
PALAVRA E PÃO: 
DUPLA MESA E DUPLA COMUNHÃO  

 
 

“A parte principal da liturgia da palavra é constituída pelas leituras da Sagrada 
Escritura com os cânticos intercalares. São seu desenvolvimento e conclusão a 
homilia, a profissão de fé e a oração universal ou oração dos fiéis. Nas leituras, 
comentadas pela homilia, Deus fala ao seu povo, revela-lhe o mistério da redenção e 
salvação e oferece-lhe o alimento espiritual. Pela sua palavra, o próprio Cristo está 
presente no meio dos fiéis. O povo faz sua esta palavra divina com o silêncio e com 
os cânticos e a ela adere com a profissão de fé. Assim alimentado, eleva a Deus as 
suas preces na oração universal pelas necessidades de toda a Igreja e pela salvação 
do mundo inteiro” (IGMR 55). 
 

Antes do Sacramento, a Palavra 
 
   O encontro dos discípulos de Emaús com Jesus Ressuscitado teve dois momentos muito expressi-
vos: 
   ‒ no caminho narrou-lhes as Escrituras, explicando-lhes o seu sentido para que entendessem o que 
diziam acerda d’Ele, 
   ‒ e a seguir, comeu com eles, partindo o pão e dando-lho. 
   Reconheceram-n’O na “fracção do pão”. Mas, de imediato, comentavam entre eles: acaso não 
ardia o nosso coração quando falava e nos explicava as Escrituras? 
   É todo um símbolo, este duplo encontro com o Senhor, que se repete na nossa celebração eucarís-
tica: a Palavra e o Sacramento. 
   Um binómio que já estava presente na celebração pascal dos judeus, com as suas leituras e homi-
lias , revendo as Escrituras, e com a ceia celebrada no ambiente familiar. Um binómio que desde o 
princípio foi o esquema da celebração para a comunidade cristã e, que agora, voltou a clarificar-se 
na última reforma litúrgica. 
   E isso não só na Eucaristia, mas em todos os sacramentos. Não há uma celebração do rito sem que 
antes a comunidade crente se tenha posto à escuta da Palavra. Tanto no Baptismo como no Matri-
mónio ou na Penitência, a primeira coisa é o que Deus nos diz, a iniciativa é d’Ele. 
   A seguir vem o gesto sacramental, que foi deste modo iluminado previamente pela mensagem 
bíblica que se proclamou. Inclusive na celebração individual da Reconciliação, o novo Ritual 
[publicado na sequência da reforma conciliar] propõe uma série de leituras breves, para que tanto o 
ministro como o penitente as escutem e se disponham a realizar o sacramento movidos por essa fé. 
   Na Eucaristia é onde experimentamos mais clara e repetidamente esta estrutura Palavra-
Sacramento. 
 
Encontro progressivo com o próprio Cristo 
 
   Na Eucaristia, Cristo convida-nos para uma dupla mesa: a proclamação da Palavra e a celebração 
do memorial da sua Morte. E é uma dupla comunhão a que nos oferece com a sua Pessoa: dá-Se-
nos como Palavra viva do Pai e como o Pão e Vinho eucarísticos. À primeira destas comunhões 
respondemos no final das leituras com o nosso “Graças a Deus”. À segunda, com o nosso “Ámen” 
antes de comungar. Uma dupla comunhão com o próprio Cristo. 
   O que começamos quando acolhemos a Palavra – o nosso ámen a Cristo, “o único que tem pala-
vras de vida eterna” – chega à sua plenitude na Eucaristia – nossa comunhão sacramental com a sua 
“Carne para a vida do mundo”. 
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   Postos a comparar ambas as comunhões, poder-se-ia dizer que, inclusivamente, a primeira é mais 
difícil. Dizemos com facilidade “ámen” à oferta do “Corpo de Cristo”. Mas, não necessita igual fé e 
compromisso dizer “sim” à leitura das Bem-aventuranças, por exemplo, ou a qualquer mensagem 
que a Palavra de Deus nos quer transmitir para a nossa vida cristã? É um duplo “sim” ao próprio 
Cristo e uma única comunhão gradual com Ele, com uma diferente linguagem de sinais. 
   É a dinâmica que S. João desenvolve magistralmente no capítulo 6 do seu evangelho. Cristo apa-
rece ali como o Pão da Vida no qual há que crer, e como o Pão da Vida que há que comer sacra-
mentalmente: 
 

“Eu sou o Pão da Vida: o que vier a Mim, não terá fome; o que crer em Mim, nunca terá sede” (v. 
35): 
“Eu sou o Pão da Vida: se alguém comer deste pão, viverá para sempre” (v. 51). 

 
   Além disso, trata-se de uma gradualidade “in crescendo” que parte da presença de Cristo no meio 
da comunidade: presença também real. Como dizia a instrução Eucharisticum mysterium, de 1967: 
“para um conhecimento mais profundo do mistério da Eucaristia, os fiéis devem ser instruídos tam-
bém acerca dos modos principais segundo os quais o próprio Senhor está presente na sua Igreja, nas 
celebrações litúrgicas. 
   “Está presente na assembleia dos fiéis congregada em seu nome. Está presente também na sua 
Palavra, pois é Ele mesmo que fala quando se lêem na Igreja as Sagradas Escrituras” (n. 9). A partir 
da presença pessoal na sua comunidade entende-se a sua comunicação como Palavra e a seguir a 
sua doação sacramental, a doação por antonomásia, que completa e aperfeiçoa todas as outras. 
   Jesus Cristo não começa a estar presente na consagração: já estava presente, comunicando-Se 
como Palavra. E ainda antes, já estava realmente presente na sua comunidade: “onde dois ou três 
estiverem reunidos em meu nome, aí estou Eu”. A saudação do presidente, no começo da celebra-
ção, tem essa finalidade: “o sacerdote… pela saudação, manifesta à comunidade reunida a presença 
do Senhor” (IGMR 50). 
 
Duas mesas que se complementam 
 
   É útil que reflictamos sobre esta estrutura binária da nossa Eucaristia, para a celebrar mais cons-
cientemente e tirar dela toda a riqueza que nos oferece. 
   A Palavra proclama a História da Salvação operada continuamente por Deus. A Eucaristia cele-
bra essa mesma História no seu ponto culminante: a morte e ressurreição de Jesus Cristo. O que a 
primeira proclama e já torna presente, a segunda o realiza em plenitude, chegando à participação 
sacramental no Corpo e no Sangue entregues de Cristo. 
   A Palavra cria nessa assembleia cristã uma atitude de fé e de acolhimento. Só assim tem sentido 
depois a celebração do sinal sacramental: que não é um gesto mágico, mas um “sacramento da nos-
sa fé”, ou seja, o sinal da fé que temos. A doação eucarística de Cristo é prévia e gratuita, mas como 
pode ser plenamente eficaz se não a acolhemos a partir da fé? 
   Mais ainda: pode-se dizer que a celebração da palavra já inicia a atitude sacrificial que parece 
mais característica da Eucaristia. A adesão obediente à Palavra de Deus – com toda a carga de 
interpretação que comporta – tem já um carácter evidente de oferta pessoal e de homenagem sacri-
ficial a Deus. A seguir, consequentemente, nos uniremos à atitude de auto-entrega de Cristo, cele-
brando o memorial da sua Morte. 
   Ainda, podemos descobrir mais uma relação entre a Palavra e a Eucaristia. Quando proclamamos 
a Palavra de Deus, já estamos a fazer eucaristia: já nos situámos numa atitude de louvor e de acção 
de graças. Não escutamos as leituras por curiosidade ou para instrução catequética, mas com vonta-
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de de celebração agradecida diante de um Deus que Se digna dirigir-nos a sua Palavra. Assim, 
adiantamo-nos ao que a seguir será mais explicitamente acção de graças. 
   Pela sua parte, na Eucaristia continua presente a chave que predominava na Palavra: o anúncio, a 
proclamação da Palavra eficaz de Deus. Assim como no acontecimento pascal da cruz se deu a ple-
na revelação de Deus, a proclamação mais diáfana e concentrada de tudo o que as Escrituras dizem, 
do mesmo modo a celebração eucarística – memorial da morte e ressurreição – constitui o anúncio 
mais eloquente do amor de Deus: “cada vez que comerdes e beberdes, proclamais a morte do 
Senhor” (I Cor 11, 26). A mensagem bíblica tornou-se aqui entrega e oferta: é assim como melhor 
se entende e se participa nessa Palavra definitiva de Deus. 
   A Palavra tende para o sacramento, onde encontra a sua plena realização. Mas o sacramento tem o 
seu sentido total se se celebra a partir da Palavra. A ambas as celebrações as une o próprio Jesus 
Cristo, presente e protagonista, que se dá à sua comunidade crente. 
 
A Palavra já é presença 
 
   Mas não se trata de um paralelismo justaposto, meramente pedagógico, pelo que as leituras prepa-
ram a celebração do mistério na Eucaristia. 
   Cristo está já presente na Palavra, já nos torna participantes do seu Mistério de vida e salvação. 
O Concílio, no seu documento sobre a Liturgia, já o disse claramente: “está presente na sua Palavra, 
pois quando se lê na Igreja a Sagrada Escritura, é Ele quem fala” (SC 7). E esclarecia-o ainda mais 
na constituição sobre a Revelação Divina: “a Igreja sempre venerou a Sagrada Escritura, como fez 
com o Corpo de Cristo, pois, sobretudo na sagrada liturgia, nunca cessou de tomar e repartir aos 
seus fiéis o pão da vida que a mesa da Palavra de Deus e do Corpo de Cristo oferece” (DV 21). 
   Na Palavra que proclamamos já actua Deus. O seu Espírito, hoje e aqui, comunica-nos a força 
salvadora dessa Palavra. Cristo Glorioso, presente no meio dos seus fiéis, dá-Se-nos como a respos-
ta vivente de Deus à humanidade. 
   Não se trata, pois, de que nas leituras se nos oferece a matéria para a seguir dar graças, ou se nos 
move à fé, para que possamos celebrar convenientemente a Eucaristia, ou que nos preparemos numa 
primeira parte (que antigamente se chamava ante-missa) para a segunda, que seria a principal. 
   É um verdadeiro acontecimento que acontece de cada vez: Deus que nos fala e Se nos torna pró-
ximo em Cristo. Por isso a leitura do evangelho se rodeia com os mesmos gestos de veneração ao 
próprio Cristo: pomo-nos de pé, aclamamo-l’O. Na verdade, o mais importante não é que acredite-
mos no “que disse Jesus naquele tempo”, mas que acolhamos na fé o próprio Cristo. O principal não 
é a Palavra de Deus, mas o Deus da Palavra, que continua vivo e actua no meio de nós. 
 
Consequências pastorais 
 
   Desta dupla presença de Cristo na nossa celebração – uma verdade antiquíssima, embora re-
descoberta agora – se deduzem umas sugestivas práticas que faríamos bem em ter em conta. 
 
a) Antes de mais, a conveniência de respeitar a unidade da celebração. Não convém separar a dinâ-
mica da Palavra da dinâmica da Eucaristia: nem no tempo (deixando passar o tempo entre uma e 
outra), nem no espaço (realizando-as em locais diferentes) nem nos protagonistas (presidindo, por 
exemplo, diferentes pessoas a uma e a outra). Ambas constituem um só acto de culto (cf. SC 56 e 
IGMR 28). No caso da Missas com Crianças, por motivos pedagógicos, que haveria que considerar-
se como transitórios, permite-se celebrar à parte com eles a Palavra, para que voltem oportunamente 
a celebrar a Eucaristia com os mais velhos. Mas noutros casos não se justificaria este costume. 
b) A Palavra e a Eucaristia centram-se também localmente em dois focos: o ambão e o altar. 
Ambos deveriam receber um tratamento, além de digno e respeitoso, também pedagógico. Toda a 
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celebração da Palavra gira à volta de um lugar de proclamação, com um Livro digno e belo (não um 
missalito nem uma folha de papel ou livretos feitos para a ocasião), como depois o altar concentrará 
a atenção de todos para a Eucaristia. E seria conveniente que depois da Missa ficassem duas recor-
dações da celebração: o Altar (assim como o sacrário, se for o caso), e o Livro aberto na página que 
se proclamou naquele dia. 
   Os sinais de respeito e apreço à Palavra deveriam ser paralelos aos referidos à Eucaristia. Flores, 
adornos, a incensação em dias festivos, o beijo, etc. 
c) Um sinal concreto que se deveria urgir a toda a comunidade é a pontualidade ao princípio da 
celebração: se é verdade que Cristo Se nos comunica como Palavra viva e eficaz nas leituras pro-
clamadas, mau apreço mostraria ter desse dom aquele que com facilidade chega tarde à sua celebra-
ção. 
   Também pertence a estes sinais concretos de apreço a preparação séria do ministério da leitura. 
Não se pode improvisar. Há um jogo algo importante: que à comunidade lhe chegue nas melhores 
condições possíveis a mensagem de Deus. Uma leitura bem feita é o primeiro acto de fé que temos 
na Palavra de Deus. 
   Tudo isso é simplesmente tomar a sério a realidade da “dupla mesa” que Cristo nos oferece: “a 
Igreja é alimentada com o pão da vida tanto na mesa da palavra como na do corpo de Cristo” 
(Eucharisticum mysterium 10), “na Missa é posta a mesa, tanto da palavra de Deus como do Corpo 
de Cristo, mesa em que os fiéis recebem instrução e alimento” (IGMR 28). 
 

José Aldazábal 
(Traduzido e adaptado por José Manuel Pereira) 


