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Ca der nos Te o lo gia Pú bli ca

A pu bli ca ção dos Ca der nos Te o lo gia Pú bli ca, sob a 
res pon sa bi li da de do Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos – IHU,
quer ser uma con tri bu i ção para a re le vân cia pú bli ca da
te o lo gia na uni ver si da de e na so ci e da de. A te o lo gia pú bli -
ca pre ten de ar ti cu lar a re fle xão te o ló gi ca em diá lo go com
as ciên ci as, cul tu ras e re li giões de modo in ter dis ci pli nar e
trans dis ci pli nar. Bus ca-se, as sim, a par ti ci pa ção ati va nos

de ba tes que se des do bram na es fe ra pú bli ca da so ci e da de. 
Os de sa fi os da vida so ci al, po lí ti ca, eco nô mi ca e cul tu ral
da so ci e da de, hoje, es pe ci al men te, a ex clu são so ci o e co -
nô mi ca de imen sas ca ma das da po pu la ção, no diá lo go
com as di fe ren tes con cep ções de mun do e as re li giões,
cons ti tu em o ho ri zon te da te o lo gia pú bli ca. Os Ca der nos
Te o lo gia Pú bli ca se ins cre vem nes ta pers pec ti va.



«Ite, mis sa est!»
A Eu ca ris tia como com pro mis so para a mis são

Ce sa re Gi ra u do, SJ

Na li te ra tu ra exe gé ti ca, tan to po pu lar quan to ci en -
tí fi ca, en con tra mos fre quen te men te pá gi nas que apre -
sen tam os pro fe tas do Anti go Tes ta men to e o Jesus dos
Evan ge lhos como in ves ti dos da mis são de negar, ou pelo
me nos di mi nu ir, a im por tân cia das ins ti tu i ções de cul to,
em parti cu lar a ofer ta de sa cri fí ci os e a ob servân cia do
sábado. Uma vez pos to em jogo o mé ri to de uma con tra -
po si ção real ou presun ti va en tre pro fe cia e cul to – ou,
mais pre ci sa men te, en tre a di men são éti ca, de que o pro -
fe ta é um de fen sor, e a di men são de cul to do agir hu ma -
no – não é por aca so que de se ja mos ini ci ar nos sa re fle -

xão com uma olha da em al guns tex tos sin to má ti cos de
am bos os Tes ta mentos1.

1. Os pro fe tas e os re qui si tos para a ver da de do
cul to

A con tra po si ção en tre éti ca e cul to fi gu ra, so bre tu -
do, no qua dro do rîb ou cen su ra fo ren se que o profeta,
em nome de Deus, pro nun cia con tra Isra el2. No rîb com
que se abre o li vro de Isaías, as sim o pro fe ta ex pri me a

1 A ex pres são re fe re-se ao tí tu lo de dois li vros de P. BEAUCHAMP, L’Un et l’Au tre Tes ta ment. Essai de lec tu re, Se u il, Pa ris, 1976; L’Un et l’Au tre Tes -
ta ment. Accom plir les Écri tu res, Se u il, Pa ris, 1990.

2 So bre rîb pro fé ti co con tra Isra e le cf C. Gi ra u do, La strut tu ra let te ra ria del la preg hi e ra eu ca ris ti ca. Sag gio sul la ge ne si di una for ma, Bi bli cal Insti tu te
Press, Roma 1981, 53-70.



de sa pro va ção di vi na como re sul ta do dos com por ta men -
tos do povo, do in di ví duo e da co munidade:

De que me ser ve a mim a mul ti dão dos vos sos sa cri fí -
ci os? diz o Se nhor. Estou far to dos ho lo ca us tos de car -
ne i ros e da gor du ra de be zer ros; o san gue dos no vi lhos e 
de cor de i ros e bo des, não me agra dam. Qu an do vin des
apre sen tar-vos pe ran te a mim, quem exi ge de vós isso,
que viés se is pi sar os meus átri os? Não con ti nu e is a tra zer 
ofer tas vãs: a fu ma ça do sa cri fí cio é um hor ror para
mim. As luas no vas, o sá ba do, a con vo ca ção de as sem -
ble ia: não su por to mais ini qui da de e as sem ble ia. As vos -
sas luas no vas e as vos sas fes tas, a mi nha alma as de tes -
ta: são para mim um far do, que es tou can sa do de le var.
Qu an do es ten der des as mãos, eu re ti ro os olhos de vós;
ain da que mul ti pli que is as ora ções, eu não es cu to (Is
1:11-15a).

A as pe re za da acu sa ção, que, à pri me i ra vis ta, pa -
re ce en vol ver di re ta men te qual quer ex pres são de ado ra -
ção, vem ex pli ca da, e, por tan to, cir cuns cri ta, no dis cur so
di vi no ime diato que se gue:

As vos sas mãos es tão che i as de san gue. La vai-vos, pu ri -
fi cai-vos, re mo vei de di an te dos meus olhos a mal da de
das vos sas ações. Ces sai de fa zer o mal, apren dei a fa zer

o bem. Bus cai a jus ti ça, so cor rei o opri mi do, fa zei jus ti ça 
ao ór fão, de fen dei a vi ú va (Is 1: 15b-17).

O sig ni fi ca do é cla ro: a con de na ção não diz res pe i -
to às mãos de quem acom pa nha com a ora ção uma ação
de sa cri fí cio, mas so men te àque las mãos que “es tão che i as 
de san gue, isto é, “[fe i tas de] san gues”. Aqui o plu ral
dâmîm [san gues], en quan to de i xa trans pa re cer a co no ta -
ção mar ca da men te ne ga ti va, evo ca uma mis tu ra sa crí le ga
en tre o san gue dos opri mi dos e o san gue dos sa cri fí ci os.

Do mes mo sen ti do é a in ter pe la ção que o pro fe ta
Amós di ri ge ao povo:

Eu de tes to, des pre zo as vos sas fes tas, e não gos to das
vos sas re u niões. Ain da que ofe re ça is ho lo ca us tos e ofer -
tas, eu não gos to; e para as ví ti mas gor das como pa ci fi -
ca ção, eu não olho. Lon ge de mim o ba ru lho de teus
can tos: o som das tuas har pas não pos so ou vir (Am 5:
21-23).

A essa no ti fi ca ção da re je i ção di vi na se gue, em
fun ção da cha ve de le i tu ra da uni da de li te rá ria, o enun -
ci a do da con di ção exi gi da, por que a re je i ção se trans for -
ma em agra do:
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Em vez dis so, es cor ra como água o di re i to, e a jus ti ça

como uma tor ren te pe re ne (Am 5:24)3.

Ain da mais ex plí ci ta e pi to res ca é a exi gên cia que
se lê um pou co mais adiante:

Escu tai isso, vós que me nos pre zas te o po bre e ex ter mi -
nas te os hu mil des da ter ra, di zen do: “Qu an do pas sa rá a
lua nova e po der-se-á ven der o grão? E o sá ba do, para
que se pos sa co mer ci a li zar o tri go, di mi nu in do as me di -
das, e au men tan do o pre ço e usan do fal sas ba lan ças,
para com prar com di nhe i ro os in di gen tes e o po bre por
um par de san dá li as? Ven de re mos tam bém o re fu go do
grão!” (Am 8: 4-6).

Por não vir ex pli ci ta da, a sen ten ça não faz es pe rar. 
No seu lado po si ti vo, ela afir ma que, sem o respe i to de
to dos que es tão sob a pro te ção di vi na de vi do à sua in ca -
pa ci da de de de fen derem-se so zi nhos4, nenhu ma ex pres -
são de cul to po de rá ja ma is ser ace i ta:

O Se nhor jura pela hon ra de Jacó: É cla ro que não es -

que ce rei ja ma is seus atos! (Am 8:7).

Mi queias ten ta re su mir os sen ti men tos que se alo -
jam na men te do povo, do in di ví duo e da co munidade,
dis pos tos a tudo, só para ve rem re co nhe ci da a sua re li -
gi o si da de e per doado o seu cri me:

Com que me apre sen ta rei di an te do Se nhor, e pros -
tar-me-ei di an te do Deus al tís si mo? Apre sen tar-me-ei a
ele com ho lo ca us tos, com be zer ro de um ano? Agra da -
rão ao Se nhor mi lha res de car ne i ros e mi ría des de ri be i -
ros de aze i te? Ofe re cer-lhe-ei tal vez o meu pri mo gê ni to
pela mi nha cul pa, o fru to do meu ven tre pelo pe ca do da
mi nha alma? (Mi 6: 6-7).

O pro fe ta, co lhen do nas pre o cu pa ções do povo
não so men te uma dis so ci a ção real en tre cul to e moral,
mas a pró pria subs ti tu i ção do cul to pela mo ral5, as sim re -
su me em três pon tos a exi gên cia da alian ça e as con di -
ções para uma religiosidade autêntica:

Foi-te anun ci a do, ó ho mem, o que é bom, e o que o Se -
nhor re quer de ti: nada mais do que pra ti car a jus ti ça,
amar a co e rên cia, ca mi nhar hu mil de men te com o teu
Deus (Mi 6:8).

7

3 O v. suc ces si vo (“Ofe re ces tes-me vós sa cri fí ci os e obla ções no de ser to por qua ren ta anos, ó fi lhos de Isra el?” [Am 5:25]) não pode ser to ma do li te -
ral men te, como se o pe río do do de ser to não co nhe ces se um cul to de sa cri fí cio: o que con tra ri a ria, por exem plo, Es 24:1-11.

4 À luz de Am 6:8 (“Ju rou o Se nhor Deus por si mes mo”), a ex pres são «o Se nhor jura pela gló ria de Jacó» (Am 8:7) iden ti fi ca sig ni fi ca ti va men te Deus 
com aque les que veem nele so men te o tu tor e ga ran tia de sua exis tên cia.

5 So bre a re la ção en tre cul to e mo ra li da de cf J. \, La mo ra le de l’al li an ce, Ga bal da, Pa ris, 1966. p. 20-28.



2. Je sus e as con di ções para a ob ser vân cia do sá -
ba do

Em uma nota pe rí co pe, re la ta da pe los três Si nóp ti -
cos, os Fa ri se us su bli nham uma fra cas sa da observân cia
das pres cri ções li túr gi cas re la ti vas ao sábado:

Na que le tem po, pas sou Je sus pe las se a ras em um sá ba -
do; e os seus dis cí pu los ti nham fome e co me ça ram a co -
lher es pi gas, e a co mer. E os fa ri se us, ven do isso, dis se -
ram-lhe: “Eis que os teus dis cí pu los fa zem o que não é
lí ci to fa zer num sá ba do”. Ele lhes dis se: “Não les tes o
que fez Davi, quan do teve fome, ele e os que com ele es -
ta vam? Como en trou na casa de Deus, e co me ram os
pães do óbo lo, que não lhe era lí ci to co mer, nem a ele
nem aos que com ele es ta vam, mas só aos sa cer do tes?
Ou não les te na Lei que, aos sá ba dos, os sa cer do tes no
tem plo vi o lam o sá ba do, e fi cam sem cul pa? Pois eu vos
digo que aqui exis te algo ma i or do que o tem plo. Se vós
com pre en dês se is o que sig ni fi ca: “Eu que ro a mi se ri cór -
dia, e não o sa cri fí cio” [Os 6:6], não con de na ríe is os que 
não têm cul pa. Pois que o se nhor do sá ba do é o Fi lho
do ho mem” (Mt 12:1-8).

A cena en qua dra-se em um con tex to de emer gên -
cia em que é apon ta da a fome dos dis cí pu los (“ti nham

fome”) e seu ges to sub se quen te de mas ti ga rem as es pi -
gas. Para os Fa ri se us, que su bli nham a con tra po si ção
en tre uma ação pro fa na (“co lher as es pi gas”) e o tem po
sa gra do (de sá ba do), Je sus res pon de ci tan do dois ca sos
ates ta dos pe las Escri tu ras.

O pri me i ro é um caso de emer gên cia: nar ra como
Davi, fu gin do de Saul, “ti nha fome” e, ape sar de sua con -
di ção de ho mem pro fa no, na que la exa ta cir cuns tân cia,
po dia co mer os pães re ser va dos aos sa cer do tes (cf. 1Sam
21:2-7). O se gun do é um caso ex tre mo: con tem pla o fato 
de que “no sá ba do, no tem plo” os sa cer do tes “pro fa na -
vam6 o sá ba do”, no sen ti do de cum prir as ações que, em -
bo ra pres cri tas na Lei (cf. Lv 24:8; Nm 28:9), con ti nu am
sem pre ações que, em sua ma te ri a li da de, opõem-se, ou
pelo me nos pareciam opor-se, ao re pou so do sá ba do.

Argu men tan do a par tir dos ca sos re fe ri dos, Je sus
con vi da os fa ri se us a re le rem o pro fe ta que diz: “Eu que ro 
a mi se ri cór dia, e não o sa cri fí cio” (Os 6:6). O dito pro fé ti -
co, re fe ri do a modo de axi o ma, afir ma que nor ma su pre -
ma, que fun da men ta tan to a ob ser vân cia do sá ba do
quan to a ofer ta dos sa cri fí ci os, é a “miseri cór dia”. Mas o
que é a mi se ri cór dia? Não se tra ta cer ta men te do sen ti -
men to co mum de pi e da de, de com pa i xão ou de co mi se -

8

6 O ver bo aqui tra du zi do como “pro fa no” é em gre go bebeloun [pas sar, pas so, pro fa na ção], de  uma for ma in ten si va atri bu í vel a ba i ne in [ca mi nhar].



ra ção, mais ou me nos como Jesus teve de bus car o en -
ten di men to no con fronto dos dis cí pu los que es ta vam
com fome. Aqui se deve re mon tar ao gre go ele os sub ja -
cen te à se mí ti ca .hesed, bem ates ta da no ver sí cu lo do
Antigo Tes ta men to, que sig ni fi ca a co e rên cia da ali an ça,
vale di zer, o vínculo re la ci o nal que liga recipro ca men te
Deus e o ho mem.

É tal vez jus ta men te a essa iden ti da de ju rí di ca que
alu de à de cla ra ção de “que há algo/al guém ma i or que o
tem plo”, em que o su je i to os ci la sig ni fi ca ti va men te en tre
o ne u tro do texto gre go “algo (me i zon)” e o mas cu li no da 
Vul gata “al guém (ma i or)”. Se o “algo” é a si tu a ção de
emer gên cia cri a da, isto é, a fome dos dis cí pu los, o “al -
guém” é in clu si vo dos dis cí pu los e daque le que se er gue
em de fe sa de les. Além de regu lar o tem po da emer gên cia

e o tem po da norma li da de, a  .hesed deve, so bre tu do, ve -
lar para que “o tem plo” não seja mais alto que a fa cha da
de con ve niên cia, nem es te ja pre so a pa râ me tro para con -
de nar “aque les que não têm cul pa”. A jus ti fi ca ti va fi nal
(“Pois que o se nhor do sá ba do é o Fi lho do ho mem”) é
mais bem com pre endida à luz do pa ra le lo que os pres si o -
na: “E ele lhes dis se: ‘O sá ba do foi fe i to para o ho mem, e
não o ho mem para o sá ba do; de modo que o Fi lho do
ho mem é se nhor tam bém do sá ba do’” (Mc 2:27-28).

Passemos em se gui da à nar ra ti va:

Par tin do dali, [Je sus] che gou à si na go ga de les. E eis, es -
ta va ali um ho mem que ti nha uma das mãos mir ra da; e
eles o in ter ro ga ram, di zen do: “É lí ci to cu rar em sá ba -
dos?”; di zi am para acu sá-lo. E ele lhes dis se: “Que ho -
mem den tre vós será que, ten do uma ove lha, se ela cair
numa cova num sá ba do, não a agar ra, e a tira de lá?
Ora, um ho mem é mais va li o so que uma ove lha! Por -
tan to, é lí ci to fa zer o bem aos sá ba dos”. Então dis se
àque le ho mem: “Esten de a mão”. E ele a es ten deu, e fi -
cou sã como a ou tra. Mas os fa ri se us sa í ram e en tra ram
em con se lho con tra ele, para o ma ta rem (Mt 12:9-14).

De po is de ter re cu sa do o po der de su pe rar a ob -
ser vân cia for mal do sá ba do aos dis cí pu los de Je sus em si -
tu a ção de emer gên cia, os fa ri se us in terrogam ago ra Je -
sus, an tes que aja so bre a le ga li da de ou não de ele

su perar pes so al men te a mes ma ob ser vân cia for mal, con -
tra pon do o tem po sa gra do (“de sá ba do”) a uma ação
pro fa na (“fazer-se de te ra pe u ta [te ra pe u e in], cu rar”).
Com uma res pos ta ad ho mi nem, isto é, uma res pos ta que 
não ad mi te ré pli ca, Je sus cen su ra aos fa ri se us seu sa ber
dispen sar-se so zi nhos da observân cia do sá ba do em uma 
emer gên cia que en vol ves se seu in te res se mate ri al.

Pa ra fra se a da, a res pos ta de Je sus diz: “Se re co -
nhe ces tes a vós mes mos, em caso de ne ces si da de, a au -
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to ri da de de con ci li ar com o tem po sa gra do (“de sá ba do”) 
uma ação pro fa na (ti rar a ove lha do fos so), fa zen do-se de 
te ra pe u ta da vos sa ove lha, por que não de se ja is re -
conhecer a mim tal au to ri da de, ago ra que está em jogo a
vida de um ho mem?”. Re cu san do-se a tor nar a ler a
men sa gem do v. 7, isto é, Os 6:6, e de pôr, por tan to, em
dis cus são o seu com por ta men to, os fa ri se us “en tra ram
em con se lho con tra ele, para o ma ta rem”.

Fre quentemen te, trazem-se pre tex tos das pas sa -
gens so bre o sá ba do para sus ten tar que Je sus ti nha eli mi -
na do de fi ni ti va men te a se pa ra ção en tre sa gra do e pro fa -
no, re la ti vi zan do o cul to e iden ti fi can do-o de fato com a
éti ca do quo ti di a no. Em vez dis so, Je sus, como já os pro -
fe tas do Anti go Tes ta men to, não faz mais que con tra -
por-se às con clu sões prá ti cas que che gam a uma errada,

hi pó cri ta e con ve ni en te instrumen ta li za ção do sa gra do e
da sua expres são prin ci pal que é o cul to.

3. A di men são éti ca na mis ta go gia ra bí ni ca

Embo ra trans mi ti da pe los es cri tos re la ti va men te
re cen tes7, a prá ti ca do ba tis mo dos pro sé li tos no juda ís -
mo8 é pre ci o sa para com pre en der a di nâ mi ca sa cra men -
tal do ba tis mo cristão, que, por meio de um si nal con jun -
to de imer são-emer são, in se re quem o re ce be no misté rio 
da mor te e res surre i ção do Se nhor. À me di da que para o
is ra e li ta na ti vo a cir cun ci são per ma ne ce o sacra men to
pré vio de per ten ça, aque le que o in se re no povo ele i to,
por ou tro lado, para o pro sé li to do sexo mas cu li no é pre -
vis to, além da cir cunci são, um ba tis mo na água, que é
exi gi do também para a mu lher pro sé li ta9. O ba tis mo dos
pro sé li tos, isto é, da que les que, pro vin do do paganis mo,
de se ja vam fa zer par te do povo ele i to, a fim de po de rem

co mer a Pás coa, é in du bi ta velmen te uma ins ti tu i ção ra bí -
ni ca. Mes mo se a Escri tu ra sa gra da não fala sobre isso, os 

10

7 Tra tam-se dos es cri tos in clu í dos na que le cor pus iu ris da lei ju da i ca que está sob o nome de Tal mûd [en si na men to, dou tri na], cuja com pi la ção se
en con tra en tre os sé cu los III e V da era cris tã. Do Tal mûd, que co men ta a Miš nâ [tra di ção oral] e a  Gemârâ [com ple men to], exis tem duas re da ções:
a de Je ru sa lém [mais an ti ga] e a da Ba bi lô nia [mais am pla]. Em re la ção a esse cor pus de es cri tu ras, é im por tan te não con fun dir ja ma is a an ti gui da -
de re la ti va da re da ção com a an ti gui da de efe ti va do ma te ri al le ga do às ge ra ções, en quan to a téc ni ca de trans mis são acon te ce ha bi tu al men te por
ca de ia de tra di ção. 

8 Para o ba tis mo dos pro sé li tos cf S. LÉ GAS SE, Bap tê me juif des pro sély tes et bap tê me chré ti en, in Bul le tin de Lit té ra tu re Ecclési as ti que 77 (1976)
3-40, que re la ta tam bém os dois tex tos que es ta mos re pro du zin do.

9 O ges to de ba tis mo, isto é, a pu ri fi ca ção na água, é de vi do ao fato que o pa ga nis mo, como ido la tria, é a im pu re za por antono má sia (cf LÉ GAS SE,
Bap tê me juif, 12-15).



ra bi nos fazem o melhor pos sí vel para achar nela al gum
fun da men to10.

A nor ma ti va e a prá ti ca do ba tis mo dos pro sé li tos
vêm mi nu ci o sa men te ex pli ca das no tra ta do Yebamôt [le -
vi rá ti co] do Tal mûd Ba bi lô ni co e, em pa ra le lo, no tra ta do 
Gerîm [pro sé li tos]. Dada a pou ca no torieda de des ses
textos, re pro du zi mo-los em si nop se.

Tra ta do Yebamôt [Le vi rá ti co]11

Nos sos mes tres en si na ram-nos: Se al guém está para tor -
nar-se um pro sé li to, você terá de di zer-lhe de ime di a to:
“Por que você veio a tor nar-se um pro sé li to? Você sa bia
que os is ra e li tas, nes se mo men to, es tão tris tes, opri mi -
dos, per se gui dos, rou ba dos e es ma ga dos pelo so fri men -
to?”. Se ele diz, “Eu sei, e não sou dig no [a cur va do meu 
pes co ço sob o jugo d’Aque le que dis se, e o mun do foi –
Ben di to seja Deus! –]”, será aco lhi do ime di a ta men te.
Ensi nar-lhe-ão al guns dos man da men tos me no res e de
al guns dos prin ci pa is pre ce i tos.  Ensi nar-lhe-ão tam bém

o que diz res pe i to à cul pa con se quen te da inob ser vân cia
da co lhe i ta, do fe i xe es que ci do, e ex tre mi da de do cam -
po, e do dí zi mo dos po bres. Ensi nar-lhe-ão as pe na li da -
des para a trans gres são de tais man da men tos. Dir-se-á a
ele: “Sa i ba que, en quan to você não es ta va su je i to a essa
re gra, você po de ria co mer a gor du ra, sem in cor rer em
ex co mu nhão; pro fa nar o sá ba do sem in cor rer no ape -
dre ja men to. Mas ago ra, se você co mer gor du ra, in cor re
em ex co mu nhão; se pro fa nar o sá ba do, in cor re rá no
ape dre ja men to”. Da mes ma for ma que lhe fo rem en si -
na das as pe na li da des para a trans gres são dos man da -
men tos, en si nar-lhe-ão tam bém as dá di vas que re ce be rá 
em re com pen sa pela sua ob ser vân cia. Dir-se-á a ele:
“Sa i ba que o sé cu lo fu tu ro não é fe i to para os jus tos, e
que Isra el não pode ace i tar, no pre sen te mo men to, nem
a ple ni tu de da fe li ci da de nem do cas ti go”. No en tan to,
não ne ces si ta rá im por-lhe um dis cur so mu i to lon go nem
mu i to de ta lha do. Se ele ace i ta, cir cun ci dar-se-á ime di a -
ta men te [...]. Uma vez que está cu ra do, será ba ti za do.
Dois dis cí pu los de sá bi os fi ca rão ao seu lado, e en si -

11

10 Uma re vi são do Tar gum, que com ple men ta o tex to bí bli co, as sim lê Ex 12,43-44: “E dis se o Se nhor a Mo i sés e a Aa rão: Esta é a nor ma da Pás coa:
ne nhum fi lho de es tran ge i ro po de rá co mer. E cada es cra vo com pra do com di nhe i ro, cir cun ci dá-lo-ás e ba ti zá-lo-ás; en tão po de rão co mer” (cf Tar -
gum du Pen ta te u que, in Sour ces Chré ti en nes [= SC] 256, 99). Embo ra na au sên cia de uma base real das es cri tu ras, os ra bi nos es for çam-se para
en con trá-la com a exe ge se mi dras hi ca.

11 O tra ta do Yebamôt ocu pa-se da lei do le vi ra to (cf Dt 25,5-10). O pa rá gra fo aqui re pro du zi do acha-se no Tal mûd Bablî, Yebamôt 47ab (edi ção de
Vil na 1880-1886).



nar-lhe-ão al guns dos man da men tos me no res e de al -
guns dos prin ci pa is man da men tos. Qu an do ele for imer -
so e as cen der de novo, en tão ele vai se tor nar um ju deu
com ple to. No caso de uma mu lher, as mu lhe res vão co -
lo cá-la na água até o pes co ço, e dois dis cí pu los dos sá bi -
os as sis ti-la-ão do lado de fora. Ensi nar-lhe-ão al guns
dos man da men tos me no res e al guns dos principais
mandamentos.

Tra ta do Gerîm [Pro sé li tos]12

Se al guém está por tor nar-se um pro sé li to, não se o aco -
lhe rá ime di a ta men te. Co me çar-se-á por di zer-lhe: “Por
que você está para se tor nar um pro sé li to? Na ver da de,
você vê que esse povo é opri mi do, cur va do e hu mi lha do
mais que to dos os ou tros po vos; do en ças e so fri men to o
afli gem; os ju de us se pul tam seus fi lhos e ne tos, e são
con de na dos à mor te por ca u sa da cir cun ci são, do ba tis -
mo e de to dos os ou tros man da men tos. Eles não têm o
direito de pra ti car sua re li gião, como to dos os outros po -
vos.” Se ele diz: “Eu não sou dig no [de cur var o meu pes -
co ço sob o jugo d’Aque le que dis se, e o mun do exis tiu -
Ben di to seja Deus! –]”, en tão ele será re ce bi do de ime -

diato, [de ou tra for ma], de i xar-se-á ele par tir, e ele par ti -
rá. Se ele ace i tar, far-se-á ele des cer ao ba tis té rio.
Enquan to a água o co bre até o ab do me in fe ri or, re ci -
tam-se-lhe al guns pon tos dos man da men tos, pois a con -
di ção [para se tor nar um pro sé li to] é que ele cum pra os
requi si tos re la ti vos ao fe i xe es que ci do, à co lhe i ta e ao fim 
do cam po, e ao dí zi mo dos po bres. Da mes ma ma ne i ra
que se di ri gem es sas pala vras a um ho mem, a uma mu -
lher dir-se-á que [não pode tor nar-se pro sé li ta] se não na
con di ção de ob ser var ri go ro sa men te as leis que con cer -
nem à mens tru a ção, à ofer ta da mas sa e ao acen di men to 
do lú men [Sa bático]. Uma vez que [os can di da tos] se rão
imersos e as cen de rão no va men te, di ri gir-se-ão a eles pa -
la vras do ces e con for tan tes: “A quem tu te jun tas te, afor -
tu na do que és? A Aque le que dis se, e o mun do exis tiu -
Ben di to seja Deus! -. Na ver da de, ele não cri ou o mun -
do, se não para Isra el. So men te os fi lhos de Isra el re ce be -
ram de Deus o nome de fi lhos, e ninguém é que ri do por
Deus fora de Isra el. Todas es sas pa la vras que te dis se -
mos, dis se mos-te para au men tar a tua re com pen sa.”

As pa la vras di ri gi das ao can di da to al me jam, des -
de o iní cio, ve ri fi car sua in ten ção. So men te depois de

12

12 O pe que no tra ta do Gerîm, que se ocu pa da le gis la ção con cer nen te aos pro sé li tos, per ten ce a um gru po de sete tra ta dos meno res pos te ri o res ao
Tal mûd. Foi pu bli ca do, tra du zi do e co men ta do por G. POLS TER, Der kle i ne Tal mud trak tat über die Pro sely ten, in Ange los, 2 (1926) 2-38. Para a
pas sa gem aqui re pro du zi da (1,1-8) cf pp. 2-5; 18-26.



uma acu ra da in ves ti ga ção da par te de quem aco lhe, e
uma adesão for mal da par te de quem é acolhido, ini -
cia-se a pre pa ra ção para o ba tis mo, que con sis te em in -
for mar ao can di da to so bre man da men tos que de ve rão
res pe i tar se abra ça rem a nova fé. Uma vez que são bas -
tan te nu me ro sos, quem se en car re ga da sua for ma ção
de ve rá dar-lhes um en si na men to su cin to, absten do-se de 
“im por-lhes um dis cur so mu i to lon go e mu i to de ta lha -
do”. Sem en trar no mé ri to da dis tin ção en tre “pre ce i tos
le ves (mi.s wôt qal lôt)”, isto é, me no res, e “pre ce i tos pe sa -
dos (mi.s wôt .hamû rôt)”, isto é, ma i o res, so bre cuja clas si -
fi ca ção os própri os ra bi nos evi tam pro nun ci ar-se, con si -
de ra mos im por tan te a ên fa se ex plí ci ta de al gu mas delas.
Sabemos que as “pa la vras” confiadas a Mo i sés so bre as
duas tá bu as, em bo ra sen do dez13, são re du tí ve is a duas,

como, por ou tro lado, con fir ma a dis cussão de Je sus com 
os dou to res da Lei (cf Mt 22:34-40; Lc 10:25-28) ou com
o es cri ba (cf Mc 12:28-34). Ora, não é ca su al o fato de
que o en si na men to dado ao candidato pro sé li to insista
so bre man da men tos da segun da tá bua, aqui evo ca dos a
par tir de “aqui lo que con cer ne a cul pa con se quen te da
inob ser vân cia da co lhe i ta, do fe i xe es que ci do e da ex tre -
mi da de do cam po e do dízimo do pobre”.

O fun da men to bí bli co de tais pres cri ções é am pla -
men te do cu men ta do. A lin gua gem que o ex pri me é con -
cre ta, vi go ro sa e en vol ven te. Em uma lis ta de pres cri ções
de cul to e de mo ral, que re per cu tem o decálogo, dão-se
nor mas pre ci sas acer ca do modo de segar e colher:

Quando co lher des os fru tos da vos sa ter ra, não aca ba re is
por co lher na bor da de teu cam po, nem co lhe rás as es pi -
gas ca í das da sua co lhe i ta. Não es po li a rás a tua vi nha,
nem co lhe rás o que cai fora de seu vi nhe do: de i xá-los-ás 
para o po bre e para o es tran ge i ro (Lv 19:9-10).

Em uma lis ta de me di das to ma das para pro te ger
os fra cos, jun tam-se à nor ma pre ce den te, aqui retratada,
até as pre ca uções que se de ve rá ter no sa cu dir a oliveira:

Qu an do se ga res a tua co lhe i ta no teu cam po e es que ce -
res um fe i xe no teu cam po, não vol ta rás a pegá-lo: será
para o es tran ge i ro, para o ór fão e para a vi ú va, para que 
o Se nhor, teu Deus, te aben çoe em toda a obra das tuas
mãos. Qu an do sa cu di res a tua oli ve i ra, não vol ta rás
para co lher o fru to dos ra mos: será para o es tran ge i ro,
para o ór fão e para a vi ú va. Qu an do vin di ma res a tua
vi nha, não a es va zi a rás para ti: será para o es tran ge i ro,
para o ór fão e para a vi ú va. Re cor da-te que fos te es cra -
vo na ter ra do Egi to; por tan to eu te or de no que po nhas

em prá ti ca esta pa la vra (Dt 24:19-22).

13

13 Para a de sig na ção dos man da men tos como as “dez pa la vras” cf. Es 34:28; Dt 4:13; 10:4.



Um tex to se me lhan te aos pre ce den tes é ain da
mais ex plí ci to ao iden ti fi car os di re i tos do pró xi mo com
os di re i tos de Deus. Aqui o Au tor Sa gra do não se con ten -
ta em apre sentar os man da men tos que dizem res pe i to ao
pró xi mo como “to dos os man da men tos”, mas de sig na
aque le que per ten ce à ca te go ria dos po bres – in clu in do
até mes mo o le vi ta, que é aque le que não herdará uma
ter ra – como “a co i sa san ta”, me lhor ain da, “a san ti da de
(haqqodeš)”:

Qu an do ter mi na res de se pa rar todo o dí zi mo da tua co -
lhe i ta, no ter ce i ro ano que é o ano do dí zi mo, e da rás ao
le vi ta, ao es tran ge i ro, ao ór fão e à vi ú va, para que co -
mam na tua ci da de e es te jam sa ci a dos, en tão di rás ante
o Se nhor teu Deus: “Ti rei de mi nha casa a co i sa san ta, e
dei-as na ver da de ao le vi ta, ao es tran ge i ro, ao ór fão e à
vi ú va, se gun do to dos os man da men tos que me or de -
nas te. Não trans gre di ne nhum dos teus man da men tos,

nem os es que ci” (Dt 26:12-13).

Em suma, aque le que por in ter mé dio do ba nho
ba tis mal de se ja tor nar-se pro sé li to de ve rá pre o cu par-se

com a prá ti ca so bre tu do dos man da men tos que di zem
res pe i to ao próximo, por que sua ob ser vân cia já é ga ran -
tia da pré via ob ser vân cia dos man da men tos que dizem
res pe i to a Deus. Além des se en si na men to de trans mi tir a
qual quer um que de se ja ser um pro sé li to, o tra ta do
Gerîm acres cen ta três es pe cí fi cos deveres que di zem res -
pe i to à mu lher: a ob ser vân cia da pureza ri tu al, a aten ção
de co lo car a ofer ta da mas sa14 e a di li gên cia no acen di -
men to do lume sabático15.

De po is da ca te que se so bre a ob ser vân cia dos
man da men tos, as sim como os cas ti gos e recom pen sas re -
ser vadas, res pec ti va men te, aos fal to sos e aos cum pri do -
res, e de po is da cir cun ci são pre vis ta para o prosélito do
sexo mas cu li no, tem lu gar, em um lo cal apro pri a do que a 
re censão Gerîm chama “casa do ba tis mo (bêt ha.t .t e bîlâ)”,
o la va cro ba tis mal. Na recen são Yebamôt, ve mos in ter vir,
de acor do com os mi nis tros do sa cra men to, um par de
mes tres de sig na dos através da lo cu ção “dois dis cí pu los
de sá bi os”. Seu de ver é aju dar o ba ti zan do a for mu lar sua 
pro fis são de fé pes so al. Para evi tar ao can di da to a apre -

14

14 Para a nor ma ti va a cer ca da «ofer ta da mas sa» cf Nm 15:17-21.
15 O acen di men to do lume sa bá ti co, ori gi na ri a men te li mi ta do aos mu ros domés ti cos e con fi a do à mãe de família, foi mais tarde in cor po ra do à li tur gia

da si na go ga. Da qui, pas sou à li tur gia cris tã, na for ma tan to do lu cer ná rio de vi gí lia do sá ba do quan to da so le ne vi gí lia pas cal. So bre a li tur gia da luz
cf C. GI RA U DO, Esta é a no i te da qual foi es cri to: “E a no i te será mi nha luz!”. Le as cen den ze bi bli co-gi u da i che dell’«Exul tet», in Ras seg na di Te o lo gia
25 (1984) 113-131; 227-243.



en são que poderia sen tir di an te da exi gên cia de ter de re -
ci tar uma lon ga fór mu la não fa cil mente me mo ri zá vel, os
dois minis tros as sis ten tes re ci tam-na em seu lu gar, de
modo que ele não pre cise fa zer mais do que ade rir a ela
men tal men te. O pa pel dos dois mi nis tros per ma ne ce
tam bém no caso de uma mu lher, pela qual re ci tam a
profis são de fé “do lado de fora”, en quan to “as mu lhe res
se rão sub mer sas na água até o pes co ço”.

Na re cen são Garîm, que pres su põe a cir cun ci são,
mes mo se não a men ci o na, toda a aten ção conver ge so -
bre o rito ba tismal, que am bas as re cen sões ex pri mem
por in ter mé dio da sequên cia de “en trar e sair (.tabal
we>alah)»16. É im por tan te no tar que a ré ci ta dos man da -
men tos da se gun da tá bua, pre vi a mente apren di dos, in -
ter vêm ago ra como por ção cons ti tu ti va da pro fissão de
fé. Em ou tras pa la vras, é como se o can di da to, pro fes san -
do a sua fé, com pro me tes se-se uni ca men te a ob ser var os
man da men tos que di zem res pe i to ao pró xi mo. Assim fa -
zen do, ele reco nhe ce ha ver ace i ta do ple na men te a men -
sa gem que lhe foi trans mi tida, ou seja, que a éti ca hori -

zon tal, de cer to modo, abran ge a ética ver ti cal. Pro fes -
san do a sua von ta de de re la ci o nar-se com o po bre, o ba -
ti zan do sabe es tar já re la ci o na do a Deus.

4. A di men são éti ca na mis ta go gia pa trís ti ca.

Em pa ra le lo com o ba tis mo de pro sé li tos, a que
nos re fe ri mos para ilus trar a re la ção en tre éti ca e culto no
ju da ís mo ra bí ni co, da mos ago ra uma olha da no âm bi to
pa trís ti co, limitan do-nos pro po si tal men te a pou cas e só -
bri as exem pli fi ca ções.

Expli can do o ba tis mo a seus in ter lo cu to res pa -
gãos, o apo lo gis ta Jus tino pre o cu pa-se em su bli nhar o
novo com pro me ti men to que o neó fi to as su miu. Na mi -
nu ci o sa des cri ção do rito, ele es pe ci fi ca que os “pedi dos
co muns (ko nai eu chai)” feitos ime di a ta men te de po is do
la va cro so bre “aque le que foi ilu mi na do” ob je ti vam ob ter 
a gra ça que to dos os ba ti za dos com portam “de bons ci -
da dãos por ca u sa das obras”:

15

16 O ver bo .tabal, o pri me i ro do par se mân ti co, os ci la en tre o sig ni fi ca do de “mer gu lhar” e de “imer gir”. Enquan to a prime i ra co no ta ção de sig na tec ni ca -
men te os dois mer gu lhos ri tu a is pre vis tos para a ceia pas qual, a se gun da apli ca-se à imersão do ba ti zan do na água. Nes se sen ti do, isso re co bre to -
das as nu an ças dos ver bos gre gos bap te in e bap ti ze in [imer gir, submer gir]. O ver bo >alah, se gun do o par se mân ti co, sig ni fi ca “su bir, su bir de
novo”. A se quên cia re sul tan te do em par ce iramen to dos dois ver bos, se já ex pli ca bem o ba tis mo dos pro sé li tos, tor na-se bri lhan te para en ten der
que, com o ba tis mo cris tão, es ta mos imer sos na mor te do Se nhor Jesus para emer gir com ele à vida nova.



Nós, de po is que la va mos, des se modo, aque le que creu
e que se agre gou, o con du zi mos àque les que são cha -
ma dos ir mãos, ali onde es tão re u ni dos. Nós fa ze mos pe -
di dos co muns com fir me za para nós mes mos, e pelo ilu -
mi na do, e por to dos os ou tros onde quer que es te jam, a
fim de que, ten do apren di do as co i sas ver da de i ras, pos -
sa mos ser con si de ra dos bons ci da dãos por ca u sa das
obras e ob ser va do res dos man da men tos, de modo a
ser mos sal vos para a sal va ção eter na17.

Por sua vez, o com pro mis so éti co con tra ta do com
o ba tis mo pro lon ga-se e in ten si fi ca-se por meio da par ti -
ci pa ção na Eu ca ris tia do mi ni cal. Eis al gu mas pa la vras
che i as de sig nificado:

E este ali men to, nós o cha ma mos de Eu ca ris tia; e a nin -
guém se con sen te par ti ci par, ex ce to aque le que crê se -
rem ver da de i ras as co i sas que nos fo ram en si na das e
que fo ram la va das no la va cro para a re mis são dos pe ca -
dos e para a re ge ne ra ção, e que vive como Cris to pre -
gou. […] De po is dis so, para o res to [de nos sa vida] sem -
pre fa ze mos me mó ria en tre nós des sas co i sas; e quan tos
de nós têm [bens] vêm em aju da a to dos que são aban -
do na dos, e sem pre nos so cor re mos mu tu a men te. […]
Aque les, pois, que es tão na abun dân cia e de se jam [dar], 
dão dis cre ta men te aqui lo que cada um de se ja, e o que é
re co lhi do vem de po si ta do pró xi mo àque le que pre si de;

e ele mes mo pres ta so cor ro aos ór fãos e às vi ú vas, e a
quem for ne gli gen ci a do por do en ça ou por ou tra ca u sa,
e aque les que es tão no cár ce re, e aque les que re si dem
tem po ra ri a men te como es tran ge i ros: em pou cas pa la -
vras, [ele] tor na-se pro ve dor para to dos aque les que es -

tão em ne ces si da de18.

O ri tu al da Tra di ção Apos tó li ca de mo ra-se lon ga -
men te so bre a con di ção de quem pede o ba tis mo. Tra -
ta-se de uma in ves ti ga ção obs ti na da, fe i ta pe los dou to -
res, em es tre i ta ana lo gia com o que foi ob servado para o
ba tis mo dos pro sé li tos no ju da ís mo. A pas sa gem que ci -
ta mos aqui na tra du ção che gou até nós me di an te al gu -
mas ver sões ori en ta is de um ori gi nal gre go per di do.

Aque les que se apre sen tam pela pri me i ra vez para ou vir
a pa la vra são ime di a ta men te con du zi dos à pre sen ça dos 
dou to res, an tes que todo o povo en tre, e são ques ti o na -
dos so bre o mo ti vo pelo qual se apro xi mam da fé; e dão
tes te mu nho de les aque les que os te nham apre sen ta do,
[para sa ber] se têm ca pa ci da de de ou vir a pa la vra. Além 
dis so, são ques ti o na dos so bre a qua li da de de sua vida:
se tem uma mu lher ou se é um es cra vo. Se al guém é es -
cra vo de um cren te, e se o seu pro pri e tá rio o per mi te,
en tão po de rá es cu tar a pa la vra. Se o pro pri e tá rio não
dá um bom tes te mu nho em seu nome, será re je i ta do. Se 
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17 GIUSTINO, Pri ma Apo lo gia 65,1, in SC 507, 302-303.
18 GIUSTINO, Pri ma Apo lo gia 66,1; 67,1; 67,6-7, in SC 507, 304-311.



o seu pro pri e tá rio é pa gão, en si na-o à von ta de de seu
pro pri e tá rio, para que não seja mo ti vo de di fa ma ção. Se 
um ho mem tem uma mu lher, ou se uma mu lher tem um
ma ri do, en si ne-lhes a am bos con ten ta rem-se, o ma ri do
com sua mu lher e a mu lher com seu ma ri do. Se não vive 
com uma mu lher, en si ne-o a não for ni car, e ca sar-se se -
gun do a lei, ou per ma ne cer como está. Se al guém é pos -
su í do pelo de mô nio, não ouve a pa la vra do en si na men -
to até que seja pu ri fi ca do. São exa mi na das as obras e as
pro fis sões da que les que se apre sen tam para se rem ins -

tru í dos [para sa ber] em que con di ção se en con tram19.

Aba i xo se guem nu me rosas exem pli fi ca ções das
con di ções, dos com por ta men tos e das profis sões não
com pa tí ve is com a fé cris tã, que, não obs tan te, tra çam
uma pa no râ mi ca con cre ta dos estratos so ci a is em que se
di fun dia a nova fé.

Se al guém gere uma casa de pros ti tu i ção: pare ou seja

re je i ta do. Se al guém é es cul tor ou pin tor, advir ta-o para

não fa zer mais ído los: pare ou seja re je i ta do. Se al guém

é um ator e faz per for man ces no te a tro: pare ou seja re -

je i ta do. Quem en si na as cri an ças, é bom pa rar, mas se

ele não tem ou tro empre go, seja-lhe con ce di do. Igual -

men te, o au ri ga que com pete e aque les que par ti ci pam

dos jo gos: parem ou sejam re je i ta dos. O gla di a dor, o

tre i na dor de gla di a do res, o ca ça dor que nos cir cos caça

aos ani ma is, o fun ci o ná rio que or ga ni za os jo gos de gla -

di a do res: parem ou sejam re je i ta dos. Quem é sacer do te

dos ído los ou guar dião de ído los: pare ou seja re je i ta do.

O mi li tar su bor di na do não mata nin guém; se re ce be tal

or dem, não a exe cu te e não pres te um ju ra men to; se

não qui ser, deve ser reje i tado. Quem tem o di re i to de es -

pa da, ou ma gis tra do de uma ci da de que usa a púr pu ra:

parem ou sejam re je i ta dos. O ca te cú me no ou fiéis que

querem se alis tar no exér ci to: são re je i ta dos, por que

des pre za ram Deus. A pros ti tu ta, os las ci vos, o dis so lu to

ou o au tor de uma ação in fa me: são re je itados, por que
são im pu ros. O mago não é nem mes mo le va do em exa -

me. O en cantador, o as tró lo go, o adivinho, o in tér pre te
de so nhos, o char la tão, o fal sá rio, o fa bri can te de amu -

le tos: pa rem ou se jam re je i ta dos. A con cu bi na de al -

guém, se é sua es crava, se cri ou seus fi lhos e tem re la -

ções ape nas com ele, seja ad mi ti da, caso con trá rio seja

re je i tada. Quem tem uma con cu bi na, pare e tome uma

es po sa se gun do a lei; se não qui ser, seja re je i tado. Se

tiver mos omi ti do algo, es sas con di ções mes mas vos ins -

tru i rão. To dos, na ver da de, temos o es pí ri to de Deus20.
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19 B. BOT TE (ed.), La Tra di ti on Apos to li que de Sa int Hip poly te. Essai de re cons ti tu ti on, Aschen dorff, Müns ter West fa len 1963, 32-35.
20 BOTTE, La Tra di ti on Apos to li que, 34-39. A pres são mo de ra da so bre os pro fes so res para que aban do nas sem sua pro fis são pa re ce de vi da ao fato de 
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O que di zer des sa lis ta de si tu a ções? É ape nas
uma lis ta de im pe di men tos ca nô ni cos? Di ria que é mu i -
to mais. Bas ta in ver tê-la para ler des con tra luz a no vi da -
de de vida exi gi da pela con di ção dos que op ta ram por
tor na rem-se cris tãos, uma no vi da de – re pe ti mos – evi -
den ci a da so bre tu do em re la ção aos man da men tos a
res pe i to do pró xi mo.

Mais adi an te, fa lan do da pre pa ra ção ime di a ta
para o ba tis mo, re su mo os cri té ri os fundamen ta is que
con sen ti rão uma ava li a ção exa ta do can di da to. Tra ta-se
ain da, não por aca so, dos man da men tos da segun da
tábua:

Qu an do se es co lhem aque les que de vem re ce ber o ba -
tis mo, exa mi na-se a sua vida: se vi ve ram em ho nes ti da -
de quan do eram ca te cú me nos; se hon ra ram as vi ú vas;
se vi si ta ram os en fer mos; se fi ze ram toda boa obra. Se
aque les que apre sen ta ram tes te mu nho em seu fa vor,
[di zen do]: “Ele tem fe i to as sim”, en tão es cu tam o

Evan ge lho21.

5. Eu ca ris tia e éti ca: «Ite, mis sio ves tra est!»

O vín cu lo in dis so lú vel en tre cul to e com pro mis so
éti co é do cu men ta do de modo ine quí vo co pela inter ces -
são de fór mu las eu ca rís ti cas. As in ter cessões, como sa be -
mos, cons ti tu em a sú pli ca que se gue ime diata men te a
epi cle se so bre co mu ni ca ção, com o fim de es ten der a per -
gunta fun da men tal para a trans formação “em um só cor -
po” a quan tos não es ti ve rem fi si ca men te pre sen tes. Dado 
que em cada ce le bra ção euca rís ti ca toda a Igre ja é en vol -
vi da, é ne ces sá rio men ci o nar cada por ção de Igre ja — da 
Igre ja hi e rár qui ca, da Igre ja que re si de na quo ti di a ni da de 
do mundo, da Igre ja que pur ga, da Igre ja tri un fan te —
por que cada gru po e cada in di ví duo tem a sua par te no
pro ces so da nos sa sem pre ul te ri or trans for ma ção no cor -

po místico22.
O pe di do de trans for ma ção “em um só cor po” é,

por tan to, a cons tan te que atra ves sa e per me ia todas as
in ter ces sões23. O que se pede na in ter ces são pela Igre ja
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21 BOTTE, La Tra di ti on Apos to li que, 42-43.
22 Para o tex to e o co men tá rio da aná fo ra de São Ba sí lio, que é am pla mente re fe ri do nes te de sen vol vi men to, cf. C. GIRAUDO, “In unum cor pus”. Trat -

ta to mis ta go gi co sull ’Eu ca ris tia, San Pa o lo, Ci ni sel lo Bal sa mo, 2007 (2.a edi zi o ne), 313-330.
23 So bre a afi ni da de te má ti ca e so bre a di fe ren ça es tru tu ral en tre as in ter ces sões ana fó ri cas e a in ten ção da ora ção dos fiéis cf. l’ex cur sus «Le in ter ces -

si o ni del la preg hi e ra eu ca ris ti ca e le in ten zi o ni del la preg hi e ra dei fe de li: un di ver so modo di im peg no oran te», in C. GIRAUDO, Preg hi e re eu ca ris ti -
che per la Chi e sa di oggi. Ri fles si o ni in mar gi ne al com men to del ca no ne sviz ze ro-ro ma no, Gre go ri an Uni ver sity Press, Roma, 1993, 220-224.



uni ver sal, ou seja, pelo papa, pelo bis po, pelos sa cer do -
tes, pelos diá co nos e por todo o povo de Deus? Que
sejam transfor ma dos sem pre mais “em um só cor po”. O
que se pede na in ter ces são para a ci da de e para o mun do
em que vi ve mos? Que os seus ha bi tan tes se jam trans for -
ma dos “em um só cor po”. O que se pede na in ter ces são
pe los Mor tos? Que também eles se jam transfor ma dos
sempre mais “em um só corpo”.

Nós de ve mos, po rém, pen sar que as in ter cessões
pre o cu pam-se so men te com an gús ti as es pi ri tu a is, con -
cer nen tes ao nos so pro gres si vo aper fe i ço a men to e à fe li -
ci da de fi nal. Estão, ao contrá rio, for te men te en ra i za das
na nos sa con di ção ter re na, che i ran do à pra ti ci da de e à
hu ma nidade. Obser va mo-las so bre tu do nas aná fo ras ori -
en ta is. Exemplar des se pro pó si to é a aná fo ra bizan ti na de 

São Basílio, que as sim for mula a in ter cessão da Igre ja no
mundo:

Lem brai-vos, Se nhor, das pes so as à sua vol ta e daque -

les que, por jus ta ca u sa, fo ram omi ti dos e tende mi se ri -
cór dia de les e de nós de acor do com a abun dân cia da

vos sa mi se ri cór dia: en chei suas despen sas de todo o

bem; man ten de a sua união con ju gal em paz e har mo -

nia; ele vai as cri an ças, edu cai os jo vens, for ti fi cai os an -

ciãos; con so lai os fra cos de es pí ri to, re u ni os dis per sos,

re con du zi os er ran tes e li gai-os no va men te à vos sa Igre -

ja san ta, ca tó li ca e apos tó li ca; li ber tai aque les que es tão

afli gi dos por es pí ri tos im pu ros, e com os ma ri nhe i ros

na ve gai, com os que ca mi nham, ca mi nhai jun to; cu i dai

das vi ú vas, pro te gei os ór fãos, li ber tai os pri si o ne i ros,

curai os do en tes; re cor dai da que les que es tão nos tri bu -

na is, nas mi nas, no exí lio, na es cra vi dão dura e em cada

tri bu la ção e ne ces si da des, e agitação, lembrai-vos, ó

Deus, mes mo da que les que pre ci sam de sua gran de

com pa i xão, daque les que nos amam e aque les que nos

ode i am, e daque les que pe di ram a nós, in dig nos, para

orar por eles. E lem brai-vos tam bém de todo o teu povo, 

Senhor, nos so Deus, e so bre to dos der ra mai abun dân -

cia da vos sa mi se ri cór dia, dan do a to dos con sen ti men to

aos pe di dos de sal va ção, e da que les cuja lem brança não 

fi ze mos por ig no rân cia ou es que ci men to ou pela abun -

dân cia de no mes: tam bém re cor dai-vos, Deus, que de
cada um co nhe ce a ida de e o nome, que co nhe ce cada

um des de o ven tre de sua mãe. Tu, de fato, Se nhor, é a

cura daque les que são ne gli gen ci a dos, a es pe ran ça dos

de ses pe ra dos, o sal va dor de to dos os que es tão agi ta -

dos, o por to dos na ve gan tes, o mé di co dos do en tes, sois

vós para to dos eles, vós que conhe ce is cada um, e seu

pe di do, a sua casa e a sua ne ces si da de. E li be rai, Se -

nhor, esse re ba nho, e toda a ci da de e re gião, da fome,
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da pes te, do ter re mo to, do na u frá gio, do fogo, da es pa -

da, e da in va são es tran ge i ra e da guer ra ci vil [...]24.

Os pe di dos são de ta lha dos, o tom cor di al, si nal
da sin ce ri da de e do en vol vi men to emo ci o nal da as sem -
ble ia. Se a pri me i ra im pres são é que se tra ta de uma ora -
ção da ta da, vin cu la da a si tu a ções que, para nós, es tão
dis tan tes no tem po, uma ob ser va ção mais aten ta con -
ven cer-vos-á de que é ver da de o opos to. Tra du zin do a
mes ma ora ção em for mu lação ho di er na, po de mos
fazê-la nos sa sem o mí ni mo de es for ço: até nós te me mos
ame a ças à nos sa sa ú de, por exem plo, pe las pan de mi as
pe rió di cas, pe las do en ças pro fis si o na is, pela po lu i ção;
tam bém es ta mos pre o cu pa dos com ter re mo tos, pe los
ris cos que ex põem o de se qui lí brio hi dro ge o ló gi co, pela
in se gu ran ça do em pre go, pela fra gi li da de das uniões
con ju ga is, pela in certeza do futuro das ge ra ções jo vens,
de so ri en ta das e in qui e tas.

Se em se gui da ten ta mos sair do ego cen tris mo da
so ci e da de do bem-es tar, que, afor tu na da men te, não sa -
bem mais o que é a pre ca ri e da de da exis tên cia li ga da aos
ca ta clis mos sa zo na is e à con se quen te ca res tia, ci en ti fi ca -

mo-nos de que uma par te con sis ten te da hu ma ni da de do
ter ce i ro mi lê nio, aque la a quem toca nas cer em pa í ses eter -
na men te so fre do res, não têm di fi cul da de em as so ci ar-se
àque les fiéis que, em cada Eu ca ris tia, re pe ti am: “Re cor -
dai de quan tos en tre nós so frem com a fome!”.

O exer cí cio de mo der ni zar o tex to des sa an ti ga in -
ter ces são pela Igre ja no mun do le var-nos-á em segui da a
re co nhe cer que, não obs tan te os pro gres sos da sen si bi li -
da de que fi ze ram nas cer aqui lo que chama mos o “sta tus
so ci al”, mu i tos gru pos con ti nu am a ser mal su por tados,
mar ginali za dos, ex plo ra dos. O ór fão e a vi ú va, um dia
em ble mas da po bre za, não en con tra ram tal vez uma nova 
edi ção en quan to as borras cas da vida os deixavam sós,
po bres fi nan ce i ra men te ou po bres de afetos? Os “es tran -
ge i ros re si den tes”, no me a dos mais adi an te, não são tal -

vez os nos sos imi gran tes, ex tra co mu ni tá ri os ou não?
Aque les que vivem nas mi nas não são hoje os tra ba lha -
do res ile ga is dos nos sos pa í ses, ou as mu lhe res, os ho -
mens, as crian ças, for ça dos a tra ba lhar por sa lá ri os mi se -
rá ve is, em con di ções in to le rá ve is, lá onde o tra ba lho não
conhe ce ne nhu ma proteção?
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dia a João Pa u lo II, re cor dan do-se que “a Eu ca ristia é sem pre ce le bra da, em cer to sen ti do, so bre o al tar do mun do” (Eccle sia de Eu cha ris tia, n. 8, in 
Enchi ri di on Va ticanum [= EV] 22, § 222).



A in ter ces são pela Igre ja no mundo, tal qual fi gu ra
na re cen são ale xan dri na da aná fo ra de São Basílio, es ti -
mu la ul te ri o men te a nossa reflexão:

Lem brai-vos, Se nhor, tam bém da sal va ção de nos sa ci -
da de, e da que les que, na fé em Deus, ha bi tam-na. Lem -
brai-vos, Se nhor, do cli ma e dos fru tos da ter ra. Lem -
brai-vos, Se nhor, da chu va e das se men tes da ter ra.
Lem brai-vos, Se nhor, do cres ci men to me di do da água
dos rios. Ale grai no va men te e re no vai a face da ter ra:
ine bria os seus sul cos, mul ti pli ca os seus bro tos; pro duz
o que deve ser para a se men te e para a co lhe i ta […].
Go ver na a nos sa vida: ben diz o ci clo do ano com a tua
be ne vo lên cia, a ca u sa dos po bres de teu povo, a ca u sa
da vi ú va e do ór fão, a ca u da do es tran ge i ro de pas sa -
gem e do es tran ge i ro re si den te, a ca u sa de nós to dos
que es pe ra mos em ti e in vo ca mos o teu san to Nome:
uma vez que os olhos de to dos te es pe ram, e tu dás a
eles a nu tri ção no tem po de vi do […]. Enche de fe li ci da -
de e de ale gria os nos sos co ra ções, por que ten do sem -
pre e em qual quer lu gar o ne ces sá rio, abun da mos em

cada boa obra, para fa zer a tua san ta von ta de25.

A Assem ble ia que, com sim pli ci da de de sar man te,
ape nas pe diu a Deus que se re cor das se das “semen tes da 
ter ra” e de mul ti pli car “as suas se men tes”, tem de es pe ci -

fi car que esta per gun ta é or de na da pelo seu de ver de as -
su mir que não há o ne ces sá rio para vi ver. Aque le Pa dre
que, já a par tir do Anti go Testa men to, ti nha or de na do ao
cren te, usan do fórmu las aná lo gas, de amar o pró xi mo
como a si mes mo (cf. Mt 22:31), não as su me a ta re fa de
in ter vir com me i os ex tra or di ná ri os e re sol ver to dos os
nos sos problemas; não de se ja es pec ta do res, seja ape nas
para admirar, do seu agir. Ele nos deu olhos para ver,
ore lhas para ou vir, mãos para tra ba lhar. Os nos sos olhos
de vem ser aque les com os qua is Deus vê a ne ces si da de,
as nos sas ore lhas aque las com que Deus es cu ta os la men -
tos, as nos sas mãos aque las de que Deus se ser ve para vir
em so cor ro, o nos so bra ço aque le com o qual Deus ofe re -
ce seu apo io a quem can sa de ca mi nhar sozinho. Essa é a 
sua “san ta von ta de”, cuja re a li za ção nos “en che de ale -

gria e jú bi lo”. Por isso, na nossa Eu ca ris tia pe di mos sua
aju da, para ter o que dar, mas tam bém e so bre tu do para
ob ter sua atenção e a sen si bi li da de in dis pen sá vel para
des pen der to dos os dias no trabalho.

As in ter cessões da ora ção eu ca rís ti ca, par ti cu lar -
men te deta lha da em am bas as recensões da aná fo ra de
São Ba sí lio, con vi dam-nos a re fle tir so bre a re la ção que
in ter cor re en tre a li tur gia e com pro me ti men to éti co, ou
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seja, en tre ora ção e ação. Tra ta-se de dois mo dos com ple -
men ta res e es tre i ta men te in ter de pen den tes de vi ver a fé:
sem li tur gia é di fí cil que se dê com pro me ti men to éti co;
sem com pro me ti men to éti co é im pos sí vel que ali es te ja
ver da de i ra li tur gia. A ora ção avul sa do com pro me ti men to
éti co é um va ni ló quio, uma pro cu ra ego ís ta de se gu ran ça
e bem-es tar psi co ló gi co, uma ilu são, um au to en ga no.

Se aqui lo que vale para cada mo men to li túr gi co,
vale com mais ra zão para a Eu ca ris tia, que a tradição das
Igre jas bi zan ti nas cha ma “a Di vi na Li tur gia”, ou seja, a li -
tur gia por ex ce lên cia. De fato, a trans forma ção em “um
só cor po”, que a epi cle se exi ge e as in ter ces sões pro lon -
gam e ex pan dem, é ver ti cal e horizon tal a um só tem po.
A di men são ver ti cal, ou seja, a nos sa ten são e aten ção a
Deus, en con tra sua na tu ral con fir ma ção na di men são ho -

ri zon tal, ou seja, na nos sa ten são e aten ção àque les de
que nós de ve ría mos fi car pró xi mos.

Entran do na igre ja, tra ze mos toda a ex pe riên cia
de ale gria e de an gús tia do mun do, para vivê-la no mais
alto grau na que la re la ção es pe ci al com Deus e os outros
que é a ce le bra ção euca rís ti ca. Sa in do da igre ja en tão,
nós tra ze mos para o quo ti di a no to dos os comprome ti -
men tos as su mi dos e re as su mi dos no rit mo da nossa Eu -

ca ris tia. Se, ao en trar mos na igre ja, levarmos conos co as
pre o cu pa ções nos sas e do mun do, é inú til que en tre mos
nela. Igual men te, se, sa in do da igre ja, não levarmos co -
nos co com pro metimen tos es pecífi cos da vida pes so al,
fami li ar, pro fis sional, ci vil e ecle siás ti ca, é inú til en trar mos
nela, já que uma Eu ca ris tia sem a von ta de de as su mir
com pro me ti men tos éti cos – so bre tudo em re la ção ao
pró xi mo – é, para quem par ti ci pa dela, uma Eu ca ris tia
nula. Sem com pro me ti men tos efe ti vos, o cul to con ti nua
a ser uma dis tra ção con ve ni en te, um cul to va zio, um ar -
re me do de culto. Se nós, como in divídu os e como co mu -
ni da de, de se gun da a sá ba do, não sa be mos nos com pro -
me ter efe ti va men te com a ca u sa dos po bres, nes se caso,
a nos sa ora ção na igre ja de do min go será uma ora ção fa -
ri sa i ca. Nes se caso, encontrar-nos-emos, tal vez com sur -

pre sa, no nú me ro da que les cris tãos que um pro vér bio
mal gaxe des cre ve como “Cristãos de do min go que rou -
bam ga li nha na se gun da-fe i ra” 26.

Sabe-se que o quar to evan ge lis ta isen tou-se de
con tar-nos a ins ti tu i ção da Eu ca ris tia. Todavia, João, no
ca pí tu lo 6 de seu Evan ge lho, de i xou-nos pre ci osos pon -
tos para me ditação so bre o pão de vida. Além dis so, com
o conto do lava-pés (Jo 13: 1-15) con vi da-nos a pro lon -
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gar no nos so quo ti di a no os com pro missos de cor ren tes da 
fé eu ca rís ti ca.

Na tra di ção ro ma na, a missa en cer ra va-se sem pre
com pa la vras que to dos sa bi am de cor: “Ite, mis sa est”.
Tra ta-se de uma fórmu la pro ble má ti ca, so bre a qual os
in tér pre tes se de bruçam ao lon go dos séculos27. Aqui,
apo i a mo-nos so bre a ex pli cação es pi ri tu al, re petida men -
te pro pos ta e mais es ti mu lan te para nós, aque la que en -
ten de o enig má ti co ter mo mis sa à luz do di mis sio ou mis -
sio, no sen ti do de “en vio em mis são”. Essa es co lha – com 
ex ce ção da cre di bi li da de ou do nexo eti mo ló gi co – per -
mi tir-nos-á che gar a uma con clusão te o lo gi camen te cer -
ta. Por tan to, o mi nis tro res pon sá vel – o sa cer do te ou o
diá co no –, no mo men to de dis sol ver a as sem ble ia, não se 
li mi ta rá a uma in for ma ção de cor te sia, mas di ri girá, a

cada um, um co man do es pe cí fi co que soa as sim: “Ide re -
a li zar a mis são para a qual vós sois com pro me ti dos
peran te vós mes mos e pe ran te a Igre ja!”. Os tex tos bí bli -
cos, ra bí ni cos, pa trí ci os e li túr gi cos que exa mi na mos
dão-lhe razão.

Entre as pro po si ções que fo ram apre sen ta das à
aten ção de Ben to XVI no sí no do dos bis pos sobre a Eu ca -

ris tia há uma cujo tí tu lo é “Ite, missa est”, e que as sim
re la ta:

Para tor nar mais ex plí ci ta a re la ção en tre Eu ca ris tia e
mis são, que per ten ce ao co ra ção des te Sí no do, pre pa -
ram-se no vas fór mu las de des pe di da (bên ção so le ne,
ora ção so bre o povo ou ou tra) que des ta ca rão a mis são
no mun do dos fiéis que par ti ci pa ram da Eu ca ris tia”

(Pro po si ção 14)28.

Co lhen do esta so li ci ta ção dos bis pos, o Pon tí fi ce
as sim se ex pres sou na car ta apos tó li ca pós-sínodo:

Fi nal men te, de se jo ater-me so bre quan to os Pa dres do
sí no do dis se ram acer ca da sa u da ção de des pe di da ao
tér mi no da ce le bra ção eu ca rís ti ca. De po is da bên ção, o
diá co no ou o sa cer do te des pe de o povo com as pa la -
vras: Ite, mis sa est. Nes sa sa u da ção, é-nos dado en ten -
der a re la ção en tre a Mis sa ce le bra da e a mis são cris tã
no mun do. Na an ti gui da de, mis sa sig ni fi ca va sim ples -
men te “re nún cia”. To da via, en con trou no uso cris tão
um sig ni fi ca do mais pro fun do. A ex pres são “re nún cia”,
na re a li da de, trans for ma-se em “mis são”. Essa sa u da -
ção ex pri me sin te ti ca men te a na tu re za mis si o ná ria da
Igre ja. Por tan to, é bom aju dar o povo de Deus a apro -
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fun dar essa di men são es sen ci al da vida ecle siás ti ca, tra -
zen do o pon to de par ti da da li tur gia. Nes sa pers pec ti va
pode ser útil dis por de tex tos, opor tu na men te apro va -
dos, para a ora ção so bre o povo e a bên ção fi nal que ex -

pli ci tam tal vín cu lo29.

Um sin ce ro con vi te a ve ri fi car pes so al men te a au -
ten ti ci da de da nar ra ti va que vin cu la a lex oran di à lex
agen di, isto é, o cul to à vida, vem de Gi o van ni Cri sós to -
mo. Não obs tan te a mag ni tu de do tex to, não po de mos
dis pen sar-nos de re pro du zi-lo como conclusão de nossa
reflexão:

De se jai hon rar o cor po de Cris to? Não o ne gli gen cie
quan do es ti ver nu. Não o hon re aqui [na igre ja] com
ves tes de seda, en quan to fora o ne gli gen cia quan do so -
fre o frio e a nu dez. Aque le que dis se “Este é o meu cor -
po” [Mt 26:26] con fir man do o fato com a pa la vra, é o
mes mo que dis se “Me vis te com fome e não me des te de 
co mer” [Mt 25:35] e “Cada vez que não fi zes tes es sas
co i sas a um dos pe que ni nos, não o fi zes te a mim” [Mt
25:45]. Este [cor po que está na igre ja] não ne ces si ta de
ves ti men ta, mas de uma alma pura; ao con trá rio, aque le 
[que está fora] tem ne ces si da de de mu i to cu i da do.
Apren de mos, por tan to, a ra ci o ci nar e a hon rar Cris to
como ele de se ja. De fato, a hon ra mais apre ci a da por

aque le a quem de se ja mos hon rar é aque la que ele de se -
ja, não aque la que nós pen sa mos. Até Pe dro cria
hon rá-lo, quan do im pe dia-lhe de la var-lhes os pés; mas
aqui lo que que ria não era hon ra, po rém o opos to. Assim 
tam bém tu ren des-lhe aque la hon ra que ele or de nou,
do an do a tua ri que za aos po bres. Deus não ne ces si ta de
va sos de ouro, mas de al mas de ouro. Não digo isso
para im pe dir-vos de fa zer se me lhan te do a ção [à igre ja];
mas para pe dir-vos para dar, com aque les e an tes de les,
a es mo la. De fato, [Deus] ace i ta as do a ções [à igre ja],
mas mais ain da aque las [fe i tas ao po bres]. No pri me i ro
caso, tem van ta gem so men te quem ofe re ce, no se gun -
do, ao con trá rio, tam bém quem re ce be. Aqui a do a ção
po de ria ser oca sião de os ten ta ção; lá, ao con trá rio, é so -
men te ca ri da de e amor. Que van ta gem po de ria ter
[Cris to], se a sua mesa está che ia de cá li ces de ouro, en -
quan to ele pró prio é con su mi do pela fome? Pri me i ro,
sa cia o fa min to, e, de po is, orna a sua mesa com o que
res ta. Faze [a ele] um cá li ce de ouro e não [lhe] dá um
copo de água fres ca? Que ne ces si da de há de ador nar
com ve las de ouro a mesa, se de po is não lhe ofe re ce a
ne ces sá ria ves te? Que lu cro te ríe is? Di zei-me: se vis ses
al guém pri va do da co mi da ne ces sá ria e, de i xan do-o as -
sim, cir cun das se de ouro so men te a sua mesa, pen sas
que te se ria re co nhe ci do, ou me lhor, que se mos tra ria
in dig na do? E se o vis ses co ber to de far ra pos e en tor pe ci -
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do de frio, ne gli gen ci an do de dar-lhe ves ti men tas, cons -
tru is se-lhe co lu nas dou ra das, di zen do que o faz em sua
hon ra, não se con si de ra ria tal vez ri di cu la ri za do e in sul -
ta do em má xi mo grau? Apli ca isso a Cris to, quan do vai
er ran te e pe re gri no, de se jo so de um teto. Omi te-te de
aco lhê-lo e, ao con trá rio, ador na o pa vi men to, as pa re -
des e os ca pi téis das co lu nas; une cor ren tes de pra ta às
lâm pa das, mas não que res nem mes mo olhá-lo quan do
está acor ren ta do no cár ce re. Não digo isso para im pe -
dir-vos de usar tais or na men tos, mas para exor tar-vos

em pro cu rar, com aque les, tam bém es tes; ou me lhor,
por que es tes são fe i tos an tes da que les. Nin guém ja ma is
foi cha ma do em ju í zo por não ha ver fe i to es sas co i sas;
mas quem ne gli gen cia isso é des ti na do ao in fer no, ao
fogo inex tin guí vel, e ao su plí cio jun to aos de mô ni os.
Por isso, en quan to ador nas a casa [do Se nhor], não ne -
gli gen ci es o ir mão atri bu la do: este é um tem plo mais pu -

ri fi ca do do que aque le30.
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30 Gi o van ni Cri sos to mo, Ome lia 50,3-4, in Pa tro lo gia Græca 58, 508-509.
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Prof. Dr. Ce sa re Gi ra u do, je su í ta e teó lo go, ob te ve li cen ci a tu ra em fi lo so fia em 1965, no Insti tu to de Fi lo -
so fia “Alo i si a num” de Gal la ra te; ba cha re la do em Te o lo gia em 1971, na “Fa cul té de Théo lo gie de
Lyon-Four viè re e li cen ci a tu ra em Te o lo gia em 1972, no ”Insti tut Su pé ri e ur de Théo lo gie de Anta na na ri vo
(Ma da gas car), com uma tese in ti tu la da: Da bên ção da an ti ga ali an ça à Eu ca ris tia cris tã. Estu do so bre a
per ma nên cia de uma for ma li te rá ria (Dal la be ne di zi o ne dell ’al le an za an ti ca all ’e u ca ris tia cris ti a na. Stu dio
sul la per ma nen za di una for ma let te ra ria). Obte ve o dou to ra do em Te o lo gia em 1980, pela Pon ti fí cia Uni -
ver si da de Gre go ri a na, em Roma, com a tese in ti tu la da: A es tru tu ra li te rá ria da ora ção eu ca rís ti ca. Ensa io
so bre a gê ne se de uma for ma li te rá ria (La strut tu ra let te ra ria del la preg hi e ra eu ca ris ti ca. Sag gio sul la ge ne si 
let te ra ria di una for ma). A par tir de 1966, atu ou por um pe río do de dez anos em ati vi da des pas to ra is em
Ma da gas car. Le ci o nou te o lo gia sa cra men tal e li tur gia na Se ção São Luis da Pon ti fí cia Fa cul da de Te o ló gi -

ca da Itá lia Me ri di o nal, em Ná po les, de 1980 a 1996. Foi con vi da do pelo Pon ti fí cio Insti tu to Ori en tal de Roma a par tir de 1986 para
le ci o nar nos cur sos de pós-gra du a ção. Em 1996, foi trans fe ri do como pro fes sor para a Fa cul da de de Ciên ci as Ecle siás ti cas Ori en ta is.
Atu ou como pro fes sor con vi da do para cur sos de li tur gia e te o lo gia sa cra men tal: a) no Insti tu to su pe ri or de Anta na na ri vo, em 1982,
1990 e em 1994-95, b) na Fa cul da de de Te o lo gia da Pon ti fí cia Uni ver si da de Sa le si a na de Roma (2000-01), c) na Fa cul da de de Te o -
lo gia da Uni ver si da de La te ra nen se (2003-04 e 2005-06). De 1998 a 2005, foi re i tor da Fa cul da de de Ciên ci as Ecle siás ti cas Ori en ta is
do Pon ti fí cio Insti tu to Ori en tal, Roma. É mem bro da Asso ci a ção de Pro fes so res de Li tur gia. Faz par te do con se lho de Di re tor da Ri vis -

ta Li tur gi ca e da sé rie “Mo nu men ta Stu dia Li tur gia Instru men ta”.

Atu al men te, é pro fes sor con vi da do da Fa cul da de de Te o lo gia do Sul da Itá lia, em Ná po les (sec ção St Lou is) no cur so so bre a Eu ca ris -

tia, e pela Fa cul da de de Te o lo gia na Pon ti fí cia Uni ver si da de Gre go ri a na no cur so so bre Ba tis mo, Eu ca ris tia e Cris ma em cur sos de es -

pe ci a li za ção e li cen ci a tu ra, e é au tor de mu i tos ar ti gos e di ver sos li vros de te o lo gia e li tur gia.
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