais do que um acontecimento pessoal. Os 
pronomes da primeira pessoa em todo o ritual são consistentemente no plural—
nós, nos, nosso. A Primeira Epístola aos Coríntios 10:17 explica que “como há 
um pão, nós que somos muitos, somos um corpo, pois todos compartilhamos de 
um pão”. “Um Serviço de Palavra e Mesa I” utiliza este texto como declaração 
explícita da unidade Cristã no corpo de Cristo (UMH; página 11). O compartilhar 
e a união que se vivem na Mesa, exemplificam a natureza da igreja e o modelo de 
mundo, segundo Deus gostaria que existisse. 

A Sagrada Comunhão é a lembrança, a comemoração e o memorial, mas esta 
lembrança é muito mais do que o simples recordar intelectual. “Fazei isto em 
memória de mim” (S. Lucas 22:19; Coríntios 1 - 11:24-25) é uma anamnesis (a 
palavra grega bíblica). Esta acção dinâmica torna-se na representação de actos de 
graça passados de Deus no presente, tão poderosos que são capazes de se 
tornarem verdadeiramente presentes agora. Cristo ressuscitou e está vivo aqui e 
agora; Ele não é apenas uma lembrança do que foi feito no passado.  

A Sagrada Comunhão é um tipo de sacrifício. É uma representação, não uma 
repetição, do sacrifício de Cristo. Aos Hebreus 9:26 mostra claramente que “na 
consumação dos séculos, [Ele] uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado, 
pelo sacrifício de si mesmo”. A vida expiatória de Cristo, a sua morte e 
ressurreição disponibilizam para nós a graça divina. Também nos apresentamos 
como sacrifício na união com Cristo (Aos Romanos 12:1; I S. Pedro 2:5) para 
sermos usados por Deus no trabalho da redenção, reconciliação e justiça. Na 
Grande Acção de Graças, a igreja ora: “Oferecemo-nos em louvor e acção de 
graças como sacrifício vivo e sagrado, em união com a oferta de Cristo para 
nós...” (UMH; página 10). 

A Sagrada Comunhão é um veículo da graça de Deus através da acção do 
Espírito Santo (Actos 1:8), cujo trabalho é descrito em S. João 14:26: “Mas o 
Defensor, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á 
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tudo e lembrar-vos-á de tudo o que eu vos disse”. O epiclesis (palavra grega 
bíblica que significa chamar para si) é a parte da Grande Acção de Graças que 
convoca o Espírito: “Derrame o seu Espírito Santo sobre nós aqui reunidos e 
sobre estas oferendas de pão e vinho”. A igreja pede a Deus que os “transforme 
no corpo e no sangue de Cristo, para que possamos ser para o mundo o corpo de 
Cristo, redimidos pelo seu sangue. Através de seu Espírito unifica-nos com Cristo, 
uns com os outros, e em ministério para todo o mundo...” (UMH; página 10). 

A Sagrada Comunhão é escatológica, o que significa que está relacionada com 
o fim da história, o resultado dos propósitos de Deus para o mundo - “Cristo está 
morto, Cristo ressuscitou; Cristo retornará” (UMH; página 10). Comungamos não 
apenas com os fiéis que estão fisicamente presentes, mas com os santos do 
passado que se unem a nós no sacramento. Participar é receber um antegosto do 
futuro, uma promessa dos céus “até que Cristo venha na vitória final e celebremos 
no seu banquete celestial” (UMH; página 10). O próprio Cristo ansiava por este 
momento e prometeu aos discípulos, “Eu nunca mais beberei do fruto da videira 
até ao dia em que beberei novamente convosco no reino do meu Pai” (S. Mateus 
26:29; S. Marcos 14:25; S. Lucas 22:18). Quando comemos e bebemos à Mesa, 
compartilhamos da natureza divina desta vida e da vida eterna (S. João 6:47-58; 
Revelações 3:20). Estamos antecipando o banquete celestial celebrando a vitória 
de Deus sobre o pecado, o mal e a morte (S. Mateus 22:1-14; Revelações 19:9; 
21:1-7). No meio desta divisão pessoal e sistémica em que vivemos, aspiramos 
pela irmandade eterna em Cristo e pelo cumprimento máximo do plano divino. 
Alimentados pela graça sacramental, empenhamo-nos para nos formarmos à 
imagem de Cristo e para nos tornarmos instrumentos para a transformação do 
mundo. 
 
Rumo a uma Vida Sacramental mais Plena 
 

Assim como a menina que ficou decepcionada com o que tinha recebido, os 
Metodistas Unidos buscam e esperam algo mais da sua experiência eucarística. À 
medida que caminhamos em direcção a uma vida sacramental mais plena, 
incluindo celebrações semanais da Sagrada Comunhão, perguntamos quais são os 
benefícios espirituais que recebemos. O que é que o amor e o poder divinos fazem 
em nós e para nós através de nossa participação no sacramento? As respostas a 
estas perguntas envolvem o perdão, o alimento, a cura, a transformação, o 
ministério e a missão e a vida eterna. 

Aceitamos o convite para irmos à Mesa, confessando imediatamente os nossos 
pecados pessoais e corporais, confiando que, “Se confessarmos os nossos 
pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a 
injustiça”. (I S. João 1:9). A nossa expressão de arrependimento é respondida pela 
absolvição em que o perdão é proclamado: “Em nome de Jesus Cristo, estás 
perdoado!” (UMH; página 8). Esta certeza é a dádiva de Deus aos pecadores, 
permitindo que continuemos a esforçarmo-nos por viver com fé. Wesley escreveu, 
“A graça de Deus aqui concedida confirma-nos o perdão dos nossos pecados 
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permitindo que os abandonemos” (“A Obrigação da Comunhão Constante” [“The 
Duty of Constant Communion”], I. 3). 

Somos alimentados espiritualmente pela Sagrada Comunhão. A vida Cristã é 
uma jornada desafiante e árdua. Continuar a viver na fé e a crescer na santidade 
exige constante sustentação. Wesley escreveu que, “Este é o alimento das nossas 
almas: Isto dá força para executarmos as nossas tarefas e guia-nos para a 
perfeição” (“A Obrigação da Comunhão Constante”, I. 3). Deus disponibiliza esta 
sustentação através do sacramento da Eucaristia. Em S. João 6:35, Jesus fala à 
multidão: “Eu sou o pão da vida. Aquele que vier a mim, nunca terá fome, e 
aquele que acreditar em mim nunca terá sede”. Ao retornarmos repetidas vezes à 
Mesa, somos repetidamente fortalecidos. Saímos com poderes para viver como 
discípulos, reconciliadores e testemunhas. Nas palavras da oração após a 
Comunhão, “Permite que possamos enfrentar o mundo na força de teu Espírito, 
para que nos possamos dar pelos outros...” (UMH; página 11). 

À medida que encontramos Cristo na Sagrada Comunhão e somos 
repetidamente tocados pela graça divina, somos progressivamente moldados à 
imagem de Cristo. Todo este trabalho não é feito em um momento, não importa 
quão dramática seja uma experiência que desfrutemos. Pelo contrário, é um 
processo que dura toda a vida, através do qual Deus nos pretende moldar em 
pessoas motivadas pelo amor, investidas de poderes e com paixão para 
realizarmos a obra de Cristo no mundo. A identidade e o ministério que Deus nos 
confiou no nosso baptismo são cumpridos na medida em que continuamos a ser 
transformados em discípulos que podem corresponder ao amor de Deus, amando a 
Deus e aos outros (Romanos 12:1-2). 

Através da Eucaristia, recebemos a cura e somos capacitados para ajudar a cura 
de outros. Sozo, a raiz da palavra grega usada no Novo Testamento para cura, 
também é traduzida como salvação e integridade. Uma boa parte desta cura é 
espiritual, mas também inclui a cura dos nossos pensamentos e emoções, das 
nossas mentes e corpos, das nossas atitudes e relacionamentos. A graça recebida 
na Mesa do Senhor pode tornar-nos inteiros. Como aqueles que estão a ser salvos, 
procuramos levar a cura a um mundo agitado. O Livro de Culto Metodista Unido 
[The United Methodist Book of Worship] descreve bem isto: “A cura espiritual é o 
trabalho de Deus oferecendo às pessoas equilíbrio, harmonia e integridade do 
corpo, mente, espírito e dos relacionamentos através da confissão, do perdão e da 
reconciliação. Através desta cura, Deus esforça-se para possibilitar a 
reconciliação entre Deus e a humanidade, entre os indivíduos e as comunidades, 
dentro de cada pessoa e entre a humanidade e o resto da criação” (página 613). A 
Sagrada Comunhão pode ser um aspecto poderoso dos serviços de cura contidos 
no Livro de Culto (páginas 615–623). 

A graça que recebemos na Mesa do Senhor permite-nos executar o nosso 
ministério e missão para continuar o seu trabalho no mundo – o trabalho da 
redenção, da reconciliação, da paz e da justiça (Coríntios 2- 5:17-21). Ao 
comungarmos, consciencializamo-nos do valor e das necessidades dos outros e 
somos lembrados da nossa responsabilidade. Exprimimos a compaixão de Cristo 
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através de actos de carinho e bondade para com aqueles que encontramos no 
nosso dia-a-dia. No nosso baptismo, comprometemo-nos a “aceitar a liberdade e o 
poder que Deus [nos] dá para resistir ao mal, à injustiça e à opressão seja de que 
forma se apresentarem” (UMH; página 34). Mas, nas palavras da prece da 
confissão, confirmamos as nossas falhas: “Rebelamo-nos contra o vosso amor, 
não amamos o próximo e não ouvimos o clamor dos carentes” (UMH; página 8). 
Ao lembrarmo-nos de Jesus revolucionário, somos compelidos a desafiar práticas 
e sistemas injustos que perpetuam a desigualdade e a discriminação política, 
económica e social (S. Mateus 23; S. Lucas 4:16-21; 14:7-11). 

O Deus amantíssimo que se encontra connosco à Mesa dá-nos o presente da 
vida eterna. Quando Jesus se apresenta como o pão espiritual da vida no relato da 
Eucaristia de S. João (6:25-58), a conexão torna-se clara: “Quem come da minha 
carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia” 
(6:54). Esta vida em união com Cristo é a vida eterna. Não é apenas a promessa 
de estarmos com Cristo após a morte física. É também o nosso ser em um 
relacionamento dinâmico de amor com Cristo aqui e agora. É a vida que nunca 
termina porque se baseia no amor eterno de Deus que chega até nós nos 
sacramentos.  
 

Ó Tu que partiste este 
pão misterioso em Emaús, 
retorna e alimenta nossas almas, 
e fala a teus seguidores. 

Charles Wesley 
Hinário Metodista Unido, 613 

 
 

SEGUNDA PARTE: CRISTO ESTÁ AQUI: VIVENDO O MISTÉRIO 
 
A Presença de Cristo 
 
Princípio: 

Jesus Cristo, que “é o reflexo da glória de Deus e a perfeita impressão do 
próprio ser de Deus” (Hebreus 1:3), está verdadeiramente presente na Sagrada 
Comunhão. Através de Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo, Deus encontra-
se connosco na Mesa. Deus, que confiou os sacramentos à igreja, age na Sagrada 
Comunhão e através desta. Cristo está presente através da comunidade reunida em 
nome de Jesus (S. Mateus 18:20), através da Palavra proclamada e outorgada e 
através dos elementos do pão e do vinho compartilhados (I aos Coríntios 11:23-
26). A presença divina é uma realidade viva e pode ser experimentada pelos 
participantes; não é apenas uma lembrança da Última Ceia e da Crucifixão. 
 
Contexto: 

A presença de Cristo no sacramento é uma promessa à igreja e não depende do 
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reconhecimento de membros específicos da congregação. A Sagrada Comunhão 
sempre oferece a graça. Somos lembrados do que Deus fez por nós no passado, 
sentimos o que Deus está a fazer agora quando participamos, e prevemos o que 
Deus fará no futuro trabalho de salvação. “Esperamos o momento final da graça 
quando Cristo sair vitorioso no final dos tempos para trazer todos os que 
estiverem em Cristo para a glória dessa vitória” (Pela Água e pelo Espírito: Uma 
Interpretação Metodista Unida do Baptismo, em BOR; página 816), e unimo-nos 
festejando na mesa do banquete celestial (S. Lucas 22:14-18; Revelações 19:9). 

A igreja Cristã tem-se debatido ao longo dos séculos para entender 
exactamente de que forma Cristo está presente na Eucaristia. Argumentos e 
divisões têm ocorrido sobre esta questão. A tradição Wesleyana afirma a realidade 
da presença de Cristo, apesar de não pretender poder explicá-la completamente. 
Os 166 Hinos para a Ceia do Senhor de John e Charles Wesley são a nossa fonte 
mais rica de estudo para apreciarmos o entendimento Wesleyano da presença de 
Cristo na Eucaristia. Um desses hinos exprime muito bem tanto a realidade como 
o mistério: “Ó, Profundeza do Amor Divino,” estrofes 1 e 4 (Hinário Metodista 
Unido, 627): 

 
Ó profundeza do amor divino, 
a graça impenetrável! 
Quem dirá como o pão e o vinho 
Deus nos envia! 
Como o pão nos dá a sua carne, 
como o vinho transmite o seu sangue, 
enche o coração dos seus fiéis 
com toda a vida de Deus! 
  
Segura e real é a graça, 
sendo a forma desconhecida; 
só nos encontre de suas maneiras 
e que a perfeição nos unifique. 
Experimentemos os poderes divinos, 
Senhor, nada mais pedimos. 
Cabe a ti a benção, e a nós apenas 
nos maravilharmos e adorarmos. 

 
O Artigo XVI dos Artigos de Religião da Igreja Metodista descreve os 

sacramentos como “determinados sinais da graça e da boa vontade de Deus para 
connosco, através dos quais Ele trabalha de maneira invisível em nós, e não 
apenas acelera, mas também fortifica a nossa fé Nele” (BOD; página 63). 

O Artigo XVIII descreve A Ceia do Senhor como um “sacramento da nossa 
redenção pela morte de Cristo; de forma tal que de maneira correcta, por 
merecimento e com a fé ali recebida, o pão que partimos é uma parte do corpo de 
Cristo e, do mesmo modo, o cálice da bênção é uma parte do sangue de Cristo” 
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(BOD; página 64). (Ver a secção “Os Elementos da Comunhão” neste documento, 
para obter material relacionado). 

O Artigo VI da Confissão de Fé da Igreja Evangélica dos Irmãos Unidos fala 
de maneira semelhante dos sacramentos: “São meios da graça através dos quais 
Deus trabalha de maneira invisível em nós, acelerando, fortalecendo e 
confirmando a nossa fé Nele... Aqueles que, de modo correcto, por merecimento e 
na fé comerem do pão partilhado e beberem do cálice sagrado compartilham do 
corpo e do sangue de Cristo de maneira espiritual até que Ele retorne” (BOD; 
página 68). 

Os Metodistas Unidos, junto a outras tradições Cristãs, tentaram oferecer uma 
interpretação clara e fiel da presença de Cristo na Santa Ceia. A nossa tradição 
avalia a presença real, pessoal e viva de Jesus Cristo. Para os Metodistas Unidos, 
a Ceia do Senhor está ancorada na vida do Jesus de Nazaré contexto, mas não é 
fundamentalmente uma lembrança ou um marco. Não abraçamos a doutrina 
medieval da transubstanciação, ainda que acreditemos que os elementos são 
meios essenciais e tangíveis através dos quais Deus opera. Entendemos a presença 
divina em termos temporais e relativos. Na Santa Ceia da igreja, o passado, o 
presente e o futuro do Cristo vivo unem-se pelo poder do Espírito Santo para que 
possamos receber e incorporar Jesus Cristo como a dádiva da salvação de Deus 
para todo o mundo. 
 
Prática: 

Dado que Jesus Cristo prometeu encontrar-nos ali (I aos Coríntios - 11:23-26), 
os Cristãos aproximam-se da Mesa da Comunhão com desejo e expectativa, com 
reverência e humildade, e com celebração e gratidão. 

Os pastores precisam de ser treinados e formados (em seminários, curso de 
estudos, escolas de licenciatura e educação contínua) em teologia, espiritualidade, 
história e tradição dos sacramentos e como usar de maneira mais eficaz a 
proclamação, o ritual, os gestos, as posturas, e os sinais materiais para transmitir o 
seu significado completo. 
 
Cristo Está a Chamar-te 
 
O Convite para a Mesa do Senhor 
 
Princípio: 

O convite para a Mesa vem do Cristo ressuscitado e presente. Cristo convida 
para a sua Mesa aqueles que o amam, que se arrependem do pecado e procuram 
viver como discípulos Cristãos. A Sagrada Comunhão é um presente de Deus para 
a igreja e um acto da comunidade de fé. Ao aceitarmos este convite, afirmamos e 
aprofundamos o nosso relacionamento pessoal com Deus através de Jesus Cristo e 
o nosso compromisso para com os fiéis e a missão no corpo de Cristo. 
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Contexto: 
O Convite para a Sagrada Comunhão em “Um Serviço de Palavra e Mesa I” e 

“Um Serviço de Palavra e Mesa II” proclama, “Cristo, nosso Senhor, convida 
para sua mesa todos os que O amam, que sinceramente se arrependem dos seus 
pecados e que procuram viver em paz uns com os outros” (UMH; páginas 7, 12). 
A redacção mais tradicional em “Um Serviço de Palavra e Mesa IV” convida, 
“Vós que verdadeira e sinceramente se arrependem dos vossos pecados e amam e 
são caridosos para com o vosso próximo e pretendem viver uma nova vida, 
seguindo os mandamentos de Deus, doravante trilhando o seu caminho sagrado: 
Aproximem-se com fé...” (UMH; página 26). “Um Serviço de Palavra e Mesa V”, 
para uso com pessoas que estão doentes ou que não podem sair de casa, diz que 
Cristo convida “todos os que O amam e procuram crescer à sua semelhança” 
(BOW; página 51). 
 
Prática: 

Quando a Sagrada Comunhão é celebrada, é sempre importante começar com 
as palavras do Convite, incluindo a Confissão e o Perdão. Se estas forem 
omitidas, todos aqueles que estão presentes não poderão entender a abertura da 
Mesa do Senhor nem a expectativa de arrependimento, perdão, cura e entrada em 
uma nova vida em Cristo. 

A comunidade da igreja tem a responsabilidade de oferecer informação e 
educação permanente e de acordo com a idade sobre o sacramento da Sagrada 
Comunhão a todo o seu povo. Aqueles que são baptizados quando recém-nascidos 
precisam de ensinamento contínuo, à medida que amadurecem na fé. Aqueles que 
congregam mais tarde na vida também precisam de instruções permanentes sobre 
o significado do sacramento na sua jornada pessoal de fé e na vida da 
congregação e da comunidade Cristã mais ampla. Todos aqueles que procuram 
viver como discípulos Cristãos precisam de formação em espiritualidade 
sacramental. 

Bispos, presbíteros, diáconos, pastores, professores de escolas dominicais, pais 
e guardiões, professores de seminários e outros têm a responsabilidade do ensino 
fiel dos ensinamentos e das práticas da Sagrada Comunhão. O ensino dos 
sacramentos deve enfatizar as posições e práticas Metodistas Unidas, mas também 
deve encorajar o conhecimento e o respeito pelos ensinamentos de outras 
tradições Cristãs. 
 

———— 
 

Princípio: 
Todos aqueles que aceitam na fé o convite devem ser bem-vindos. O Sagrado 

Baptismo normalmente precede a participação na Sagrada Comunhão. A Sagrada 
Comunhão é uma refeição da comunidade que se encontra em um relacionamento 
de aliança com Deus através de Jesus Cristo. Do mesmo modo que a circuncisão 
era um sinal do pacto entre Deus e o povo Hebreu, o baptismo é o sinal da nova 
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aliança (Génesis 17:9-14; Êxodo 24:1-12; Jeremias 31:31; Romanos 6:1-11; 
Hebreus 9:15).  
 
Contexto: 

O Baptismo é o ritual de iniciação que não pode ser repetido no corpo de 
Cristo, embora a Ceia do Senhor seja regularmente repetida na celebração da 
comunhão com o corpo de Cristo. 

Logo no começo da sua história, a igreja Cristã dividiu os seus serviços de 
culto em Liturgia da Palavra, da qual todos participavam, e Liturgia da Fé, que era 
a celebração da Sagrada Comunhão. Aqueles que ainda não tinham sido 
baptizados eram mandados embora antes da celebração do sacramento (Didache 
9; Justin Martyr, Primeira Apologia, 66; As Constituições Apostólicas, Livro 
VIII; A Liturgia de São Basílio). 

John Wesley sublinhou que o baptismo é apenas um passo para o processo de 
salvação e deve ser seguido pela fé justificativa e pelo compromisso pessoal para 
com Cristo, quando se atinge a maioridade. Referia-se à Sagrada Comunhão como 
“uma ordem de conversão” (Journal de 1 de Novembro de 1739 a 3 de Setembro 
de 1741; sexta-feira, 27 de Junho de 1740). Na Inglaterra do século XVIII, 
Wesley dirigia-se às pessoas que, na maior parte das vezes, ainda que baptizadas 
na infância e detendo algum nível de fé, ainda não tinham vivido o renascimento 
espiritual. Por conseguinte, a conversão sobre a qual Wesley falava era a 
transformação de vidas e a certeza da salvação. 

Pouco depois da fusão da Igreja Evangélica com a Igreja dos Irmãos Unidos 
em Cristo, a Disciplina de 1947 diz: “Convidamos [para a Ceia do Senhor] todos 
os discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo que tenham se confessado a Ele 
perante os homens e desejam servir a Ele com corações sinceros” (página 447). 

O Livro do Culto Metodista Unido diz, “Todos aqueles que pretendem levar 
uma vida Cristã, junto a seus filhos, estão convidados a receber o pão e o cálice. 
Não temos a tradição de recusar ninguém que se apresente e que deseje recebê-
los” (página 29). Esta declaração significa que, na prática, existem poucas, se é 
que existem, circunstâncias em que um pastor Metodista Unido se recusaria a 
servir os elementos da Sagrada Comunhão a uma pessoa que se apresentasse para 
recebê-los. 

Pela Água e Pelo Espírito afirma: “Uma vez que a mesa em torno da qual nos 
reunimos pertence ao Senhor, ela deve estar aberta a todos os que respondam ao 
amor de Cristo, independentemente da idade ou da filiação à igreja. A tradição 
Wesleyana sempre reconheceu que a Sagrada Comunhão pode ser uma ocasião 
para a recepção da graça justificativa, da conversão e da santificação” (BOR; 
página 814). 
 
Prática: 

O convite para participar na Sagrada Comunhão oferece uma oportunidade 
evangélica para levar as pessoas a um relacionamento de vida mais completo com 
o corpo de Cristo. Através da graça imerecida de Deus, o Sagrado Baptismo e a 
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Sagrada Comunhão devem ser vistos não como barreiras, mas como caminhos. Os 
pastores e as congregações devem procurar um equilíbrio do acolhimento que seja 
aberto e piedoso e do ensinamento que seja transparente e fiel à plenitude do 
discipulado. 

Aqueles que não tiverem sido baptizados e que respondam na fé ao convite na 
nossa liturgia serão bem-vindos à Mesa. Devem receber os ensinamentos acerca 
do Sagrado Baptismo como o sacramento de entrada na comunidade da fé – 
necessário apenas uma vez por cada pessoa — e a Sagrada Comunhão como o 
sacramento de sustentação para a jornada de fé e crescimento em santidade – 
necessário e recebido frequentemente. “As pessoas não baptizadas que recebam a 
comunhão devem ser aconselhadas e informadas sobre o baptismo com a maior 
brevidade possível” (Pela Água e Pelo Espírito, em BOR; página 814).  
 

———— 
 

Princípio: 
Ninguém será recusado da Mesa em virtude da idade ou das suas capacidades 

“mentais, físicas, de desenvolvimento e/ou psicológicas” (BOD, ¶ 162.G) ou por 
qualquer outra condição que possa limitar a sua compreensão ou sua recepção do 
sacramento. 
 
Contexto: 

De acordo com Pela Água e Pelo Espírito, 
 

Os serviços do pacto baptismal completam-se apropriadamente com a 
Sagrada Comunhão, através da qual a união do novo membro com o corpo de 
Cristo é expressa de maneira mais plena. A Sagrada Comunhão é uma refeição 
sagrada em que a comunidade de fé, no simples acto de comer o pão e beber o 
vinho, proclama e participa de tudo o que Deus fez, está a fazer e continuará a 
fazer por nós em Cristo. Ao celebrar a Eucaristia, lembramo-nos da graça que 
nos foi concedida no nosso baptismo e compartilhamos do alimento espiritual 
necessário para sustentar e cumprir as promessas de salvação. (BOR; página 
814) 
 
As palavras finais dos serviços clarificam que isto se aplica a pessoas de todas 

as idades. 
A base teológica para o baptismo de crianças e de pessoas de várias 

capacidades aplica-se também à sua participação na Sagrada Comunhão:  
 

Através da igreja, Deus pretende que tanto as crianças como os adultos 
participem na aliança piedosa da qual o baptismo é o sinal. Esta interpretação 
dos trabalhos da graça divina também se aplica a pessoas que, devido à sua 
incapacidade ou a outras limitações, não estão aptas a responder por elas 
mesmas às perguntas do rito baptismal. Ainda que não possamos compreender 
como Deus opera nas suas vidas, a nossa fé ensina-nos que a graça de Deus é 
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suficiente para as suas necessidades e, assim, tornam-se recebedores 
qualificados do baptismo. (Pela Água e Pelo Espírito, in BOR; página 809) 
 
Do mesmo modo, a graça concedida através da Sagrada Comunhão é oferecida 

a toda a igreja, incluindo aqueles que não estão aptos a responder por si mesmos. 
As crianças são membros da comunidade da aliança e participantes da Ceia do 
Senhor. 
 
Prática: 

As crianças muito jovens e as pessoas com deficiências ou incapacidades 
podem precisar de atenção especial quando os elementos forem servidos. Os 
pastores e as congregações devem estabelecer planos para oferecer o apoio que 
mantém a dignidade e afirma o valor daqueles que recebem os elementos. 

As crianças de todas as idades são bem-vindas à Mesa e devem ser ensinadas e 
levadas a interpretar, a apreciar e a participar na Sagrada Comunhão. Os adultos 
precisam de formação que os auxilie a explicar o sacramento às crianças. 

Quando os locais de culto forem construídos ou renovados, é necessário ter em 
conta a existência do acesso físico à Mesa da Comunhão para todos. 
 

———— 
 

Princípio: 
A Ceia do Senhor em uma congregação Metodista Unida está aberta a 

membros de outras congregações Metodistas Unidas e a Cristãos de outras 
tradições. 
 
Contexto: 

“Um membro de qualquer igreja Metodista Unida local é um membro da 
denominação e da igreja católica (universal)” (BOD; ¶ 215).  

A Igreja Metodista Unida reconhece que é apenas um dos corpos que 
constituem a comunidade Cristã. Apesar das nossas diferenças, todos os Cristãos 
são bem-vindos à Mesa do Senhor.  
  
Prática: 

Como parte das instruções que antecedem o convite, é costume anunciar que 
todos os Cristãos são bem-vindos para participar do sacramento nas congregações 
Metodistas Unidas. 

A resposta ao convite é sempre voluntária e deve-se ter cuidado para assegurar 
que ninguém se sinta pressionado a participar ou constrangido por não participar. 

Quando a Sagrada Comunhão é oferecida como parte de um serviço Cristão de 
casamento ou de falecimento e ressurreição, “É nossa tradição convidar a todos os 
Cristãos para a Mesa do Senhor e o convite deve ser extensivo a todos os 
presentes; porém, não deve ser feita nenhuma pressão que cause constrangimento 
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àqueles que, por qualquer motivo, optarem por não receber a Sagrada Comunhão” 
(BOW; página 152). Não é apropriado que apenas o casal ou a família comungue. 
 
A Questão da “Indignidade” 
 
Princípio: 

Qualquer pessoa que aceite na fé o convite de “Cristo, nosso Senhor, que 
convida para a sua mesa todos aqueles que O amam, que sinceramente se 
arrependem do seu pecado e procuram viver em paz uns com os outros” (UMH; 
página 7) é digna, através de Cristo, de participar da Sagrada Comunhão. Os 
Cristãos vêm para a Mesa do Senhor em gratidão pela misericórdia de Cristo para 
com os pecadores. Não compartilhamos da Comunhão pelo nosso merecimento; 
ninguém é verdadeiramente digno. Vimos à Eucaristia pela nossa necessidade de 
receber o amor misericordioso de Deus, para receber perdão e cura. 
  
Contexto: 

Alguns Metodistas Unidos profundamente comprometidos que hesitam ou 
mesmo se recusam em participar na Sagrada Comunhão agem assim porque 
sentem que não são dignos. Este problema baseia-se, em grande parte, em uma 
interpretação errada e em falsos temores. Na tradição Metodista Unida, as pessoas 
que participam no sacramento são asseguradas do perdão para os seus pecados e 
do perdão através da sua participação no Convite e na Confissão e Perdão. 

As palavras de advertência de S. Paulo em I aos Coríntios 11:27-32 têm sido 
há muito tempo uma fonte de confusão e de preocupação. Algumas pessoas 
temem comungar “de uma maneira que não seja digna” e, algumas vezes, com 
base numa humildade genuinamente Cristã, crêem que a sua participação seria 
indevida. John Wesley abordou este problema no seu sermão “A Obrigação da 
Comunhão Constante”: “Deus oferece-te uma das maiores misericórdias deste 
lado do paraíso, e te ordena que a aceites... Não és digno de receber nenhuma 
misericórdia de Deus. Mas será que isto é motivo para recusar toda e qualquer 
misericórdia?... Por que não obedeces às ordens de Deus?... (II. 7-8) 

Wesley continua explicando que o não ser digno não se aplica a pessoas que 
vão comungar, mas sim à maneira como os elementos consagrados são 
consumidos: “Não foi aqui dita uma única palavra quanto a não ser digno de 
comer e beber. Na verdade ele [Paulo] fala de comer e beber de maneira não 
digna; mas isto é algo bastante diferente... Neste mesmo capítulo, somos 
informados que comer e beber de maneira não digna significa, tomar o Santo 
Sacramento de maneira rude e desordeira, ‘um estava faminto, e o outro bêbado’ 
[I aos Coríntios 1- 11:21]” (II. 9). 

Na epístola de S. Paulo I aos Coríntios 11:29 existe uma palavra de julgamento 
contra “todos aqueles que comem e bebem sem discernir o corpo.” Uma nota de 
rodapé a esta passagem do livro A Nova Bíblia Oxford Comentada (NRSV) 
explica que isto é uma referência à “comunidade, ao relacionamento de um 
Cristão com o outro” (página 242). Paulo fala contra aqueles que não reconhecem 
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a igreja – o corpo de Cristo – como uma comunidade de fé dentro da qual os 
Cristãos se relacionam uns com os outros no amor. 

 
Prática: 

Os pastores e outros líderes podem aliviar a maioria destas preocupações sobre 
a questão de ser digno, através do aconselhamento paciente, dos ensinamentos de 
fé e de orações de conciliação. Estes esforços podem concentrar-se em estudos da 
passagem mencionada em I aos Coríntios, com uma explicação clara do que 
significava no contexto deste primeiro século e o que significa actualmente. 
  
O Padrão Básico do Culto: Um Serviço da Palavra e da Mesa 
 
Princípio: 

Um padrão completo do culto Cristão para o Dia do Senhor é a Palavra e a 
Mesa – o Evangelho é proclamado tanto através da Palavra como do sacramento. 
A Palavra e a Mesa não estão a competir; pelo contrário, complementam-se de 
forma a constituir todo um culto de devoção. A sua separação reduz a totalidade 
da vida no Espírito que nos é oferecida através da fé em Jesus Cristo. 
 
Contexto: 

No Livro de Culto Metodista Unido (páginas 13–14), o Padrão Básico de Culto 
é traçado até às suas raízes judaicas: 

 
A Entrada e a Proclamação e Resposta – geralmente chamadas Serviço da 

Palavra ou Serviço da Pregação – são uma adaptação Cristã do antigo culto nas 
sinagogas. A Acção de Graças e a Comunhão, comummente chamadas Ceia do 
Senhor e Sagrada Comunhão, são adaptações Cristãs da devoção judaica em 
volta das mesas de refeição das famílias... Os Cristãos celebravam um culto 
adaptado da sinagoga e partiam o pão quando se reuniam no primeiro dia da 
semana. (Actos 20:7) 
 
A prática da igreja Cristã desde os seus primeiros anos constava de uma 

celebração semanal da Ceia do Senhor no Dia do Senhor. O Didache, uma fonte 
do final do primeiro século ou início do século II diz, “Em cada Dia do Senhor – o 
seu dia especial – reúnam-se e partam o pão e dêem graças...” (14). Justin Martyr, 
escrevendo em cerca de 150 D.C., relata, “E no dia chamado Domingo há uma 
reunião... traz-se pão, vinho e água, e o mentor de modo similar faz as preces e dá 
graças...” (Capítulo 67). A maioria das tradições Cristãs continuou a seguir este 
padrão. 

John Wesley criticou veementemente a falta de frequência da Sagrada 
Comunhão na Igreja da Inglaterra do seu tempo. Exortava os seus seguidores a 
praticarem a “comunhão constante” porque Cristo assim havia instruído e porque 
os benefícios espirituais eram tão grandes (“A Obrigação da Comunhão 
Constante”). Na sua carta de 1784 aos Metodistas Americanos, Wesley 
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aconselhou, “Aconselho ainda os presbíteros a ministrarem a Ceia do Senhor em 
todos os dias do Senhor” (“Carta ao Dr. Coke, Sr. Asbury, e aos Nossos Irmãos na 
América do Norte”). 

Durante décadas, a escassez de pastores ordenados dificultou, se é que não 
impossibilitou que as igrejas de tradição Wesleyana observassem a Ceia do 
Senhor como parte do culto regular dos Domingos. O costume de celebrar o 
sacramento pelo menos trimestralmente, quando um presbítero ordenado estava 
presente, assegurou a oportunidade de uma participação regular ainda que rara. 
Com a introdução de novos textos litúrgicos para a Ceia do Senhor em 1972, o 
Metodismo Unido tem recuperado o cumprimento da Palavra e da Mesa como 
padrão para o culto semanal no Dia do Senhor. 

O Journal (Diário) de Christian Newcomer, terceiro bispo da Igreja dos Irmãos 
Unidos em Cristo, está repleto de referências às celebrações frequentes da 
Sagrada Comunhão. Regozijava-se com os “festivais sacramentais” que 
organizava e nos quais participava. 

A teologia e as práticas recentes do culto enfatizam tanto a proclamação do 
Evangelho confirmado através da Sagrada Comunhão como o poder sacramental 
da presença de Cristo através da pregação. Participar da Sagrada Comunhão é 
uma resposta e a participação contínua na Palavra proclamada. Aqueles que 
procuram viver como discípulos Cristãos têm necessidade constante do alimento e 
da sustentação disponibilizada tanto através da Palavra como do sacramento da 
Sagrada Comunhão. 
 
Prática: 

As congregações da Igreja Metodista Unida são encorajadas a caminharem 
rumo a uma vida sacramental mais plena, incluindo a celebração semanal da Ceia 
do Senhor em serviços no dia do Senhor, conforme defendido nas ordens gerais 
de culto aos Domingos no Hinário Metodista Unido e no Livro de Culto 
Metodista Unido. O sacramento também pode ser celebrado adequadamente em 
outras ocasiões na vida da igreja desde o nível da congregação ao nível da 
denominação. No entanto, as ocasiões de adoração que nem sempre podem incluir 
a Comunhão, são renascimentos, cultos de prece e louvor diários, festas de amor e 
cultos em outros dias que não o Domingo. 

Deve prestar-se atenção às necessidades especiais das igrejas cuja liderança 
pastoral não seja nem ordenada nem licenciada. Paróquias cooperativas e 
ministérios ecuménicos compartilhados (BOD; ¶¶ 206.2 e 207) podem oferecer 
padrões através dos quais estas congregações poderiam receber o ministério 
sacramental regular.  
 
A Comunidade Reunida 
 
Toda a Assembleia 
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Princípio: 
Toda a assembleia celebra activamente a Sagrada Comunhão. Todos os que 

foram baptizados no Corpo de Jesus Cristo se tornam servos e ministros no seio 
daquele corpo, que é a igreja. Os membros são reivindicados por Deus como um 
sacerdócio real, o próprio povo de Deus (I S. Pedro 2:9). O Corpo único, 
unificado por um único Espírito, é totalmente realizado quando todas as suas 
numerosas partes comem juntas em amor e oferecem as suas vidas no serviço à 
Mesa do Senhor. 
 
Contexto: 

Aqueles que são baptizados são chamados “sacerdotes reais de Cristo” nos 
cultos Metodistas Unidos do Pacto Baptismal (“O Pacto Baptismal I,” BOW; 
página 92). Somos “reais” porque pertencemos a Cristo, o soberano. Como 
sacerdotes, cada um de nós pode ter acesso a Deus sem qualquer intermediário 
humano. Este sacerdócio significa principalmente que devemos ser sacerdotes uns 
para os outros, uma vez que, juntos, procuramos viver como Cristãos. A troca de 
palavras de perdão entre o pastor e a congregação é um exemplo no ritual deste 
papel (UMH; página 8). 

Todos os Cristãos compartilham o ministério da igreja. As nossas variadas 
aptidões e vocações são dons de Deus que, em conjunto, formam a unidade do 
corpo de Cristo e executam a sua missão (Aos Romanos 12:3-8; I aos Coríntios 
12:4-30; Aos Efésios 4:1-16). Não existe expressão mais poderosa desta realidade 
do que a participação de toda a comunidade reunida na celebração da Eucaristia.  
 
Prática: 

Todos na congregação são participantes no ministério de ofertas de louvor e 
adoração a Deus e no trabalho de serviço de ministério mútuo. Os termos ministro 
que preside e ministro assistente descrevem o trabalho daqueles que lideram e 
assistem a congregação. 
 
A Prece da Grande Acção de Graças 
 
Princípio: 

A prece da Grande Acção de Graças é dirigida a Deus, rezada por todas as 
pessoas e liderada por um ministro que preside. A prece é moldada pela nossa 
interpretação Trinitária da natureza de Deus. Isto inclui um diálogo introdutório, a 
lembrança agradecida dos actos prodigiosos de Deus da criação e da salvação 
possibilitados através de Jesus Cristo, a instituição da Ceia do Senhor, a 
invocação do trabalho presente do Espírito Santo e o louvor de conclusão à 
Trindade. A prece reconhece a totalidade da natureza trina de Deus, exprime a 
oferta de nós mesmos em resposta, e antecipa a alegria de compartilhar a eventual 
vitória de Deus sobre o pecado e a morte. 
 
Contexto: 
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A estrutura Trinitária é evidente na Grande Acção de Graças nos serviços da 
Palavra e da Mesa do Hinário Metodista Unido (páginas 6–16). Após a troca 
introdutória entre o ministro que preside e as pessoas na Grande Acção de Graças, 
a prece é dirigida ao “Pai [Deus] Todo-Poderoso, criador do céu e da terra.” Após 
o Sanctus (“Santo, santo, santo...”), o trabalho da segunda pessoa da Trindade é 
proclamado: “. . . e abençoado seja seu Filho Jesus Cristo.” A presença e o 
trabalho do Espírito Santo são invocados na parte que começa com “Derrama 
sobre nós aqui reunidos e sobre essas dádivas, o Espírito Santo  . . . ”, palavras 
historicamente conhecidas como o epiclesis. Em toda a Grande Acção de Graças, 
a congregação ora com fervor, mas em silêncio e diz em voz alta as respostas nos 
pontos indicados do serviço. 

Nos seus Hinos para a Ceia do Senhor, John e Charles Wesley esclarecem que 
a presença e o poder divino se tornam parte da experiência Eucarística através da 
acção do Espírito Santo. O Hino 72 desta compilação é um bom exemplo: 
 

Vem, Espírito Santo, derrama a tua influência, 
E torna real o sinal; 
Infunde a Tua vida no pão, 
Os Teus poderes no vinho. 
 
Deixa que os símbolos comprovem, 
E feitos de arte celestial, 
Penetrem canais que transportem o Teu amor 
A todos os corações fiéis. 

 
A adoração bíblica foi expressa através de gestos e de movimentos corporais, 

incluindo a inclinação da cabeça (Miquéas 6:6), o erguer do cálice da salvação 
(Salmo 116:13), o erguer de mãos (Salmo 141:2), bater palmas (Salmo 47:1), e 
dançar (Salmo 149:3). Os evangelhos contam que as atitudes características de 
Jesus às refeições incluíam pegar o pão, abençoá-lo ou dar graças, partir o pão e 
distribuí-lo. Em S. Lucas, os discípulos que caminhavam com Jesus a caminho de 
Emaús sem o reconhecer, arregalaram os olhos quando “Ele se sentou à mesa com 
eles” e “tomou o pão, abençoou-o e partiu-o, e deu-o a eles” (S. Lucas 24:30). 
 
Prática: 

A oração da Grande Acção de Graças inclui as vozes tanto do ministro que 
preside como das pessoas. As respostas da congregação, que podem ser faladas ou 
cantadas, incluem a adoração, aclamação e afirmação. 

Toda a assembleia deve participar em segmentos da Grande Acção de Graças 
que fala por eles: (a) a aclamação da lembrança, começando por, “E assim, em 
lembrança  . . .”; (b) uma expressão que indique intenção de servir o mundo, 
começando com, “Faça com que nos apoiem  . . .”; (c) a doxologia conclusiva, 
começando por, “Através de seu Filho Jesus Cristo . . . .” As respostas de 
“Amém” da congregação são a afirmação das pessoas do que foi rezado. 
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Presidir à Sagrada Comunhão envolve a acção física assim como a 
comunicação verbal. Os gestos evocam e orientam a participação física e visual 
da congregação e ajudam os fiéis a reconhecerem que a postura na Mesa do 
Senhor é mais do que a leitura de um roteiro. Para os ministros que presidem, 
estes gestos podem incluir gestos de boas-vindas com os braços e as mãos durante 
o Convite, o erguer dos braços ou das mãos a Deus em louvor ou súplica, abrir os 
braços e as mãos para indicar a inclusão de todo o corpo de Cristo, e abraçar e 
tocar com as mãos os elementos enquanto os abençoam. 

Posturas diferentes são adequadas em pontos diferentes do ritual. O ministro 
que preside e aqueles que fazem parte da assembleia e que estão fisicamente 
aptos, ficam de pé durante toda a Grande Acção de Graças (BOW; página 28). 
Aqueles que não puderem ficar de pé podem participar com outros gestos de 
louvor, conforme desejarem. Permanecer em pé transmite uma atitude de respeito 
e reverência; ajoelhar-se e inclinar a cabeça significa humildade e confissão; as 
mãos erguidas e abertas expressam louvor e receptividade. O sinal da cruz 
confirma a nossa identidade baptismal e o carácter central da cruz na nossa fé. O 
costume bíblico antigo das mãos e dos braços na expressão da oração e das graças 
a Deus (braços erguidos para o alto, chamado orans; ver I a Timóteo 2:8) e outros 
gestos são recomendados no Livro de Culto Metodista Unido, páginas 36–39 e 
46–79. 
 
A Comunidade Aumenta 
 
Princípio: 

Os elementos da Comunhão são consagrados e consumidos no contexto da 
congregação reunida. A Mesa pode ser ampliada, de maneira oportuna, de modo a 
incluir aqueles que não estejam aptos a comparecer devido à idade, à doença ou a 
condições semelhantes. Os membros leigos podem distribuir os elementos 
consagrados na congregação e oferecê-los aos membros que se encontram 
inevitavelmente ausentes (BOD; ¶¶ 331.1.b e 1115.9). Um presbítero ou diácono 
deve oferecer a formação, a preparação e a supervisão adequadas para esta 
importante tarefa (¶ 331.1.b). 
 
Contexto: 

Na sua descrição de práticas de culto dos primeiros tempos da igreja, o escritor 
do século II, Justin Martyr notou que o pão e o vinho consagrados eram levados 
aos Cristãos que não podiam comparecer ao culto (Primeira Apologia; 67). 

“Desde os primeiros tempos do Cristianismo que a Comunhão tem sido levada 
como uma extensão do culto da congregação a pessoas doentes ou que não podem 
sair de casa e que não podem estar presentes no culto congregacional” (BOW; 
página 51). 
 
Prática: 
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Quando a Sagrada Comunhão é levada àqueles que estão impossibilitados de 
comparecer, a liturgia deve incluir a leitura da Lição ou das Lições da Bíblia, o 
Convite, a Confissão e o Perdão, a Paz, a Oração do Senhor, a distribuição e a 
oração após a Comunhão. Os presbíteros, os diáconos e o laicado podem usar esta 
liturgia. Uma oração de Grande Acção de Graças não deve ser repetida, já que 
este culto é uma extensão do serviço da Comunhão executado anteriormente 
(BOW; página 51). 

Se a Sagrada Comunhão for celebrada com pessoas que não podem sair de casa 
num dia em que a congregação não estiver reunida à Mesa, “Um Serviço de 
Palavra e Mesa V” (BOW; páginas 51–53), que inclua a Grande Acção de Graças, 
deve ser usado por um presbítero ou por outra pessoa autorizada a presidir. 

A Ceia do Senhor deve ser disponibilizada a pessoas que se encontrem em 
hospitais e hospícios, enfermarias, estabelecimentos de convalescença e de 
reabilitação; instituições correccionais e de custódia ou outras situações que 
impossibilitem estas pessoas de se reunirem com a comunidade de fé. Se uma 
pessoa estiver impossibilitada de beber ou de comer, podem tocar-se os seus 
lábios com um ou ambos os elementos. 

Tanto a Comunhão do tipo “self-service”, em que as próprias pessoas se 
servem como a de tipo “drop-in” em que os elementos estão disponíveis durante 
um certo período de tempo, são contrárias à natureza comunal do sacramento, que 
é a celebração da comunidade de fé congregada. 
 
O Ritual da Igreja 
 
Princípio: 

Na qualidade de administradores dos dons concedidos por Deus à igreja, os 
pastores detêm a responsabilidade de favorecer e usar os textos para a Palavra e a 
Mesa da Igreja Metodista Unida, encontrados no Hinário Metodista Unido; Mil 
Vozes Para Celebrar: Hinário Metodista; Vinde, Oremos: Hinário Metodista 
Unido Bilíngue Coreano-Inglês; O Livro de Culto Metodista Unido; e outros 
materiais litúrgicos aprovados pelas conferências centrais de acordo com o Livro 
da Disciplina, ¶ 537.17. Estas liturgias, surgidas de fontes bíblicas, históricas e 
ecuménicas, são expressões da fé Cristã e da adoração a Deus. 
 
Contexto: 

O Artigo XXII dos Artigos de Religião da Igreja Metodista afirma algumas 
divergências quanto aos “ritos e cerimónias”, mas repreende “quem quer que, 
através do seu julgamento particular, voluntária e propositadamente infrinja 
abertamente ritos e as cerimónias da igreja” (BOD; página 65). 

O Livro da Disciplina especifica no ¶ 1112.3 que “o ritual da Igreja é aquele 
contido no Hinário Metodista Unido (1989), no Livro de Culto Metodista Unido 
(1992), Mil Vozes Para Celebrar: Hinário Metodista (1996), e Vinde, Oremos: 
Hinário Metodista Unido Bilíngue Coreano-Inglês (2000)”. 

Na Praxe para a Ordenação de Presbíteros [Order for Ordination of Elders], os 
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candidatos prometem “ser leais à Igreja Metodista Unida, aceitando as suas 
praxes, liturgia, doutrina e disciplina” (BOW; página 676). 

O prefácio de “Uma Praxe de Culto de Domingo Usando o Padrão Básico” 
[“An Order of Sunday Worship Using the Basic Pattern”] no Livro de Culto 
Metodista Unido (página 16) menciona, 

 
Embora a liberdade e a diversidade do culto Metodista Unido sejam maiores 

do que pode ser representado por qualquer praxe de culto, os Metodistas Unidos 
também afirmam uma herança de praxes e a importância de uma orientação 
específica e modelo que uma praxe de culto oferece. . . . .  Actos de culto que 
reflictam costumes e heranças raciais, étnicos, regionais e locais podem ser 
usados adequadamente através desta praxe. 
 
O ritual aprovado oficialmente pela Igreja Metodista Unida representa as 

decisões da igreja acerca da teologia e da prática da Sagrada Comunhão. Este 
ritual exprime a unidade da igreja universal de Jesus Cristo e exemplifica a nossa 
conexão dentro da Igreja Metodista Unida. As suas origens remontam aos 
primórdios da comunidade Cristã e evoluiu na prática da igreja através dos 
séculos. O nosso ritual está de acordo com os rituais actualmente usados na 
maioria das entidades Cristãs. 

A liturgia Metodista Unida combina a ordem e a beleza de rituais estabelecidos 
com a vitalidade e a frescura da expressão criativa. A riqueza da tradição 
desenvolvida através de dois mil anos de história Cristã pode ser fielmente 
adaptada para os tempos e situações actuais.  
 
Prática: 

Os bispos, os pastores e as congregações devem usar os serviços da Palavra e 
da Mesa no Hinário Metodista Unido oficial e nos livros de culto. O uso 
inteligente destes recursos permite o equilíbrio da flexibilidade para o 
atendimento das necessidades contextuais e praxes que reflectem a nossa unidade 
e responsabilidade de conexão. 

“Uma Praxe de Culto de Domingo Usando o Padrão Básico” (UMH; páginas 
3–5) oferece a flexibilidade de resposta à actividade do Espírito Santo, 
especificando também eventos e determinações. Ao observar a estação, o dia ou a 
ocasião, aqueles que presidem podem inserir palavras criadas por eles próprios ou 
selecções extraídas de textos maiores de rituais, conforme indicado em “Um 
Serviço de Palavra e Mesa II” e “Um Serviço de Palavra e Mesa III.” (Ver UMH, 
“Um Serviço de Palavra e Mesa II,” páginas 12–15; “Um Serviço de Palavra e 
Mesa III,” páginas 15–16; definições musicais, páginas 17–25.) Pastores usando 
Mil Vozes Para Celebrar ou Vinde, Oremos podem aplicar estas instruções para o 
uso dos respectivos rituais nestes livros. Material de regiões e culturas diferentes 
também podem enriquecer as nossas celebrações. 

Os pastores e as congregações em situações de ministério ecuménico 
compartilhado precisarão necessariamente de incorporar e de usar os rituais das 
denominações incluindo as paróquias, de forma responsável e respeitosa, tanto 
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dos entendimentos e práticas Metodistas Unidos como os de outras tradições 
representadas. 

De acordo com os nossos compromissos para com a procura da unidade Cristã 
e da Comunhão compartilhada, os bispos, os pastores e as congregações são 
encorajados a usar o ritual da Palavra e da Mesa de outras denominações. Este uso 
deve ser compatível com o nosso Padrão Básico de Culto e com os compromissos 
litúrgicos e teológicos Metodistas Unidos.  
 
Os Servos à Mesa 
 
Os Ministros que Presidem: Presbíteros e Pastores Locais Autorizados 
 
Princípio: 

Um presbítero ordenado ou uma pessoa autorizada de acordo com os 
dispositivos do Livro da Disciplina preside a todas as celebrações da Sagrada 
Comunhão. 
 
Contexto: 

De acordo com a prática da igreja através da história Cristã, Deus chama e a 
igreja selecciona determinadas pessoas para liderança dentro da organização de 
Cristãos. Acreditamos que o Espírito Santo conceda a estas pessoas a graça e os 
dons necessários para a liderança, obedecendo à sua chamada. O significado e o 
propósito da ordenação estão descritos em ¶¶ 301–303 no Livro da Disciplina. 

Os presbíteros são ordenados para um ministério de serviço, palavra, 
sacramento e ordem que dura a vida toda (BOD; ¶ 323) e são encarregados de 
“administrar os sacramentos do baptismo e da Ceia do Senhor e todos os outros 
meios da graça” (BOD; ¶ 331). 

John Wesley apresentou uma distinção precisa entre o ministério da pregação, 
aberto a membros leigos tanto homens como mulheres, e o ministério sacerdotal 
de administração de sacramentos, a ser exercido exclusivamente por todos aqueles 
ordenados sacerdotes e presbíteros. Relembrando a conferência de pregadores de 
1744, Wesley escreveu, “Nenhum deles sonhou que ser chamado para pregar lhe 
daria o direito de administrar sacramentos... . . . ‘Você fará aquela parte do 
trabalho que nós indicarmos’. Mas que trabalho era este? Alguma vez o 
nomeamos para administrar sacramentos; para exercer o ofício sacerdotal? Tal 
indicação nunca passou pela nossa mente; estava muito aquém dos nossos 
pensamentos” (“O Ofício ministerial”). Wesley insistia que não podia haver 
ministério sacramental sem ordenação como presbítero. Esta convicção 
determinou a sua decisão de executar, ele mesmo, ordenações “extraordinárias”. 

“A autoridade do ministro ordenado”, de acordo com Baptismo, Eucaristia, e 
Ministério (Conselho Mundial de Igrejas – (World Council of Churches), 1982), 
“está enraizada em Jesus Cristo que a recebeu do Pai (S. Mateus 28:18), e que a 
confere pelo Espírito Santo, através do ato de ordenação. Este acto ocorre dentro 
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de uma comunidade que se concede um reconhecimento público em relação a 
uma determinada pessoa” (página 22). Os presbíteros administram os sacramentos 
como representantes autorizados da igreja. 

De acordo com os termos do Livro da Disciplina, vários grupos de pessoas 
estão autorizados a presidir à Eucaristia nas funções para as quais foram 
nomeados. Estes grupos incluem diáconos membros associados, diáconos 
ordenados de acordo com as disposições do Livro da Disciplina de 1992, pastores 
locais autorizados e ministros nomeados e autorizados para o ministério pastoral 
(BOD; ¶¶ 330, 331, 340, 341). Algumas destas disposições estão em vigor desde 
1976 para permitir que os sacramentos sejam oferecidos regularmente em muitas 
congregações pequenas que não têm presbíteros entre os seus pastores. A igreja 
continua a procurar os melhores meios para atender a esta necessidade e ainda 
assim manter a conexão histórica de ordenação e administração de sacramentos. 
 
Prática: 

Bispos e superintendentes de distrito são presbíteros indicados e nomeados 
para exercerem o ministério da superintendência (BOD; ¶¶ 403 e 404) como uma 
expressão da natureza conexa da Igreja Metodista Unida. Para incorporar a 
natureza conexa da igreja e a sua vida sacramental, um bispo ou um 
superintendente de distrito que esteja presente pode ser convidado a presidir à 
Sagrada Comunhão. 

Um presbítero, ou pessoa autorizada de acordo com as disposições do Livro da 
Disciplina, preside a todas as celebrações da Sagrada Comunhão. Enquanto que 
algumas partes da ordem do culto podem ser orientadas por outros, um presbítero 
ou pastor autorizado guia a congregação na prece da Grande Acção de Graças, 
onde toda a comunidade reunida assume um papel activo. (Ver Sanctus, a 
aclamação do memorial, e Amém, todos impressos em negrito no UMH, páginas 
9–10.) 

Os presbíteros que se encontram em ministérios de extensão e os presbíteros 
reformados podem ser convidados a presidir quando for necessário em igrejas 
locais ou em outras ocasiões sacramentais. “Todos os membros da conferência 
que sejam presbíteros em total conexão, incluindo aqueles em ministérios de 
extensão, devem estar disponíveis e a postos para administrar os sacramentos do 
baptismo e da Ceia do Senhor segundo seja requerido pela Disciplina (¶ 331.1b) e 
conforme seja solicitado pelo superintendente de distrito onde o nomeado se 
encontre” (BOD; ¶ 335.3.a). Aqueles que se encontrem na Ordem dos Sacerdotes 
são encorajados a envidar esforços para estarem disponíveis para presidir quando 
a Sagrada Comunhão for necessária ou desejável. 

Todos os presbíteros ou diáconos que estejam presentes podem ser convidados 
a participar na liderança do serviço, unir-se ao presidente na mesa, e assistir na 
distribuição dos elementos. 

Todos aqueles que lideram a Sagrada Comunhão devem ter conhecimento e 
formação sobre teologia Eucarística, em espiritualidade e prática. Este ministério 
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está sob a supervisão dos superintendentes de distrito e dos mentores pastorais 
(BOD; ¶ 341.4).  
 
Os Ministros que Assistem: Diáconos e Leigos 
 
Princípio: 

Os diáconos são ordenados para o ministério da palavra e para o serviço (BOD; 
¶ 320) e encarregados de “dar liderança à vida da Igreja”, entre outras coisas, 
“auxiliando os presbíteros na administração dos sacramentos” e “na missão da 
congregação perante o mundo” (¶ 319).  
 
Contexto: 

“Dentro da comunidade da igreja, existem pessoas, cujos dons, evidência da 
graça de Deus e promessa de utilidade futura, são confirmados pela comunidade, 
e que respondem à chamada de Deus oferecendo-se a si mesmas em liderança 
como ministros ordenados” (BOD; ¶ 301.2). Os diáconos, assim como os 
presbíteros, são ordenados para o ministério da liderança na Igreja Metodista 
Unida. 

Esta ordenação de um diácono visa conectar a devoção da igreja ao serviço de 
Cristo no mundo. No culto é apropriado para os diáconos liderar, recrutar e apoiar 
os outros na liderança das partes da liturgia que manifestam a conexão entre a 
nossa devoção e o testemunho Cristão na vida diária. 
 
Prática: 

Em continuidade com a prática histórica e ecuménica (Baptismo, Eucaristia, e 
Ministério), o papel do diácono nos serviços de Palavra e Mesa inclui 
apropriadamente a leitura de lições do Evangelho; orientar as preocupações a as 
preces pelo o mundo, pela igreja e pelos necessitados; receber os elementos e 
preparar a mesa antes da Grande Acção de Graças; assistir os presbíteros a 
servirem os elementos da Comunhão; preparar devidamente a mesa; e dispersar as 
pessoas que servem antes do presbítero oferecer a bênção de Deus. Além disso, os 
diáconos têm um papel significativo na preparação do serviço, organizando, 
reunindo os elementos e recipientes necessários e instruindo outros participantes, 
incluindo aqueles que levarão a refeição àqueles que estão incapacitados para 
estarem presentes. Os diáconos são instruídos para servir de ligação entre a igreja 
e o mundo. O seu ministério inclui, apropriadamente tomar os elementos 
consagrados das suas congregações e servi-los nos seus locais de ministério. 

Os diáconos precisam de formação e de preparação para as suas diversas 
funções no ministério da Eucaristia. 
 

———— 
 
Princípio: 
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Todos os membros da igreja universal de Cristo são, através do baptismo, 
convocados para compartilhar o ministério da eucaristia dedicado a toda a igreja 
(BOD; ¶ 219). Os membros leigos auxiliam o presidente a orientar toda a 
congregação na celebração da Ceia do Senhor. 
 
Contexto:  

Na secção intitulada “O Ministério de todos os Cristãos”, do Livro da 
Disciplina lê-se, “Todos os Cristãos são convocados através do seu baptismo para 
o ministério de servir no mundo para a glória de Deus e para a satisfação humana” 
(¶ 125). 

Ao descrever a igreja como um corpo de muitas partes, S. Paulo declara em I 
aos Coríntios 12:7: “Mas, a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que 
for útil.” Esta diversidade de ministérios exige cooperação dentro do corpo de 
Cristo, uma vez que é apenas através desta cooperação que o Corpo está completo 
(I aos Coríntios 12:12-31). É importante para a celebração litúrgica a 
incorporação da participação activa de todos aqueles reunidos, como uma 
demonstração de todo o ministério do corpo de Cristo no mundo. 

À medida que cada membro leigo realiza o seu ministério vital no culto, alguns 
serão chamados para exercer várias funções de liderança. “A tradição Metodista 
Unida reconheceu que os membros leigos, assim como as pessoas ordenadas, têm 
dons e são chamadas por Deus para liderar a Igreja. A liderança do serviço destas 
pessoas é essencial para a missão e para o ministério das congregações” (¶ 132). 
Toda a Parte III do Livro da Disciplina trata desta ideia. 
 
Prática: 

Os Pastores e outros líderes facilitam o envolvimento completo e activo do 
ministério de todo o laicado nas celebrações da Sagrada Comunhão. Como parte 
deste ministério litúrgico geral de todos os Cristãos, os membros leigos exercem 
liderança do culto na leitura da Bíblia, liderando orações, preparando a mesa, 
fornecendo e preparando os elementos, distribuindo os elementos, e ajudando em 
outras partes do serviço do culto. 

No ponto apropriado do serviço, o laicado representando toda a congregação 
pode trazer os elementos à mesa como parte da oferenda. Toda a congregação 
responde em uníssono conforme indicado em todo o ritual. Os membros leigos 
podem levar os elementos consagrados aos membros que estiverem 
impossibilitados de comparecer à celebração congregacional. 

Os membros leigos precisam de instrução e de formação para esta liderança, 
sob a supervisão dos pastores e diáconos. 
 
Preparar a Mesa 
 
A Mesa da Sagrada Comunhão 
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Princípio: 
As pessoas e os líderes reúnem-se em torno dos elementos da Sagrada 

Comunhão. O local onde os elementos são colocados é a mesa da Sagrada 
Comunhão. 
 
Contexto: 

No Velho Testamento, um sacrifício era oferecido em um altar. Nas narrativas 
do Evangelho da Última Ceia, Jesus “pôs-se à mesa, e com Ele os doze 
apóstolos.” (S. Lucas 22:14). Ao longo dos tempos, a igreja entendeu cada vez 
mais a Eucaristia como uma repetição do sacrifício de Cristo na cruz, e a mesa 
passou a ser vista como um altar de sacrifício. Esta foi colocada contra a parede 
do santuário e os padres ficavam de pé frente ao altar, com as costas voltadas para 
a congregação, para oferecer o sacrifício a Deus. 

Os reformistas Protestantes mais radicais abandonaram os altares, preferindo 
mesas simples e a repetição do acto da Última Ceia de Jesus com os seus 
discípulos. Outros, incluindo a Igreja de Inglaterra, da qual John Wesley era 
pastor, mantiveram o altar contra uma parede. 

Um movimento de renovação litúrgica internacional do século XX, expresso 
nas alterações do Segundo Concílio do Vaticano, efectuou importantes reformas 
no culto. Estas reformas incluíam a mudança da Mesa para um espaço aberto de 
forma que o padre pudesse ficar atrás da mesma, dando à assembleia uma 
sensação de reunião em torno da mesa. A Igreja Metodista Unida, assim como 
muitas outras igrejas tradicionais, adoptou os rituais revistos que convocavam o 
ministro que preside a ficar atrás da Mesa do Senhor, de frente para as pessoas, do 
ofertório até a partilha do pão (BOW; página 36). 

No edifício de uma igreja, o local onde os elementos são colocados, é algumas 
vezes chamado altar; porém, os termos mesa-altar e Mesa do Senhor são 
preferíveis. 

O anteparo que, em algumas igrejas, está localizado entre a congregação e a 
área da capela-mor, ainda que não seja chamado altar, é uma área sagrada para os 
fiéis se ajoelharem e receberem a Comunhão. As pessoas também se podem 
dirigir a uma ou mais estações onde os elementos são servidos e recebidos de pé, 
com a opção de ajoelharem no anteparo para orarem.  
 
Prática: 

Nas nossas igrejas, a mesa da Comunhão deve ser colocada de forma que quem 
preside possa ficar atrás dela, de frente para as pessoas, e as pessoas possam 
aproximar-se, se não fisicamente, pelo menos visualmente. A mesa deve ser 
suficientemente alta para que quem preside não precise de se inclinar para passar 
o pão e o cálice. Podem ser necessárias adaptações para facilitar um acto de 
liderança piedoso. 

Ainda que a integridade arquitectónica deva ser respeitada, é importante que as 
igrejas adaptem ou renovem cuidadosamente os seus espaços de culto para que 
estes se tornem mais convidativos para as pessoas participarem na Santa Refeição. 
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Se os “altares” forem, para fins práticos, imóveis, então a congregação deve 
organizar-se para que haja uma mesa adequada para o espaço de forma que o 
ministro que preside possa ficar de frente para as pessoas e próximo delas. 
 
Os Elementos da Comunhão 
 
Princípio: 

De acordo com as palavras de Cristo e com a tradição Cristã, a igreja usa o pão 
na celebração da Sagrada Comunhão. 
 
Contexto: 

O pão é usado tanto no Novo como no Velho Testamento para exprimir o 
sustento de Deus para os seres humanos e a importância de comermos juntos. 
Quando Deus libertou o povo hebreu da escravidão no Egipto, os hebreus levaram 
com eles o seu pão. Os Judeus celebram este êxodo há séculos na forma da Páscoa 
Judaica. A oferta do maná e do pão exposto (pão da Presença), mantidos no 
Tabernáculo são exemplos do sustento de Deus desde a época em que Israel 
vagueava no deserto (Êxodo 16, 25:23-30). No Novo Testamento, Jesus 
compartilhava as suas refeições frequentemente com os seus discípulos e com os 
outros (S. Mateus 9:9-11 e passagens similares). Ele alimentava as multidões (S. 
Mateus 14:13-21 e paralelos) e usava o pão para mostrar a sua identidade e 
missão (S. João 6). Na véspera da sua crucificação, Jesus comeu a Última Ceia 
com os seus discípulos (S. Mateus 26:26-29 e passagens similares). Após a sua 
ressurreição, partilhou o pão com os viajantes para Emaús (S. Lucas 24:13-35) e 
com os seus discípulos na praia (S. João 21:9-14). 
 
Prática: 

O pão que se come na Sagrada Comunhão deve parecer-se e saber a pão. O uso 
de um pão inteiro exprime melhor a unidade da igreja como o corpo de Cristo e, 
quando partido e compartilhado, a nossa irmandade naquele corpo (I aos Coríntios 
10:16-17). 

A continuidade histórica com a prática da igreja universal é importante; 
contudo, aqueles que planeiam a adoração devem ser sensíveis a situações locais. 
O pão pode ser feito de qualquer grão de acordo com a disponibilidade. Em 
organizações ecuménicas ou outras, as hóstias podem ser uma opção apropriada. 

O pão deve ser um pão simples (sem coberturas, nozes, passas, corantes 
artificiais ou outros aditivos). É igualmente aceitável o pão levedado ou não. Em 
congregações onde haja pessoas alérgicas a glúten, pão sem glúten pode ser 
oferecido. O pão partido à Mesa deve ser o pão distribuído às pessoas. Conforme 
apropriado à dignidade da ocasião, deve-se proceder-se com cuidado para evitar 
migalhas excessivas do pão e, devem  retirar-se bocados grandes que caiam no 
chão. 
 

———— 
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Princípio: 

De acordo com as Escrituras e a tradição Cristã, a igreja histórica e ecuménica 
usa vinho na celebração da Sagrada Comunhão. 
 
Contexto: 

Em todo o Velho Testamento na história do relacionamento de Deus com o 
povo Hebreu, o sangue era o sinal da ratificação da aliança (Êxodo 12:12-28; 
24:1-8). Na sua última refeição com os discípulos, Jesus falou do vinho como o 
seu sangue – o sangue da nova aliança (Jeremias 31:31-34) entre Deus e o povo 
de Deus, tornada possível através da morte e da ressurreição de Cristo 
(Apocalipse 5:9). Jesus também falou do vinho como um sinal do banquete 
celestial que Ele celebrará com a igreja no futuro (I aos Coríntios 11:23-26; S. 
Mateus 26:26-29). 

O sumo das uvas pretas num cálice comum representa a aliança da igreja com 
Cristo, estabelecida através da Sua morte expiatória (Hebreus 9:15-28; 13:20-21), 
e cumpre as ordens de Cristo na Última Ceia (S. Mateus 26:27-29; S. Marcos 
14:23-24; S. Lucas 22:19-20). 

O Catolicismo Romano, a Ortodoxia Oriental e muitas denominações 
protestantes sempre usaram o vinho na Eucaristia. Durante o movimento contra as 
bebidas alcoólicas no fim do século XIX, os organismos predecessores da Igreja 
Metodista Unida voltaram-se para o uso do sumo de uva não fermentado. Esta 
continua a ser a posição da denominação (BOR; página 838). (O termo vinho é 
usado neste documento devido aos seus antecedentes bíblicos e históricos, ainda 
que os Metodistas Unidos sirvam geralmente sumo de uva não fermentado na 
Sagrada Comunhão.) 

O uso de um cálice comum data da Última Ceia quando Jesus toma um único 
cálice de vinho, o abençoa e dá aos discípulos. É um símbolo poderoso da unidade 
do corpo de Cristo reunida à Mesa do Senhor. 
 
Prática: 

Podem ser necessárias variações dentro de contextos culturais onde o sumo de 
uva não esteja disponível, ou seja, proibitivamente caro. 

Um único cálice pode ser usado para molhar o pão no vinho ou para beber o 
vinho. O uso de um único cálice representa melhor a unidade Cristã, mas cálices 
individuais podem ser usados em muitas congregações. Nestes casos, a unidade 
pode ser simbolizada efectivamente se o cálice de cada pessoa for cheio a partir 
do conteúdo de um cálice principal. 
 

———— 
 
Princípio: 

Os elementos consagrados devem ser tratados com reverência, respeito e 
apreciação como dádivas da criação de Deus que se tornaram, para nós, nas 
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palavras da Grande Acção de Graças, “no corpo e sangue de Cristo” (UMH; 
página 10). 
 
Contexto: 

Nós não adoramos os elementos consagrados nem os reservamos para 
adoração. Respeitamos os elementos porque Deus está a usá-los para propósitos 
sagrados – reconstituir os membros congregados como o corpo de Cristo, 
transferindo a graça, perdoando os pecados, antevendo o paraíso e fortalecendo os 
fiéis para a jornada da salvação. Ainda que não tenham sido submetidos a grandes 
alterações (físicas), os elementos foram consagrados – separados para uso sacro. 

Enquanto que na história da igreja, a reverência pelos elementos consagrados 
algumas vezes levou à superstição, o respeito adequado pelos elementos ajuda os 
Cristãos a crescerem numa autêntica religiosidade sacramental. 

Conforme esclarecido no Artigo XVIII dos Artigos de Religião da Igreja 
Metodista, o Metodismo Unido rejeita qualquer sugestão de que o pão e o vinho 
usados na Comunhão são transformados ou transubstanciados em outras 
substâncias: 

 
A transubstanciação, ou a alteração da substância do pão e do vinho na Ceia 

do Senhor, não pode ser comprovada pela Sagrada Escritura, mas é repugnante 
às palavras simples da Bíblia, destruindo a natureza do sacramento, tendo 
originado muitas superstições. O corpo de Cristo é dado, recebido e comido na 
Ceia, somente após um acto celestial e espiritual. E o meio através do qual o 
corpo de Cristo é recebido e comido na Ceia é a fé. (BOD; página 64) 

 
(A Igreja Metodista Unida observa que o tom contra os Católicos Romanos 
contido no Artigo XVIII reflecte os relacionamentos “amargamente polémicos” 
dos séculos passados e “regozija-se nos relacionamentos contemporâneos 
positivos que estão a ser desenvolvidos . . . a níveis tanto oficiais como sem 
carácter oficial” [BOR; páginas 237-238].) 

O Livro do Culto instrui, “O que é feito com o restante pão e vinho deve 
expressar a nossa atenção às dádivas de Deus e o nosso respeito para com o 
propósito sagrado que serviram” (página 30). 
 
Prática: 

A prática da consagração dos elementos feita previamente, para a conveniência 
do pastor para que este não precise de se dirigir a congregações pequenas ou 
remotas, acampamentos semanais, ou outras ocasiões é inadequada e contrária à 
nossa doutrina e entendimento sobre como a graça de Deus é disponibilizada 
através do sacramento (Artigo XVIII, Os Artigos da Religião, BOD; página 64). 
Se não houver liderança autorizada disponível para a celebração da Ceia do 
Senhor, outros cultos de adoração, tais como a celebração do amor, as refeições 
de ágape, ou as reconfirmações baptismais são alternativas válidas para evitar o 
uso inadequado dos elementos da Comunhão. 
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Os elementos consagrados do pão e do vinho são usados para distribuição a 
doentes e a outros que desejam comungar, mas que estejam impossibilitados de 
comparecer ao culto congregacional. Caso haja pão e vinho de sobra, estes devem 
ser eliminados da seguinte forma: (1) o pastor e/ou outras pessoas sob a indicação 
do pastor devem consumir o restante de maneira respeitosa após o culto; (2) os 
restos devem ser devolvidos à terra, ali os derramando (II Samuel 23:16), 
enterrando, espalhando ou queimando. 
 
Higiene e Preparação da Mesa 
 
Princípio: 

Aqueles que preparam os elementos e os dão às pessoas devem proceder com 
cuidado para que o pão e o cálice sejam administrados de forma a minimizar a 
contaminação. 
 
Contexto: 

Ao administrar os elementos às pessoas, a percepção e a realidade da higiene 
são importantes. As pessoas têm preocupações justificáveis com a saúde e 
esperam que o corpo e sangue de Cristo distribuídos na sagrada refeição sejam 
tratados com cuidado e com o devido cuidado relativamente à higiene.  

Esta necessidade de cuidado para com a higiene deve ser considerada a par de 
estudos científicos que clarificam que aqueles que participam da Sagrada 
Comunhão não apresentam maior incidência de doenças do que aqueles que não 
participam. 

O cuidado e a planificação são necessários em situações de doença grave e 
para a acomodação à Mesa daqueles cujos sistemas imunológicos estejam 
comprometidos. O conselho dos Romanos 14 e 15 pode orientar a nossa prática.  
 
Prática: 

Aqueles que vão preparar e servir os elementos devem lavar as mãos. Isso 
pode ser feito de maneira simples e sem criar um acto adicional à cerimónia do 
culto.  

O pedaço de pão dado deve ter um tamanho suficiente que indique um sinal 
generoso, podendo ser mergulhado no cálice sem que os dedos do recebedor 
toquem o líquido. 
  
Alargar a Mesa 
 
A Sagrada Comunhão e a Evangelização 
 
Princípio: 
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A Ceia do Senhor faz da igreja uma comunidade de evangelização que visa a 
pregação, o ensino, o baptismo e o alcance de novos discípulos de Cristo (S. 
Mateus 28:19-20). 
 
Contexto: 

Imediatamente após a sua descrição da instituição da Ceia do Senhor em I aos 
Coríntios 11–12, S. Paulo passa a um amplo debate acerca do corpo de Cristo 
composto de muitos membros cujas dádivas para o ministério são diversas. S. 
Paulo entendeu que o sacramento da Sagrada Comunhão dá forma e molda a 
igreja para a sua missão de redenção do mundo. Em II aos Coríntios 5:16–6:10, 
descreve de maneira mais completa “o ministério da reconciliação” que é o 
trabalho da igreja como “embaixadores de Cristo.” 

Os Metodistas Unidos herdaram uma tradição que enfatiza que os benefícios 
espirituais não são recebidos apenas para nós próprios, mas também para nos 
preparar e impulsionar para o trabalho da evangelização. Na nossa prece após a 
Comunhão, agradecemos pelo que recebemos e pedimos a Deus que “permita que 
possamos encarar o mundo na força de seu Espírito, para nos darmos aos outros” 
(UMH; página 11). 

O Livro da Disciplina acentua o carácter imperativo da evangelização: “O 
povo de Deus, que é a igreja visível no mundo, deve convencer o mundo da 
realidade do evangelho ou deixá-lo sem convicção. Não pode haver evasão nem 
delegação desta responsabilidade; a igreja é fiel como uma comunidade de 
servidores e testemunhas, ou perde a sua vitalidade e o seu impacto sobre um 
mundo descrente” (¶ 128). 
 
Prática: 

Através da graça recebida na participação contínua na Ceia do Senhor, a 
comunidade de fé alcança para além de si mesma para proclamar e exemplificar 
as boas novas da salvação em Jesus Cristo. 

Na educação Cristã e na vida congregacional, ensinamos o significado e o 
sentido dos sacramentos de forma que os fiéis apreciem a sua própria jornada 
espiritual e sejam capacitados para serem guias conhecedores e receptivos a todos 
aqueles que buscam a Cristo.  

Na medida em que os membros da congregação participam da Ceia do Senhor, 
os laços de amor internos são fortalecidos e a comunidade devocional é 
capacitada para actuar através de meios dinâmicos e significativos e para trabalhar 
pela paz e pela justiça. 
 

———— 
 
Princípio: 

Como seguidores de Jesus, que comeu com pecadores e conviveu com os 
marginalizados, a igreja deve preocupar-se intencionalmente com aqueles que 
estão ausentes da Mesa de Cristo – aqueles que se sentem indignos, os pobres, os 
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que não foram convertidos, as vítimas de preconceitos, e outros que são oprimidos 
ou negligenciados. 
 
Contexto: 

Um dos temas do Evangelho, mais proeminente em S. Lucas, fala dos esforços 
permanentes de Jesus para ensinar os discípulos que o amor e os favores de Deus 
se estendem a todas as pessoas, não apenas a determinada etnia, condição, posição 
económica ou política, ou género. O Livro dos Actos regista algumas tentativas de 
antigas comunidades Cristãs para definir os seus limites, e os esforços 
continuados de Deus para ampliar a sua inclusão. A visão de S. Pedro em Actos 
10 é um exemplo particularmente dramático. 

Os antigos Metodistas ingleses eram tipicamente (com algumas notórias 
excepções) provenientes de grupos socioeconómicos a que hoje em dia 
chamaríamos trabalhadores pobres. Wesley deu-se conta de que uma comunidade 
de pessoas que viviam de acordo com suas Normas Gerais (BOD; páginas 71–74) 
inevitavelmente subiriam de condição. Pregava fervorosamente contra os perigos 
do dinheiro e da fraqueza espiritual que geralmente acompanha a prosperidade. 

No “Ministério de Todos os Cristãos,” O Livro da Disciplina afirma que: 
“Somos chamados para sermos fiéis ao exemplo do ministério de Jesus a todas as 
pessoas. A inclusão significa abertura, aceitação, e apoio que permitam que todas 
as pessoas participem na vida da Igreja, da comunidade e do mundo. Assim, a 
inclusão renega qualquer associação com a discriminação” (¶ 138). 
 
Prática: 

A igreja deve conscientemente identificar e procurar aqueles que não se sentem 
bem vindos, até mesmo excluídos de suas congregações, e convidá-los a passar a 
fazer parte do corpo de Cristo, unindo-se à sua celebração da Sagrada Comunhão. 
 
A Sagrada Comunhão e o Discipulado Cristão Ético 
 
Princípio: 

Os sacramentos são dons de Deus para a comunidade reunida de crentes que 
formam a igreja no corpo de Cristo em ministério para o mundo. Através da 
Sagrada Comunhão, o Espírito Santo trabalha para moldar as nossas vidas regidas 
pela moral e pela ética. No processo contínuo da conversão, crescemos em 
santidade pessoal e social e somos capacitados para trabalhar para a cura, 
compaixão, reconciliação, justiça e paz. 
 
Contexto: 

Os profetas do Velho Testamento denunciavam a injustiça e a opressão que 
viam à sua volta. Proclamavam um Deus que actua a favor dos pobres e sem 
poder e clamam que o povo de Deus faça o mesmo. (Isaías 1:16-17; 58:6-9; Amós 
2:6-8; 5:11-15, 21-24; e Miquéas 6:6-8 entre uma miríade de outras passagens.) 
Quando Jesus iniciou o seu ministério público, anunciou a Sua missão: “O 
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espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para que evangelizar os 
pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos escravos e dar vista aos cegos, 
para libertar os oprimidos, para anunciar o ano aceitável do Senhor” (S. Lucas 
4:16-21). Associou-se àqueles que eram estigmatizados e menosprezados. Muitos 
de seus ensinamentos tratavam da desigualdade económica e social. Seguindo o 
Seu exemplo, as antigas comunidades Cristãs tentaram cuidar das necessidades de 
todas as pessoas (Actos 4:32-35; S. Tiago 1:27; 2:14-17). 

A Igreja Metodista Unida possui uma herança de John Wesley na qual o 
discipulado ético estava intrinsecamente relacionado com o culto sacramental. 
Desde a preocupação do Holy Club (Santa União) para com os prisioneiros, até 
aos cuidados dos doentes pelas sociedades e toda a vida do próprio Wesley que 
deu a maior parte de seu dinheiro, os princípios do movimento Wesleyano 
procuraram minorar o sofrimento dos necessitados. Wesley tornou a conexão 
explícita ao escrever, “O Evangelho de Cristo não conhece religião, mas o 
carácter social, não conhece o sagrado, mas o carácter social sagrado” (Prefácio 
de Hinos e Poemas Sagrados). A colecta na Ceia do Senhor de donativos para 
serem dados aos pobres é uma prática histórica que continua a existir em muitas 
congregações da nossa tradição. 

No início do século XX, os Metodistas tinham começado a dar-se conta de que 
a vida sagrada significava mais do que actos de caridade. A começar pelo Credo 
Social, os Metodistas Americanos começaram a identificar as injustiças causadas 
pelas estruturas sociais, económicas e políticas e a exigir a reforma destas 
estruturas. Os Princípios Sociais no Livro da Disciplina e as posições da 
Conferência Geral registadas no Livro de Resoluções mostram uma resposta 
contínua a estas preocupações. 

Ao levarmos a cabo a nossa missão de formar discípulos de Jesus Cristo, o 
Livro da Disciplina estipula que a igreja deve “enviar pessoas ao mundo para 
viverem de maneira piedosa e justa como servos de Cristo, curando os enfermos, 
alimentando quem tem fome, cuidando de estranhos, libertando os oprimidos, e 
trabalhando para desenvolver estruturas sociais compatíveis com o evangelho” (¶ 
122). 

Aqueles que participam na Sagrada Comunhão são enviados da Mesa para 
estarem em ministério como a presença de Cristo no mundo. O povo de Deus é 
enviado para trabalhar com compaixão para a cura, reconciliação, justiça e paz. 
Este trabalho requer medidas proféticas e subversivas: “renunciar às forças 
espirituais da maldade, rejeitar os poderes malévolos deste mundo, . . . aceitar a 
liberdade e o poder dados por Deus . . . para resistir à maldade, à injustiça e à 
opressão sejam quais forem as formas como se apresentarem” (os votos dos 
serviços do Pacto Baptismal, BOW; por exemplo, página 88), reivindicando e 
tornando real a vitória do Cristo ressuscitado sobre o mal, o pecado e a morte. 
Esta vida de fé no poder do Espírito Santo responde à prece na Grande Acção de 
Graças “de que podemos ser para o mundo o corpo de Cristo” e o pedido “venha a 
nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade” na oração do Pai-Nosso (UMH; 
página 10). As celebrações da Sagrada Comunhão são, por conseguinte, um 
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antegosto do reino de Deus, quando o futuro de Deus se apresenta no nosso 
mundo actual. Aqui a igreja interpreta as palavras de Jesus, “E então as pessoas 
virão do oriente e do ocidente, e do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no 
reino de Deus.” (S. Lucas 13:29). 
 
Prática: 

A Sagrada Comunhão deve ser realizada de forma que fique aparente a 
conexão inerente entre a Mesa e a vida sagrada, tanto individual como 
colectivamente. A participação na Eucaristia gera frutos no mundo em atitudes e 
acções de santificação pessoal e social. 

A comunhão com os outros nas nossas congregações é um sinal do amor 
mútuo e da comunidade entre Cristãos através de toda a igreja universal. A igreja 
deve oferecer ao mundo um modelo da comunidade genuína baseada no profundo 
amor de Deus por cada pessoa. Quando comemos e bebemos, somos motivados 
para agir com compaixão em relação àqueles cujas necessidades físicas, 
emocionais e espirituais não foram atingidas. 

O recebimento do pão e do vinho como produtos da criação divina faz-nos 
lembrar as nossas obrigações de guardar o meio ambiente natural numa época em 
que a destruição e a poluição ameaçam a terra, e a distribuição injusta dos 
recursos do planeta destrói a esperança e vida de milhões de pessoas. 

Enquanto recebemos com gratidão a graça abundante de Deus, somos 
desafiados a aceitar completamente a nossa responsabilidade pela renovação da 
ordem social, pela libertação dos oprimidos e pela vinda do reino de Deus. 
 
A Sagrada Comunhão e a Unidade da Igreja 
 
Princípio: 

A Sagrada Comunhão expressa nossa unidade no corpo de Cristo, antecipa o 
convite de Jesus para nos regalarmos no banquete celeste e chama-nos a lutar pela 
unidade visível da igreja. 
 
Contexto: 

Na sua constituição, a Igreja Metodista Unida afirma o seu compromisso 
ecuménico: “Como parte da igreja universal, a Igreja Metodista Unida acredita 
que o Senhor da igreja está a convocar os Cristãos de todo o lado para procurar 
alcançar a unidade e, por conseguinte, buscará e trabalhará pela unidade em todos 
os níveis da vida da igreja” (BOD; ¶ 5). 

Na “Nossa Herança Doutrinal” no Livro da Disciplina (páginas 41–43), a 
igreja afirma:  

 
Os Metodistas Unidos compartilham uma herança comum com os Cristãos 

de todas as idades e nações. Esta herança baseia-se nos testemunhos apostólicos 
de Jesus Cristo como Salvador e Senhor, que é a fonte e a medida de todos os 
ensinamentos Cristãos válidos. . . . Com os Cristãos de outras comunhões, 
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confessamos a crença na Santíssima Trindade de Deus—Pai, Filho, e Espírito 
Santo. Esta confissão engloba o testemunho bíblico das actividades de Deus na 
criação, incluindo o auto-envolvimento piedoso de Deus nos dramas da história 
e prevê a consumação do reino de Deus. 

 
Na luta por uma unidade visível maior, o Metodismo Unido tomou uma série 

de medidas concretas que expressam o seu compromisso e promovem o 
compartilhar ecuménico: 
1. Desde os anos 60 que a igreja tem estado envolvida com parceiros através das 

Igrejas Unidas em Cristo, e esse envolvimento anteriormente era chamado 
Consulta da União da Igreja. Durante a maior parte deste envolvimento, os 
Metodistas Unidos uniram-se às igrejas parceiras na Sagrada Comunhão 
usando a liturgia aprovada por estas igrejas para a celebração conjunta. 

2. Os Metodistas Unidos em todo o mundo celebraram acordos ecuménicos 
engrandecendo a unidade da igreja através do reconhecimento e da 
reconciliação dos ministérios e dos sacramentos. 

3. Os representantes ecuménicos foram convidados e encorajados a participar nos 
serviços da Sagrada Comunhão dos Metodistas Unidos. 

4. Os Metodistas Unidos participam dos serviços de Eucaristia de outras tradições 
quando convidados a fazê-lo, como uma afirmação e reflexão de nosso 
compromisso para com a igreja universal. 
Baptismo, Eucaristia, e Ministério afirmam o significado do sacramento para 

todos os Cristãos:  
 
É na eucaristia que a comunidade do povo de Deus se manifesta totalmente. 

As celebrações eucarísticas estão sempre relacionadas com toda a Igreja e toda a 
Igreja está envolvida em cada celebração eucarística local. Enquanto a igreja 
clama ser a manifestação de toda a Igreja, esta cuidará da ordem da sua própria 
vida de forma a levar a sério os interesses e as preocupações de outras igrejas. 
(Página 14) 

 
Para igrejas tais como a Ortodoxa e a Católica romana, compartilhar a 

Eucaristia entre as igrejas que não acordam integralmente umas com as outras é 
inaceitável porque a Eucaristia em si é um sinal de que a unidade e o acordo total 
foram atingidos. Para outras igrejas, incluindo a Igreja Metodista Unida, a 
Eucaristia pode ser um meio de exprimir a unidade em Cristo que já existe como 
uma dádiva de Deus, apesar da nossa falha em manifestá-la. 
 
Prática: 

Os Metodistas Unidos são encorajados a continuar a participar nos serviços 
ecuménicos que incluam a Sagrada Comunhão. Deve dar-se especial atenção ao 
uso de textos aprovados de comum acordo ou ao desenvolvimento de liturgias que 
reflictam as crenças e as práticas de diferentes tradições. Se os bispos ou 
superintendentes estiverem presentes, é apropriado que estes sejam convidados a 
presidir. 
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Os membros da igreja podem praticar a hospitalidade participando nas liturgias 
uns dos outros com atitudes de respeito e abertura para com a aprendizagem. Os 
Metodistas Unidos são encorajados a receber a Comunhão em outras igrejas 
quando convidados para tal. 

As igrejas precisam de tratar, no âmbito de diálogos oficiais, das barreiras 
teológicas para um compartilhar total da Eucaristia. Os materiais já disponíveis 
dos diálogos oficiais farão parte dos recursos de estudo da denominação. 

Os Metodistas Unidos precisam de estudar e de trabalhar para responder às 
questões que são cruciais para a conversação ecuménica e sensíveis às 
preocupações ecuménicas – a presença de Cristo (“presença real”), a frequência 
da celebração, quem preside à Mesa, o uso do sumo de uva, e o baptismo em 
relação à Eucaristia, entre outras. 
 

———— 
 
Princípio: 

Os Metodistas Unidos participam da conversação ecuménica sobre a 
Eucaristia, com base em várias fontes históricas de autoridade e relacionam-se 
mais autenticamente com outros órgãos Cristãos enquanto nos mantemos fiéis a 
estas fontes. 
 
Contexto: 

Entre as fontes de autoridade mais proeminentes do Metodismo Unido contam-
se a Sagrada Escritura do Velho e do Novo Testamento, os hinos e os textos de 
John e Charles Wesley (especialmente os Sermões Clássicos, as Normas Gerais e 
as Notas Explicativas sobre o Novo Testamento); a Constituição, os Artigos de 
Religião, a Confissão de Fé e outros padrões doutrinais; os textos e as tradições 
que emergem da experiência evangélica, através dos movimentos Wesleyano, 
Evangélico, e dos Irmãos Unidos e os desenvolvimentos e declarações 
ecuménicos actuais que contaram com o envolvimento dos metodistas Unidos, 
especialmente em acordos multilaterais e bilaterais, alguns dos quais foram 
aprovados pelo Conselho Metodista Mundial e/ou pela Conferência Geral. 

A “Nossa Herança Doutrinal” indica alguns aspectos distintos da tradição 
Metodista Unida:  

 
Apesar de Wesley ter compartilhado com muitos outros Cristãos uma crença 

na graça, na justificação, na segurança e na santificação, combinou esses 
elementos de uma maneira poderosa a fim de criar ênfases distintas para viver 
integralmente a vida Cristã. A tradição Evangélica dos Irmãos Unidos, 
particularmente como definida por Phillip William Otterbein de um passado 
reformista, deu ênfases distintas similares. 

A graça prevalece sobre o nosso entendimento da fé e da vida Cristã. Por 
graça queremos dizer a acção imerecida e misericordiosa de Deus na existência 
humana através do Espírito Santo sempre presente. Enquanto que a graça de 
Deus é indivisa, precede a salvação como uma “graça preventiva”, continua na 
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“graça da justificativa” e produz os seus frutos na “graça da santificação” (BOD; 
páginas 45–46). 

 
Estas ênfases distintas dos Metodistas Unidos oferecem a base para a 

“divindade prática”, a realização da experiência do evangelho de Jesus Cristo nas 
vidas do povo Cristão. Estas ênfases têm sido preservadas não tanto através de 
declarações doutrinais formais, mas através do movimento vital da fé e da 
prática, conforme vistos nas vidas convertidas e no seio da vida disciplinada da 
Igreja. 

A organização de definições formais da doutrina tem sido menos importante 
para os Metodistas Unidos do que convocar as pessoas para a fé e para nutri-las 
com o conhecimento e amor de Deus. O âmago da doutrina Wesleyana que 
formou o nosso passado, pertence devidamente à nossa herança comum como 
Cristãos e continua a ser um componente primário no âmbito da nossa tarefa 
teológica contínua (BOD; páginas 49-50). 
 
A Comissão Geral de Unidade Cristã e Interesses Inter-religiosos (General 

Commission on Christian Unity and Interreligious Concerns) lidera o trabalho 
ecuménico da denominação através do cumprimento do seu propósito: “Advogar 
e trabalhar para o pleno recebimento da dádiva da unidade Cristã em todos os 
aspectos da vida da Igreja e para alimentar abordagens ao ministério e à missão 
que reflectem de maneira mais completa a unidade da igreja de Cristo na 
comunidade humana” (BOD; ¶ 1902.1). 

Em “Resolução de Intenção - com Vista à Unidade,” a Conferência Geral de 
2000 declarou como sendo “a nossa intenção oficial, de aqui em diante, de 
interpretar todos os nossos artigos, Confissão e outros ‘ padrões de doutrina’ de 
harmonia com o nosso melhor julgamento e visão ecuménica” (BOR; página 238). 
 
Prática: 

Em todas as discussões pertinentes à Sagrada Comunhão, o Metodismo Unido 
deve permanecer firmemente ancorado nas suas fontes tradicionais de autoridade. 
Reconhecemos e respeitamos as autoridades que são caras a outras tradições 
religiosas. Os Metodistas Unidos permanecem abertos a uma maior unidade 
Cristã através do trabalho do Espírito Santo em resposta à prece de Jesus para que 
“todos sejam um” (S. João 17:21). 
 
 
Os Membros da Comissão 
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Daniel T. Benedict, Jr. 
Michael J. Coyner 
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Gayle Carlton Felton 
Thelma H. Flores 
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direitos reservados. Usado sob autorização. 
 
BOD, Disciplina, e Livro da Disciplina referem-se ao Livro da Disciplina da 
Igreja Metodista Unida—2000, copyright © 2000 The United Methodist 
Publishing House. 
 
UMH refere-se ao United Methodist Hymnal – Hinário Metodista Unido, 
copyright © 1989 The United Methodist Publishing House. 
 
BOW refere-se a O Livro de Culto Metodista Unido (The United Methodist Book 
of Worship), copyright © 1992 The United Methodist Publishing House. 
 
BOR refere-se ao Book of Resolutions of The United Methodist Church – Livro de 
Resoluções da Igreja Metodista Unida—2000, copyright © 2000 The United 
Methodist Publishing House. 
 
As citações de John Wesley são da edição da Jackson de As Obras de John 
Wesley [The Works of John Wesley]. 
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CONSIDERANDO QUE, a Conferência Geral de 2000 encarregou a 

Junta Geral de Discipulado em colaboração com a Junta Geral de 
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Educação Superior e Ministérios, a Comissão Geral de Unidade Cristã 

e Interesses Inter-Religiosos, e o Concílio dos Bispos, de criar um 

documento interpretativo abrangente sobre a teologia e a prática da 

Sagrada Comunhão no Metodismo Unido e de apresentar as suas 

conclusões e recomendações à Conferência Geral de 2004; e  

 

CONSIDERANDO QUE, a Igreja Metodista Unida precisa de um 

documento oficial contemporâneo da sua interpretação sobre a Sagrada 

Comunhão, no sentido de consolidar a sua interpretação e prática da Ceia do 

Senhor nas suas igrejas e de clarificar as suas conversações ecuménicas com 

outras denominações; e  

 

CONSIDERANDO QUE, durante a redacção deste documento a Comissão 

do Estudo da Sagrada Comunhão seguiu determinados passos para estar 

atenta à nossa história e legado Metodista Unido, continuar a ser sensível à 

igreja ecuménica e ouvir as vozes dos Metodistas Unidos, tanto nos Estados 

Unidos como nas conferências centrais nas Filipinas, em África e na Europa; 

 

Por conseguinte, fica decidido que a Conferência Geral de 2004 aprove ”Este 

Mistério Sagrado: Uma Interpretação Metodista Unida da Sagrada 

Comunhão” como um documento oficial interpretativo da teologia e da 

prática na Igreja Metodista Unida; e 
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Fica também decidido que “Este Mistério Sagrado” seja utilizado pelo Concílio 

dos Bispos, pelas Publicações Escolares da Igreja [Church School 

Publications] da The United Methodist Publishing House, pela Junta Geral 

de Educação Superior e Ministérios e pela Junta Geral de Discipulado como 

um guia para o ensino e a formação do clero e do laicado em relação à 

Sagrada Comunhão; e 

 

Fica também decidido que “Este Mistério Sagrado” seja utilizado pela 

Comissão Geral de Unidade Cristã e Interesses Inter-religiosos e pelo 

Concílio dos Bispos na interpretação dos entendimentos e práticas 

Metodistas Unidos no diálogo ecuménico; e 

 

Fica também decidido que a Conferência Geral de 2004 recomende à igreja os 

princípios, contextos e práticas do documento “Este Mistério Sagrado” para a 

interpretação e uso dos serviços da Palavra e da Mesa nos nossos hinários e 

no The United Methodist Book of Worship [Livro de Culto Metodista Unido]; e 

 

Fica também decidido que “Este Mistério Sagrado” seja publicado no Livro de 

Resoluções [The Book of Resolutions], e que a Junta Geral de Discipulado o 

apresente em edições de estudo com um guia para o orientador. 
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Assinado por  ________________________________________ 

Presidente, Junta Geral de Discipulado 

                     

Assinado por ________________________________________ 

Secretário-Geral, Junta Geral de Discipulado 

“Este Mistério Sagrado” foi um documento aprovado pela 
Conferência Geral da Igreja Metodista Unida, Quinta-feira, 6 de Maio 
de 2004.  
 


