ANEXO III
RITO PARA COLAÇÃO DO MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DA
DISTRIBUIÇÃO DA SAGRADA COMUNHÃO
(Rito do Pontifical Romano)

1. Convém que as pessoas que são designadas para o ofício da distribuição da Santa Comunhão em
circunstâncias particulares pelo Ordinário do lugar ou seu delegado recebam o mandato segundo o rito que
segue.

A. O RITO DURANTE A MISSA

2. Após a homilia, em que os presentes são instruídos sobre as razões pastorais desse ministério em favor da
comunidade dos fiéis, o Celebrante apresenta ao povo as pessoas escolhidas para o ministério da Sagrada
Comunhão, com estas palavras ou outras semelhantes:

Caríssimos irmãos e irmãs:
Aos nossos irmãos N. é conferido o ofício
pelo qual eles mesmos podem tomar a Santíssima Eucaristia
e administrá-la aos outros, levá-la aos doentes e administrar o Viático.
Vós, meus caríssimos irmãos,
que sois investidos de tão sublime ofício na Igreja,
esforçai-vos por avantajar-vos diante dos demais pela vida cristã,
pela fé e os bons costumes
e a viver mais fervorosamente deste mistério da unidade
e da caridade,
pois, sendo muitos, formamos um só corpo,
nós que participamos de um só pão e de um só cálice.
Portanto, distribuindo a Eucaristia aos outros,
procurai exercer a caridade fraterna,
conforme o mandamento do Senhor,
que disse aos discípulos ao lhes entregar o seu corpo
para que o comessem:
“Eu vos mando que vos ameis uns aos outros como eu vos amei”.
3. Depois da alocução, os eleitos se põem de pé diante do Celebrante, que os interroga com estas palavras:

Quereis assumir a função de distribuir aos vossos irmãos
o Corpo do Senhor,
movidos pelo desejo de servir e edificar a Igreja?
R/. Quero.
Quereis empenhar-vos com máximo cuidado e reverência
na administração da Eucaristia?
R/. Quero.
4. A seguir, todos se levantam. Os eleitos se ajoelham e o Celebrante convida os fiéis à oração:

Caríssimos irmãos e irmãs,
supliquemos confiantes a Deus Pai
que se digne conceder a bênção
a estes nossos irmãos escolhidos para ministrar a Eucaristia.
Todos oram alguns instantes em silêncio. A seguir, o Celebrante prossegue:

Ó Deus de bondade,
vós que fundastes e governais a vossa família,

dignai-vos abençoar + estes nossos irmãos,
a fim de que,
distribuindo fielmente o pão da vida aos seus irmãos e irmãs,
confortados pela virtude deste sacramento,
possam participar um dia para sempre do banquete celeste.
Por Cristo, nosso Senhor.
R/. Amém.
5. Na Oração dos fiéis haja uma invocação pelos ministros recém-eleitos.
6. Na procissão das oferendas os ministros recém-investidos levam ao altar a oferenda do pão
para o Sacrifício, e na Comunhão podem receber a Eucaristia sob as duas espécies.

B. O RITO FORA DA MISSA

7. Reunido o povo, canta-se um canto apropriado. Quem preside a celebração saúda o povo. A seguir, faz-se,
como de costume, uma breve celebração da Palavra de Deus. As leituras e os cantos tomam-se, no
todo ou em parte, da liturgia do dia ou dos textos propostos para Missas da Santíssima
Eucaristia. (Lecionário III - Missa Votiva da Santíssima Eucaristia)..
8. Em seguida, realiza-se o rito como vem descrito acima, nos n. 2-5.
9. Por fim, quem preside abençoa o povo e o despede como de costume. Pode-se encerrar a
celebração com um canto apropriado.

DESIGNAÇÃO DE UM MINISTRO OCASIONAL
PARA DISTRIBUIR A SAGRADA COMUNHÃO
10. Convém à pessoa que, em casos de verdadeira necessidade é designada a distribuir a Sagrada
Comunhão para um caso particular, receber a investidura segundo o rito que se segue.
11. Enquanto se fazem a fração do Pão e sua mistura no Cálice, aquele que é convidado para a
distribuição da Sagrada Comunhão aproxima-se do altar e coloca-se diante do Celebrante.
Terminada a invocação Cordeiro de Deus, o sacerdote o abençoa com estas palavras:

O Senhor te + abençoe,
para que possas agora distribuir dignamente
o Corpo de Cristo aos teus irmãos e irmãs.
Ele responde:

Amém.
12. Depois de o sacerdote comungar, como de costume, dá a Comunhão ao ministro, se ele comungar.
Em seguida, entrega-lhe a píxide ou o cibório com as hóstias e, com ele, aproxima-se para distribuir a
Comunhão aos fiéis.

RITO A SER OBSERVADO PELO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO
NA DISTRIBUIÇÃO DA SAGRADA COMUNHÃO
13. O Ministro extraordinário, designado para distribuir a Santa Comunhão, use a veste litúrgica
prevista em sua região ou esteja trajado de modo condizente com este sagrado ministério.
14. Ao distribuir a Santa Comunhão na Missa, o Ministro mostra a cada um a hóstia, um pouco
elevada, dizendo:

O Corpo de Cristo.
Quem vai comungar responde:

Amém.
E recebe o Sacramento.
Terminada a distribuição da Comunhão, o ministro lava as mãos e retorna ao seu lugar.

