
1. Admissão dos ministros

A Instrução Imensae Caritatis, da Sagrada Congregação da Disciplina dos Sacramentos, de 29 de Janeiro 
de 1973, instituiu os Ministros Extraordinários da Comunhão e estabeleceu a finalidade deste ministério, 
fixando as normas de admissão a este ministério.

Na sequência do referido documento, a Conferência Episcopal Portuguesa publicou algumas 
orientações que devem ser tomadas em conta na escolha e  futura nomeação dos ministros extraordinários 
da comunhão. As mesmas orientações estão em vigor na Diocese de Aveiro.

1. O Bispo da Diocese goza da faculdade de conferir a pessoas idóneas a missão de Ministros 
Extraordinários da Comunhão por um determinado período de tempo.

2. Esta faculdade só é concedida nos casos de  necessidade pastoral:

a) quando faltar o ministro ordinário deste sacramento ou o acólito instituido;

b) quando estes estiverem impedidos por razões de ministério ou impossibilidade física; 

c) quando o número de comungantes o justificar.

3. O pedido de nomeação de Ministros Extraordinários da Comunhão deve ser feito em requerimento 
assinado pelo pároco ao Bispo Diocesano através do Secretariado Diocesano da Pastoral Litúrgica, 
ouvido o Conselho de Pastoral Paroquial e dentro do prazo fixado pelo Secretariado.

4.   Os candidatos serão apresentados pelos respectivos párocos onde irão exercer o ministério, ou pela 
superiora da comunidade religiosa à qual pertencem, se for para serviço interno da própria 
comunidade religiosa. 

5. Todos os candidatos deverão participar na formação proposta pelo Secretariado Diocesano, sem a 
qual não poderão ser nomeados.

6. Os candidatos a Ministros Extraordinários da Comunhão devem satisfazer os seguintes requisitos:

a)  Terem a idade mínima  de 25 anos requerida para a admissão a um ministério;

b)  Terem recebido os três Sacramentos da Iniciação Cristã, 

c)  Terem dado provas de maturidade humana e cristã, revelarem amor ao Santíssimo Sacramento, 
recomendarem-se por uma fé esclarecida e preparação doutrinal adequada; 

d)  estarem comprometidos na vida e acção pastoral  da Igreja; 

e)  serem aceites pela comunidade a que se destinam;

7. A nomeação dos candidatos é feita pelo Bispo Diocesano por um período renovável de três 
anos.

8. O pedido de renovação do mandato será feito pelos responsáveis indicados no n° 4 destas 
Normas, ao Bispo Diocesano, através do Secretariado, durante o mês por este fixado; Para esse 
efeito, devem ter-se  em conta:

a)  as presenças às reuniões de formação permanente, da responsabilidade do Secretariado 
Diocesano;

b)  o testemunho dado no exercício do ministério. 

9. O ministro extaordinário da comunhão exercerá o  ministério, no máximo, durante três 
mandatos consecutivos. Qualquer  caso especial, compete  ao bispo diocesano prolongar esse 
tempo mediante informação fundamentada do pároco e apresentada ao Secretariado Diocesano 
.  

2. Exercício do ministério:

Em ordem a dignificar o exercício do mInistérios dos Ministros Extrordiinários da Comunhão e 
unificar  a sua actuação na diversidade de situações, enumeram-se  de seguida algumas orientações.

NORMAS PARA MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA COMUNHÃO

DOCUMENTO DE TRABALHO  |  P. 63

MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA COMUNHÃO



1. O acto da entrega da Eucaristia aos MEC deve ser feito com a máxima simplicidade mas, ao 
mesmo tempo, ser um gesto significativo de envio. 

2. Os MEC, que estiverem de serviço na igreja para a distribuição da Eucaristia aos fiéis, 
aproximam-se do altar, durante o canto do Cordeiro de Deus e, discretamente, purificam as 
mãos.

3. Recebem a comunhão do Presidente e dele recebem, também,  as píxides para distribuírem a 
comunhão aos fiéis.

4. Os MEC, que não estiverem de serviço nessa Eucaristia, comungam juntamente com os outros 
fiéis e regressam ao seu lugar.

5. Terminada a distribuição da Eucaristia aos fiéis, os MEC que forem levar a Eucaristia aos 
doentes, idosos e pessoas que deles cuidam, aproximam-se, então, do altar com o seu cibório, a 
fim de receberem do Presidente  as partículas consagradas necessárias. Ao MEC está vedado ser 
ele próprio  servir-se das partículas para si ou para outros, dirigindo-se à píxide.

6. Mesmo durante a semana, os MEC, que forem levar a Eucaristia a algum doente, devem 
proceder como se indica no número anterior.

7. Para receberem as partículas consagradas, o MEC indica ao Presidente o número desejado. Em 
nenhum caso devem colocar-se etiquetas dentro ou fora do cibório indicando o número de 
partículas.

8. Depois de receberem as partículas consagradas, fecham o cibório e aguardam a "palavra de 
envio" do Presidente. Terminada a "palavra de envio", saem naturalmente pelo corredor central, 
para levarem a Eucaristia, sem esperar que termine a Missa. São enviados em missão.

9. Para facilitar a normal distribuição da Eucaristia aos doentes sem sobrecarga, nem para estes nem 
para os MEC e seus familiares, cada paróquia deverá ter o número suficiente de MEC que 
corresponda às suas carências. Por princípio, cada MEC não deverá levar a Eucaristia a mais de 
três doentes.

10. Em nenhuma circunstância e, muito menos de modo habitual, a Igreja permite que os MEC ou 
outros ministros possam levar para sua casa, de véspera, a Sagrada Eucaristia. Este gesto está 
absolutamente vedado, a não ser em casos excepcionais autorizados pelo Bispo da Diocese em 
cada momento.
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INTRODUÇÃO

1. É de louvar a preocupação que as pessoas têm de guardar para sua memória os acontecimentos importantes e 

determinantes da sua vida. Hoje, há uma grande facilidade de gravar estes acontecimentos, através dos meios 

técnicos adequados, como a fotografia e o vídeo. Não é, pois, de estranhar que nas celebrações litúrgicas 

especiais, como a celebração de sacramentos (Primeira Comunhão, Confirmação, Matrimónio ou a Ordem), 

surjam, por iniciativa própria ou para esse facto convidados, operadores técnicos e amadores a procurar registá-

los. Esta preocupação pode favorecer a vivência da fé, trazendo à memória momentos únicos e irrepetíveis da 

vida cristã das  pessoas.

2. Verificamos, porém, que a deficiente formação litúrgica de alguns operadores não lhes permite, por vezes, 

distinguir os  templos de qualquer outro lugar e a celebração religiosa de outros acontecimentos sociais. Este 

facto leva, facilmente, a cometer abusos que redundam em menos respeito pelo lugar sagrado e pela assembleia 

que aí se reúne para os atos litúrgicos.

3. Tanto o templo, espaço de celebração e de oração, como o altar e a sua envolvência, merecem um especial 

respeito que, a nenhum pretexto, se pode subestimar. Deve também ser conhecido o esquema da celebração, para 

saber quais são os momentos da mesma que podem ser gravados, de harmonia com o acontecimento que se está a 

viver.

4. Para que se possa respeitar, tanto a dignidade do templo e da celebração, como o desejo das pessoas envolvidas 

no acontecimento celebrativo, tornam-se necessárias algumas Normas, que devem ser respeitadas pelos 

fotógrafos e pelos  operadores de vídeo, os quais devem participar em reuniões de formação, promovidas pelo 

Secretariado Diocesano da Pastoral Litúrgica  e pelo modo que ao seu responsável parecer mais adequado.

S. Os párocos e outros responsáveis dos templos ou santuários  devem velar pelo cumprimento destas Normas, 

que são promulgadas por um período de três anos, podendo depois ser revistas e eventualmente melhoradas.

NORMAS ORIENTADORAS

Aceitando-se como importante registar, em fotografia ou vídeo, os acontecimentos celebrativos da vida cristã 

das pessoas, tome-se, porém, consciência de que mais importante do que o registo. é o ato em si mesmo, e que 

nada deve distrair nem dispersar do essencial, tanto os participantes diretos, como a assembleia.

Por isso:
1. A presença dos fotógrafos ou dos operadores de vídeo deve ser discreta e digna, de maneira a não prejudicar em 

nada o sentido religioso do acto.  Sejam, pois, competentes e comprometam-se a cumprir as Normas em vigor na 

Diocese.

2. Quanto possível, não haja mais do que um fotógrafo ou operador em cada celebração.

3. Os fotógrafos e os operadores apresentem-se com. dignidade, identifiquem-se junto do celebrante e combinem 

com ele, quer os lugares a ocupar, quer tudo o mais que se refere à sua atividade na celebração nomeadamente os 

momentos fundamentais. Sejam discretos, não se movimentem demasiado, nem distraiam as pessoas com 

chamadas para poses.
4. Os fotógrafos e os operadores vêm para registar a celebração, devendo, por isso, considerar como terminadas 

as suas funções com o fim da mesma celebração. 
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4.1. Tanto quanto possível, não se façam fotografias no templo fora da celebração. Se, porventura, por qualquer 

motivo, isso vier a acontecer, que seja feito de acordo com o pároco,  com a máxima descrição e respeito pelo 

lugar e sem qualquer pose ou demora. 

4.1. Nos casamentos podem fotografar-se as assinaturas. Estas não devem fazer-se sobre o altar, mas em outro 

lugar adequado e previamente preparado.

5.  Combinem-se com o celebrante os momentos para as fotografias, tendo em conta que o seu número não deve' 

ser excessivo, mas apenas o estritamente suficiente para registar o ato no seu momento fundamental e em relação 

aos intervenientes diretos, como é o que está a ser batizado, o que recebe a primeira comunhão, o que se crisma, 

os noivos, o que é ordenado diácono ou presbítero.

6. Quando se trata de crianças ou adolescentes, não se use "flash", para evitar distrações. Nas paróquias que 

fizeram já longa caminhada, sobretudo no que respeita às fotografias da celebração da Primeira Comunhão das 

crianças, respeitem-se as orientações locais sobre o momento da fotografia, que pode ser aquele em que a criança 

comunga.

7. Não tem qualquer sentido fazer, durante a celebração, fotografias à assembleia ou a membros determinados da 

mesma, bem como durante as leituras ou a homilia.

8. No que se refere a filmagens, mantenham-se as mesmas orientações e apliquem-se no que lhes é específico. 

Devem evitar-se iluminações especiais e movimentações de maquinas e cabos que atravessem o templo.

9. Os fotógrafos e os operadores de vídeo não devem ocupar nem atravessar os espaços do presbitério ou as zonas 

envolventes do altar.

10. Estas orientações são tanto para os operadores profissionais como para os amadores. Estes devem ser 

advertidos e informados previamente, dado que não é de supor que conheçam as presentes Normas, nem delas se 

lhes pode exigir o mesmo conhecimento que, de imediato, se vai exigir aos profissionais.

11. Os párocos devem dar conhecimento destas Normas à comunidade e devem sobretudo fazê-lo aos noivos, aos 

pais e a todos quantos dizem diretamente respeito às celebrações, onde se prevê que haja fotografias ou 

filmagens.

12. Os serviços diocesanos promovam tempos de preparação para os fotógrafos e operadores de vídeo, após o 

que serão credenciados para atuarem nas celebrações litúrgicas, realizadas nos templos da Diocese.

Estas Normas foram promulgadas em 1981 por um período “ad experimentum” de três anos.  Revistas agora, são 

aprovadas e entram em vigor logo que forem publicadas. 

Aveiro, 10 de Dezembro de 2013-12-10 
D. António Francisco dos Santos.
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