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“Fazei isto em memória de mim...” (   )

Eucharistía = ação de graças

Anámnesis = memorial

Koinonía = partilha

Synáxis = comunhão

Dêipnon = ceia

Parádosis = entrega



Liturgias da Ceia do Senhor, memorial da Páscoa e 
banquete da Nova Aliança:

▪ Tradição apostólica recebida nas cinco sedes da “pentarchía”: Jerusalém, 
Antioquia, Roma, Alexandria e Constantinopla (NT, Dicaqué, Patrística)

▪ Igrejas apostólicas de herança semita: 

- Rito sírio-ocidental (antioqueno): influenciou o Rito maronita

- Rito sirío-oriental (caldeu)

- Rito copta (alexandrino): influenciou o Rito etiópico

▪ Igreja Apostólica Armênia = Rito armênio, de origem siríaca e influências 
latinas

▪ Igrejas Apostólicas de herança grega = Igrejas Ortodoxas de Rito bizantino

▪ Igreja Apostólica de herança latina = Igreja Católica Romana de Rito romano, 
com variantes locais: Ritos celta e sarum; Rito ambrosiano, Rito moçárabe, 
Rito galicano, Rito bracarense.



Rito sírio-ocidental (ou sírio-antioqueno):



Rito sírio-oriental (ou caldeu):



Rito copta (ou alexandrino):



Rito etiópico (derivado do copta):



Rito armênio (base síria com influência latina)



Rito bizantino (ou greco-ortodoxo):



Compreensões teológicas da Eucaristia:
a) Celebração da Páscoa do Senhor (vida, morte, ressurreição): todas as Igrejas, com ou sem caráter de oblação

b) Celebração sacramental da Páscoa do Senhor = meio eficaz da graça, com oblação e/ou redenção

Meio eficaz com transubstanciação: Igrejas Ortodoxas, Orientais, Católicas, Anglicanas (oblação)

Meio eficaz  com consubstanciação: Luteranas e Igrejas Nórdicas (redenção)

Meio eficaz “pela fé” do comungante: Presbiterianas, Reformadas, Congregacional (santificação)

a) Celebração memorial da Páscoa do Senhor: Batistas, algumas Pentecostais, Neopentecostais, Não-
denominacionais

- celebração de louvor, em comemoração da Morte e Ressurreição do Senhor

- não é ministração da graça (mesa aberta / mesa fechada), mas realiza verdadeira comunhão

d) Celebração memorial-eficaz da Páscoa do Senhor: Metodistas, Discípulos de Cristo, algumas Pentecostais (por 
ex. Igrejas de Deus):

- meio de graça (esperam-se efeitos da comunhão, sobretudo a santificação do comungante)

- presença espiritual de Cristo (“na fé” do comungante), realiza verdadeira comunhão



Expressões litúrgicas luteranas



Reformados, Metodistas, Presbiterianos, Congregacionais



Pentecostais: clássicos & 
neopentecostais 


