VERSÃO PARA IMPRESSÃO - ECONÔMICA

RITO DE INVESTIDURA DE MINISTRO
EXTRAORDINÁRIO DA COMUNHÃO EUCARÍSTICA
NA MISSA PRESIDIDA PELO EX.MO E REV.MO
DOM PEDRO BRITO GUIMARÃES,
ARCEBISPO METROPOLITANO DE PALMAS - TO
(A cerimônia é feita durante a celebração da Eucaris a e se inicia depois da homilia).
1. CHAMADO E APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS:
Pároco: Queiram aproximar-se os que receberão o mandato de Ministros Extraordinários da Comunhão
Eucarís ca (citar o nome, e cada um diz: “presente” ao se aproximar do arcebispo).
Candidato: Presente.
Pároco: Reverendíssimo Dom Pedro Brito Guimarães, a comunidade de (...) o apresenta as pessoas que acabo
de mencionar para serem inves das como Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarís ca. São pessoas
que se dispõem a servir nossa comunidade. Sabem que a missão desse ministério não é só distribuir a
comunhão, mas também “fazer comunhão” entre os membros da comunidade a que pertencem. Ao nosso
convite, eles se dispuseram com generosidade para este ministério.
Arcebispo: Podes dizer-me se eles estão preparados?
Membro da comunidade: Em nome da nossa comunidade paroquial, aﬁrmo que conhecemos os candidatos
apresentados como cristãos dignos da nossa conﬁança e capazes de exercer com dignidade e dedicação este
ministério.
2. EXORTAÇÃO DO ARCEBISPO:
Arcebispo: Caríssimos irmãos e irmãs: a estes nossos irmãos é conferido o o cio pelo qual eles mesmos
poderão tomar a San ssima Eucaris a e administrá-la aos outros, levá-la aos doentes e administrar o viá co.
Vós, caríssimos irmãos, que sois inves dos de tão sublime o cio na Igreja, esforçai-vos para avantajar-vos
diante dos demais pela vida cristã, pela fé e os bons costumes e a viver mais fervorosamente deste mistério da
unidade e da caridade, pois, sendo muitos, formamos um só corpo, nós que par cipamos de um só pão e de um
só cálice.
Portanto, distribuindo a Eucaris a aos outros, procurais exercer a caridade fraterna, conforme o mandamento
do Senhor, que disse aos discípulos ao lhes entregar o seu corpo para que o comessem: “eu vos mando que vos
ameis uns aos outros como eu vos amei”.
Por isto, caros irmãos, com alegria vos acolho para conceder-vos o mandato de Ministros Extraordinários da
Comunhão Eucarís ca nesta comunidade paroquial.
3. DIÁLOGO:
Arcebispo: Quereis assumir a função de distribuir aos teus irmãos o Corpo e o Sangue do Senhor movido pelo
desejo de servir e ediﬁcar a Igreja?
Candidatos: Quero.
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Arcebispo: Quereis empenhar-vos com máximo cuidado e reverência na administração da Eucaris a?
Candidatos: Quero.
Arcebispo: Quereis procurar crescer na fé e no amor à Eucaris a, par cipar dela frequentemente e dar
testemunho de uma vida auten camente cristã e eucarís ca?
Candidatos: Quero.
Arcebispo: Quereis trabalhar para que esta comunidade cresça na união e na fraternidade, na solidariedade e
no serviço mútuo, sabendo que a comunhão do pão eucarís co visa à comunhão dos membros da
comunidade?
Candidatos: Quero.
Arcebispo: Quereis ser comunhão, ser ponte de unidade na Igreja e na sociedade?
Candidatos: Quero.
Arcebispo: Quereis também levar comunhão aos idosos e doentes, consolar os tristes e os enlutados e rezar
pelos que morreram?
Candidatos: Quero.
4. PROFISSÃO DE FÉ:
Arcebispo: Professai então, agora, sua fé, como sinal de ﬁdelidade à Igreja.
Candidatos: Creio em Deus Pai...
5. ENTREGA DA VESTIMENTA E DOS OBJETOS LITÚRGICOS EUCARÍSTICOS:
CÁLICE, PATENA, SANGUÍNEO
Arcebispo: Recebam esta veste que serve de decoro para a administração da Santa Comunhão. Revistam-se do
homem novo, Jesus Cristo, de quem recebem o ministério de distribuir aos ﬁéis o seu Corpo e o seu Sangue.
Candidatos: Amém!
Arcebispo: Recebam estes objetos, símbolos da Eucaris a. Tomem consciência e cuidado no que vão fazer e
ponham em prá ca o que irão celebrar, conformando vossas vidas ao mistério do Corpo e do Sangue do Senhor.
6. BÊNÇÃO
(Os ministros ﬁcam de joelhos diante do arcebispo)
Arcebispo: O nosso auxilio está no nome do Senhor.
Todos: Que fez o céu e a terra.
Arcebispo: O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
Arcebispo: Caríssimos irmãos e irmãs, supliquemos conﬁantes a Deus Pai que se digne conceder a bênção a
estes nossos irmãos escolhidos para ministrar a Eucaris a.
(todos rezam em silêncio)
Ó Deus de bondade, vós que fundastes e governais a vossa família, dignai-vos abençoar (+) estes nossos
irmãos, a ﬁm de que, distribuindo ﬁelmente o pão da vida aos seus irmãos e irmãs, confortados pela virtude
deste sacramento, possam par cipar um dia para sempre do banquete celeste. Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém!
Arcebispo: E eu, em virtude da faculdade que para isso me concedeu o santo padre, o papa, os autorizo a
distribuir a Sagrada Comunhão aos ﬁéis, segundo as normas para isso estabelecidas, por dois anos. Em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!
Obs: Na procissão das oferendas os ministros recém-inves dos levam ao altar as oferendas. E na comunhão
podem distribuir a comunhão aos ﬁéis.
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