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DOCUMENTO
HOSPIT ALiDADE EUCARisTICA

N6s, representantes das igrejas-membros do CONIC, reunidos em um Seminario
sobre hospitalidade eucarfstica, queremos - a partir de textos previamente
elaborados pelas representac;oes oficiais das igrejas-membros e pelo assessor, e
das contribuic;oes derivadas do debate em plenario - compartilhar os resultados
dessas reflexoes.

Entendemos por hospitalidade eucarfstica a acolhida de membros de outras
denominac;oes na ceia celebrada sob responsabilidade de uma das igrejas.

A hospitalidade eucarfstica e, hoje, um primeiro degrau na escalada da

fraternidade ecumenica que hao de percorrer juntas nossas igrejas ate

que cheguem, num futuro que esperamos proximo, a intercomunhao e a
concelebra~ao.

- Presen~a real de Cristo na Ceia. Nenhuma igreja defende uma doutrina da
presenc;a meramente simb61ica de Cristo na Eucaristia, mas sim real e sacramental.
Ha, e verdade, diversas formas de expressar a presenc;a real de Cristo, mas todas
realc;am que quem participa da Mesa do Senhor recebe 0 pr6prio Cristo, para perdao
dos pecados e nova vida.
- 0 conceito de."sacrificio". 0 aspecto sacrificial constitui uma dimensao inerente
e irrenunciavel da Santa Ceia. No entanto, nao se entende esta como a repetic;ao do
unico sacriffcio redentor de Cristo, feito uma vez por todas e todo suficiente, nem
mesmo como uma justaposic;ao do sacriffcio de Cristo, da Igreja e de seus membros.
- Concep~ao celebrativa. Ha uma superac;ao de concepc;oes meramente
celebrativas. Na Santa Ceia ha 0 dom do pr6prio Cristo, que se entregou "por n6s" e
se oferece "a nos", transformando e alimentando as pessoas e a comunidade crista
que vem a Ceia 'do Senhor em fe e em consciencia de seu pecado. Em
consequencia, hci um enriquecimento das celebra<;oes, com 0 resgate de vaiiosos
elementos litUrgicos; provenientes da Igreja Antiga, como, por exemplo, a "epiclese"
(invocac;ao do Espfrito Santo).
- Transubstancia~ao. Ainda que nao se possa afirmar estar de todo superado 0
dissenso na questao em tomo desse termo, e possfvel dizer que ele ja se deslocou
para a periferia das considerac;oes doutrinarias acerca da Eucaristia. Te610gos
cat61icos entendem 0 termo transubstanciac;ao como uma f6rmula filos6fica
adequada para determinado tempo e lugar e que visava a realc;ar precisamente a
presenc;a de Cristo na Santa Ceia. Dada a precariedade das formulac;oes teol6gicas
do misterio da presenc;a real, e legftima a diversidade de expressoes do misterio,

"Onde dois ou tres estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles."
(Mt 18:20)
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Gomo transparece ate na variedade de designac;:6es do sacramento no NT. Pode-se
afirmar, portanto, que 0 dissenso aqui nao precisa constituir-se em razao impeditiva
para a hospitalidade eucarfstica.
- Ministerio. As igrejas passam a ooservar com mais rigor que 0 celebrar,
administrar ou presidir a Santa Ceia e uma das func;:6es essenciais do ministerio
especial ordenado, e nao por ultimo como sinal de unidade. Para algumas de nossas
igrejas a questao do nao reconhecimento da validade do ministerio de outras igrejas
ainda e 0 ponto chave que impede 0 reconhecimento da validade da celebrac;:ao da
Ceia do Senhor presidida por ministros/as ordenados/as de outras tradic;:6es. Nao
obstante, ha esforc;:os para superac;:ao do problema, no sentido de buscar formas de
reconhecimento mutuo do ministerio ordenado. Para alem disso, seria oportuno
refletir sobre a possibilidade de fazer distinc;:ao entre a compreensao da Ceia do
Senhor em si e a questao especlfica do ministerio.
- Eucaristia e unidade. A eucaristia nao e apenas a culminancia da unidade, mas a
fonte dela. Por isso, a celebrac;:ao eucarlstica deve expressar e fortalecer essa
unidade como sinal antecipatorio da unidade plena. Podemos afirmar nao ser
verdadeiramente plena a celebrac;:ao da unidade na eucaristia enquanto irmas/aos
da mesma fe, em Cristo batizados, nao possam partilhar da mesma Ceia.

As convergencias doutrinarias acima mencionadas apontam para os desafios
pastorais, tais como:

Reconhecendo que a eucaristia normalmente e celebrada na propria igreja,
ha ocasi6es em que e posslvel e recomendavel a hospitalidade eucarlstica. Nao
podemos, contudo, deixar de levar em conta que, para 0 bom convfvio entre as
igrejas, devem ser respeitadas as normas de cada uma.

Ha situac;:qes' reais de vida que recomendariam a participac;:ao na mesma
Mesa Eucarfstica. No entanto, as pessoas se veem, as vezes, impossibilitadas de
faze-Io, como, po'r exemplo, em areas geograficas nao atendidas pela propria igreja;
em casamentos misfos; em relac;:6esfamiliares de pertenc;:a a diferentes igrejas; em
atividades intereclesiais; e em tantas outras. Por outro lado, ja existem orientac;:6es
oficiais de varias igrejas que permitiriam uma abertura maior, quanto a esse
acolhimento mutuo ..

As igrejas' tem demonstrado mais facilidade em admitir uma eventual
participac;:ao de membros de outras igrejas em suas celebrac;:6es eucarfsticas do que
em animar seus membros para a participac;:ao em outras igrejas.

Algumas diferenc;:as doutrinarias que dificultam a superac;:ao dos dissensos
acerca da Ceia do Senhor tem origens historicas, culturais, sociais, polfticas e
econ6micas, antes do que teologicas. Maior conhecimento e explicitac;:ao dessas
condicionantes podem ajudar na superac;:ao das barreiras a hospitalidade eucarlstica
recfproca, expressando-se, assim, a grandeza da unidade no respeito a
diversidade. Recomendamos as igrejas que. promovam seminarios, ou eventos
similares, partilhados com as igrejas-irmas, com vistas a esse objetivo.

Tendo experimentado, em nosso convlvio nestes dias, a importancia de
ouvirmos uns aos outros, sugerimos as igrejas que promovam, em nlvel regional e
local, eventos em que seja possfvel a continuidade desse dialogo.

Merecem ser acolhidas praticas locais ja existentes de hospitalidade
eucarfstica recfproca, ou mesmo de celebrac;:6es conjuntas, na esperanc;:a de que, ao



10':1godo processo, elas se universalizem e sejam assumidas atitudes e realizados
gestos concretos, que antecipem a unidade mais plena e abrangente que as igrejas
almejam.

Propomos que se incentive a pratica da _hospitalidade. eucaristica para
satisfazer as necessidades pastorais de membros de nossas e de outras igrejas,
numa era ecumenica e numa sociedade pluralista e de mobilidade em escala
mundial. Oportunidades de a<;ao coojunta estao a indicar a possibilidade de ensaio
de hospitalidade eucarfstica, respeitando sempre os sentimentos e a consciencia
dos participantes.

Isoladamente, nenhuma igreja crista e deposita ria da fe nem capaz de cumprir
a missao de Cristo, menos ainda de realizar a universalidade do Evangelho. Todas e
cada uma necessitam umas das outras. 0 nosso servi<;o e a paz. Na luta pela paz,
expressamos nossa proximidade de Cristo e uns dos outros.

Temos esperan<;a que as dire<;oes administrativas das igrejas, ao receberam
este e outros documentos similares, os divulguem nas comunidades sob sua
responsabilidade.

Constatamos, por ultimo, as limita<;oes de um relat6rio da natureza deste,
incapaz, certamente, de expressar a multiplicidade dos significados implicitos na
teologia da Ceia do Senhor, bem como as convergencias alcan<;adas, que nos
motivam e comprometem a buscar, partindo da hospitalidade eucarfstica, a
expressao visfvel e plena da unidade que ja temos em Cristo.

"em toda humildade e mansidao, com paciimcia, suportai-vos uns aos outros
no amor; aplicai-vos a guardar a unidade do espirito pelo vinculo da paz. Ha

um s6 corpo e um s6 Espirito, do mesmo modo que a vossa voca~ao
vos chamou a urna s6 esperan~a; um s6 Senhor, uma s6 fe, um s6 batismo;

um s6 Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio
:de todos e permanece em todos." Ef 4.2-6


