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INTRODUÇÃO 

Quando se fala sobre sacerdócio comum e ministerial, pode imediatamente surgir a 

pergunta sobre qual seria a diferença entre os dois tipos, ou até mesmo a curiosidade em saber 

quais são os fundamentos bíblicos e da Tradição para essa distinção. 

Por isso esse trabalho irá tratar, de forma simples, sobre o tema citado. Serão abordados 

vários aspectos que dizem respeito tanto ao sacerdócio comum quanto ao sacerdócio 

ministerial. 

Primeiramente se faz necessária uma visão de conjunto sobre o tema. Por isso, se verá 

na Sagrada Escritura e também na Sagrada Tradição da Igreja, bem como nos pensamentos dos 

Padres, os fundamentos e algumas características dessas duas formas de participação no único 

sacerdócio de Cristo. Então poderá chegar à conclusão de que desde o Antigo Testamento, essas 

formas já eram prefiguradas no próprio povo eleito de Israel. 

Após isso, serão apresentadas as características próprias de cada uma das duas formas. 

E por fim, novamente em uma visão de conjunto, poderá observar quais são as características 

comuns do sacerdócio comum e do ministerial, bem como o que é diferente entre os dois. 

Espera-se que através desse trabalho, cada um possa entender mais sobre a distinção 

entres essas duas maneiras de participação no sacerdócio de Cristo e entendendo melhor possa 

esforçar-se também em corresponder às exigências que o seu estado requer, para assim alcançar 

cada dia mais a meta que é a eternidade junto de Deus. 

 

 

 

  



I - SACERDÓCIO COMUM 

1 - IGREJA, UM POVO SACERDOTAL 

Em toda a História da Igreja, sempre se confirmou, pela Tradição, essa indôle sacerdotal 

que ela possui, mesmo que em muitos momentos ela não foi devidamente valorizada. Sabemos 

que foi  o Próprio Cristo quem confiou o seu sacerdócio à Igreja. Sendo enviado ao mundo, Ele 

fez com que toda a Igreja participasse da unção com a qual ele mesmo foi ungido:  

“O Senhor Jesus, tornou participante todo o seu Corpo místico da unção do Espírito com 

que Ele mesmo tinha sido ungido: n'Ele, com efeito, todos os fiéis se tornam sacerdócio 

santo e real, oferecem vítimas a Deus por meio de Jesus Cristo. Não há, portanto, 

nenhum membro que não tenha parte na missão de todo o corpo, mas cada um deve 

santificar Jesus no seu coração, e dar testemunho de Jesus com espírito de profecia.” 1 

 O Catecismo da Igreja Católica, a esse respeito nos diz que “Cristo, sumo sacerdote E 

único mediador, fez da Igreja ‘um Reino de sacerdotes para Deus, seu Pai’(ap 1,6). Toda a 

comunidade dos fiéis é, como tal, sacerdotal.”2 E continua o Catecismo explicando de que 

forma os fiéis exercem o seu sacerdócio batismal, que é na participação, cada qual segundo sua 

própria vocação, na missão de Cristo, Sacerdote, Profeta e Rei. 

É através dos sacramentos do Batismo e da Confirmação que os fiéis são consagrados 

para ser um sacerdócio santo. Assim cada batizado, filho de Deus e membro da Santa Igreja, 

deve ter plena consciência dessa sua participação no Sacerdócio de Cristo, bem como de sua 

missão na Igreja e no mundo. Como Corpo de Cristo, a Igreja é comunhão orgânica entre todos 

os membros, e nela cada um serve a vida do conjunto na medida em que vive plenamente o seu 

papel distinto e a sua vocação específica.”3 

2 – VISÃO HISTÓRICO-BÍBLICA DO SACERDÓCIO COMUM 

2.2 - Fundamentos no Antigo Testamento: 

 Antes de tratarmos sobre o Sacerdócio de Cristo à Luz do Novo Testamento e das 

distinções entre o Sacerdócio Comum e o Sacerdócio Ministerial, devemos dar uma olhada para 

o Antigo Testamento, que apresenta como que uma preparação teológica para o sacerdócio do 

Novo Testamento. O sacerdócio da Antiga Lei é uma prefigura, uma imagem, do novo e Eterno 

Sacerdócio de Cristo. 

                                                 
1 Cf. CONCÍLIO VATICANO II, Decreto Presbyterorum Ordinis, 2. 
2 Catecismo da Igreja Católica, 1546. 
3 CONGREGAÇÃO PARA O CLERO, Diretório para vida e ministério dos presbíteros, 27. 



 No Antigo Testamento temos alguns exemplos que podemos caracterizar como 

prefiguras do Sacerdócio Comum dos fiéis. Passagens onde os profetas ou pessoas inspiradas 

por Deus afirmam essa dimensão sacerdotal na vida do povo de Deus. 

Já no livro do Êxodo vê-se a promessa de Moisés no Monte Sinai, onde ele afirma que 

“se ouvirdes a minha voz e seguirdes meus preceitos sereis um reino de sacerdotes e um povo 

santo.” 4 Aparece, portanto a expressão “reino de sacerdotes e povo santo”, sem, portanto fazer 

nenhum distinção, o que já se leva a compreender que todo o povo de Deus possuía também 

essa dimensão sacerdotal, que, no entanto ainda não era plenamente compreendida. 

Também no livro do Profeta Isaías pode-se ler: “Haverá estrangeiros, que apascentarão 

os vossos rebanhos; estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Porém vós 

sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus.”5 Aqui é 

importante uma observação que na Versão LXX, a forma plural “sacerdotes” do texto hebraico 

é traduzida pelo termo coletivo hieráteuma, que significa organismo sacerdotal, e também foi 

utilizado por São Pedro quando falou da dimensão sacerdotal da Igreja de Cristo.6 

É importante também ter em mente, portanto que a promessa e as profecias não são 

feitas aos indivíduos, mas a todo de Israel. É o povo inteiro de Deus que junto, será constituído 

um reino de sacerdotes, como vimos, um organismo sacerdotal. Os indivíduos serão sacerdotes, 

enquanto membros do povo eleito. 

No entanto como se sabe, esse sacerdócio coletivo de Israel não se contrapõe, não exclui, 

a existência de uma classe de sacerdotes, que possuíam funções específicas no interior do povo 

de Deus. Vemos também indicações no livro do Profeta Isaías: “E mesmo dentre eles (do povo 

de Israel) eu tomarei sacerdotes levitas, diz o Senhor.”7  

Com base nessas passagens e reflexões pode-se chegar a conclusão que esta distinção 

entre os dois tipos de sacerdócio no Antigo testamento é como que uma preparação para a 

distinção entre sacerdócio comum e ministerial, que é característica do Novo Testamento. 

Mesmo dentre o povo de Israel, Deus constituiu alguns sacerdotes com funções específicas; 

mesmo dentro da Igreja, povo sacerdotal, Cristo também quis escolher alguns e confiar-lhes 

missões específicas. 

                                                 
4 Ex 19,5-6. 
5 Is 61,5-6. 
6 Cf. Pe. João Paulo de M. DANTAS, Consagrados para a Missão, Edições Shalom, Aquiraz, 2011, pg 43. 
7 Is 66,21. 



2.3 - Fundamentos no NovoTestamento: 

No Novo Testamento vê-se já de forma definitiva e clara a distinção existente entre o 

Sacerdócio Comum e o Ministerial. No entanto é importante enfatizar que existe apenas um 

único sacerdócio de Cristo. As distinções são maneiras de participação nesse único Sacerdócio, 

onde os ministros instituídos participam de uma forma própria e os fiéis leigos, pelo Batismo, 

participam também da forma que lhes é própria. 

Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica afirma de forma muito simples e clara que 

Cristo é a origem de todo sacerdócio: pois o sacerdote do Antigo Testamento era prefigura Dele, 

e o Sacerdote do Novo Testamento age em sua pessoa. Ou seja, de qualquer forma, tanto o 

Antigo quanto o Novo, possui sua origem no próprio cristo. 

Observaram-se no Antigo Testamento algumas profecias feitas por Deus através dos 

profetas sobre a “nação de sacerdotes”, profecias feitas ao povo de Deus, o povo escolhido de 

Israel. No entanto essas profecias realizam-se plenamente somente na Santa Igreja, o novo povo 

de Deus, nascido a partir do “resto de Israel”8. Como foi dito o Antigo Testamento sempre 

converge para Cristo e o Novo Testamento, e consequentemente, para o novo povo escolhido 

de Deus, que é a Igreja. A igreja, portanto, é um povo essencialmente sacerdotal. 

No Novo Testamento, portanto, são inúmeras as indicações a respeito desse “povo 

sacerdotal”. São João no Apocalipse escreve que “Aquele que nos amou, e em seu sangue nos 

lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai; a ele a glória e poder 

para todo o sempre. Amém.”9 Ou seja, Cristo nos constituíu sacerdotes para Deus nosso Pai. 

Cristo fez de seu novo povo um “reino de sacerdotes” para Deus.10 

Cristo Nosso Senhor, Pontífice escolhido de entre os homens, fez do novo povo um 

“reino sacerdotal para seu Deus e Pai”. Na verdade, os batizados, pela regeneração e 

pela unção do Espírito Santo, são consagrados para serem casa espiritual, sacerdócio 

santo, para que, por meio de todas as obras próprias do cristão, ofereçam oblações 

espirituais e anunciem os louvores daquele que das trevas os chamou à sua admirável 

luz. Por isso, todos os discípulos de Cristo, perseverando na oração e louvando a Deus, 

ofereçam-se a si mesmos como hóstias vivas, santas, agradáveis a Deus, deem. 

testemunho de Cristo em toda a parte e àqueles que lha pedirem deem razão da 

esperança da vida eterna que neles habita.11 

 O texto mais expressivo no Novo Testamento e de maior importância sobre o sacerdócio 

comum dos fiéis, que também foi citado na Lumen Gentium, encontra-se na 1º carta de São 

                                                 
8 Cf. Rm 11 
9 Ap 1,5-6 
10 Cf. Hb5,9-10 
11 CONCÍLIO VATICANO II, Constituição Dogmática Lumen Gentium, 10. 



Pedro: Vós também como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para 

oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas vós sois a geração eleita, 

o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que 

vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.12 

Essa mesma doutrina aparece também nos escritos de São Paulo e São João, e em outros 

textos do Novo Testamento. Por exemplo, no Livro do Apocalipse: “Aquele que nos amou, e 

em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai; a 

Ele glória e poder para todo o sempre. Amém.”13  

2.4 - Pensamentos dos padres da Igreja: 

 Em diversos momentos os Padres da Igreja escrevem sobre o tema do Sacerdócio 

Comum dos fiéis, de forma que esta doutrina aparece em inúmeros escritos dos Santos Padres, 

desde os primeiros séculos e continuam até os escritos modernos dos teólogos da atualidade. 

Temos já no século II, o grande padre da Igreja São Justino, que em seu diálogo com 

Trifão escreve que “nós somos uma estirpe sacerdotal”. Portanto, essa ideia de formamos esse 

povo sacerdotal já era presente desde os primeiros séculos do Cristianismo.  14 

No século III, ORÍGENES, escreve: “Tu tens um sacerdócio, porque tu és uma nação 

sacerdotal e, consequentemente, deves oferecer a Deus o sacrifício de louvor, de oração, de 

misericórdia, de castidade, de justiça, de santidade.”15 Aqui já vemos um grande elemento que 

é a posição do fiel diante desse seu sacerdócio, ou seja, os deveres que tem para com Deus. O 

principal de todos é o da santidade, exercer esse seu sacerdócio Comum com justiça e caridade, 

de acordo com a vontade de Deus, rendendo louvores ao Criador e assim chegando a bem-

aventurança eterna. 

No fim do séc. IV, Santo Agostinho dá um passo a mais, associando o sacerdócio 

comum dos fiéis à Eucaristia, afirmando que na Eucaristia, todos os cristãos se oferecem ao Pai 

em Jesus Cristo.16 O momento da celebração eucarística é compreendido como ponto central 

no exercício desse sacerdócio Comum, onde cada fiel pode oferecer a si mesmo como hóstia 

pura a Deus. 

                                                 
12 Cf. 1Pd 2,4-10 
13 Ap 1,5-6 
14 Cf. Pe. João Paulo de M. DANTAS, Consagrados para a Missão, 46. 
15 Ibid. 47. 
16 Cf. Pe. João Paulo de M. DANTAS, Consagrados para a Missão, 47. 



Outra importante contribuição sobre o assunto vem de São João Crisóstomo, 

contemporâneo de Santo Agostinho, que ensina que o Batismo nos oferece uma unção que 

possui uma dimensão sacerdotal e já escreve sobre o tríplice múnus sacerdotal. “Também tu, 

no batismo, te tornaste rei, sacerdote e profeta: rei porque rejeitaste todas as ações más e mataste 

em ti os pecados; sacerdote, porque te oferecestes a Deus e imolaste a Ele o teu corpo como 

Cristo foi imolado; profeta, enfim, porque conheces as realidades futuras, fostes marcados com 

o selo do Espírito Santo e iluminado por sua luz.”17 

Por fim, São Tomás de Aquino, reflete sobre a relação existente entre o sacerdócio de 

Cristo e o caráter impresso pelos sacramentos do Batismo e da Confirmação: 

Ora todo rito da religião cristã decorre do sacerdócio de Cristo. Por isso, é evidente que 

o caráter sacramental é especificamente caráter de Cristo, a cujo sacerdócio os fiéis são 

configurados conforme os caracteres sacramentais, que nada mais são do que modos de 

participação no Sacerdócio de Cristo, derivados do próprio Cristo.18 

Dos ensinamentos dos Padres da Igreja sobre o sacerdócio Comum dos fiéis, podemos 

concluir que entre eles não há dúvidas de que o novo povo de Deus, ou seja, a Igreja, é um povo 

essencialmente sacerdotal. O termo muitas vezes usado pelos Padres “sacerdócio espiritual”, 

não quer de forma alguma significar um sacerdócio metafórico ou simbólico, mas sim mostrar 

que se trata de um sacerdócio vivido em profunda comunhão com o Espírito Santo. 

Uma outra característica importante dos Padres é que eles não se preocupam em tratar 

tanto da diferença entre o sacerdócio comum e o ministerial, mas estão mais preocupados em 

apresentar a diferença entre a condição dos fiéis e daqueles que não pertencem ao povo de Deus, 

ou seja, a distinção entre os que pertencem a Igreja e, logo, possuem o sacerdócio comum, e 

aqueles que não pertencem à Igreja e não possuem esse sacerdócio. 

2.5 - Reformadores e a resposta do Concílio de Trento: 

Ao fazer de forma breve esse percorrido Bíblico e histórico, tanto no Antigo Testamento 

com o povo de Israel quanto no Novo Testamento com a Igreja, vê-se que a ideia clara sobre 

um povo sacerdotal pertencente a Deus era sempre presente. No entanto sempre foi muito 

presente também a realidade de uma classe escolhida com uma missão diferente e um 

sacerdócio essencialmente diferente daquele comum do restante do povo. 

Com a reforma protestante porém, essas doutrinas foram colocadas em dúvida, e aquilo 

que o Senhor ensinou, que os Padres e toda a Tradição defendeu foi sendo colocado com algo 

                                                 
17 Ibid. 
18 São Tomás de AQUINO, Summa Theologie III, q. 63, a. 3. 



errôneo, uma falsa doutrina. Começam então uma série de problemas causados por esses 

“reformadores”.  

Eles consideravam o sacerdócio comum dos fiéis em contraposição ao sacerdócio 

ministerial. Ou seja, para afirmar o primeiro, eles negam o segundo. A principal tese desses 

reformadores afirmava que “todos os cristãos são igualmente sacerdotes e que não existe um 

sacerdócio específico (sacramental) diferente do sacerdócio comum dos fiéis.”19 

Martinho Lutero, reformador e ex-monge Agostiniano, chega a reconhecer que nem 

todos podem exercer a função de pastores, mas afirma que essa função não tem nenhum 

requisito sacramental específico, cabendo à comunidade chamar alguns de seus membros para 

exercer a função de pastores. Depois do exercício temporário desta missão, os líderes, assim 

como os demais, voltam a ser simples leigos.20 

Diante dessas heresias o Concílio de Trento nega que todos os cristãos sejam igualmente 

sacerdotes e que possuam o mesmo poder espiritual. Exprimindo-se desta forma, o Concílio 

não queria de forma alguma negar a existência do sacerdócio comum dos fiéis, mas afirmar 

com firmeza a existência de um sacerdócio ministerial, que possuísse qualidades teológicas 

diferentes das do chamado sacerdócio comum dos fiéis. 

Também a nomenclatura utilizada pelo concílio para tratar dos Sacerdócio comum e do 

ministerial era diferente dessa usada atualmente. O Concílio falava de sacerdócio interno, que 

era o ministerial e sacerdócio externo, que corresponde ao comum. 

2.6 - Os Papas antes do Concílio Vaticano II: 

Os Papas também trataram amplamente sobre o assunto. Na encíclica Miserentissimus 

Redemptor, do Papa Pio XI, ele recorda a necessidade de unir, no sacrifício eucarístico, a ação 

do ministro e a participação ativa dos fieis, pois eles também devem ser hóstias vivas, santas e 

agradáveis a Deus. “A este augustíssimo sacrifício da Eucaristia se deve juntar a imolação dos 

ministros e dos outros fiéis a fim de que também eles se ofereçam qual hóstias vivas, santas, 

agradáveis a Deus.”21 

Também o Papa Pio XII, na Encíclica Mediator Dei, afirma o dado incontestável da 

existência do sacerdócio comum dos fiéis: 

                                                 
19 Pe. João Paulo de M. DANTAS, Consagrados para a Missão, 50. 
20 Cf. Martins J. S., Il sacerdozio ministeriale. Storia e teologia, Roma, 1991, 57. 
21 Cf. PIO XI, Carta Encíclica Miserentissimus Redemptor, 08 de maio de 1928, 165. 



“Considerem, pois, os fiéis a que dignidade os eleva a sagrada água do batismo; 

e não se contentem em participar do sacrifício eucarístico com a intenção geral 

que convém aos membros de Cristo e filhos da Igreja, mas livre e intimamente 

unidos ao sumo sacerdote e ao seu ministro na terra, segundo o espírito da 

sagrada liturgia, se unam a ele de modo particular no momento da consagração 

da hóstia divina, e a ofereçam junto com ele quando são pronunciadas aquelas 

solenes palavras "por ele, com ele, nele, a ti, Deus Pai todo-poderoso, na unidade 

do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos'';  

à essas palavras o povo responde: Amém. Nem se esqueçam os cristãos de 

oferecer-se, com a divina Cabeça crucificada, a si mesmos e as suas 

preocupações, angústias, dores, misérias e necessidades.”22 

2.7 - Visão do Concílio Vaticano II: 

 Encontramos também inúmeros textos nos documentos do Concílio Vaticano II que 

tratam sobre o Sacerdócio de Cristo e a nossa participação nesse Sacerdócio, seja pelo Batismo 

ou pelo sacramento da Ordem. Os textos mais representativos encontram-se na Constituição 

Dogmática Lumen Gentium. 

 Este documento afirma que: Cristo Nosso Senhor fez do novo povo um “reino sacerdotal 

para seu Deus e Pai”. Na verdade, os batizados, pela regeneração e pela unção do Espírito Santo, 

são consagrados para formarem um sacerdócio santo, para que, por meio de todas as obras 

próprias do cristão, ofereçam oblações espirituais e anunciem os louvores daquele que das 

trevas os chamou à sua admirável luz. 23 E aqui vemos mais uma vez a missão de cada batizado 

em função do seu sacerdócio comum. Por isso, todos os discípulos de Cristo, perseverando na 

oração e louvando a Deus, ofereçam-se a si mesmos como hóstias vivas, santas, agradáveis a 

Deus, deem testemunho de Cristo em toda a parte e àqueles que lha pedirem deem razão da 

esperança da vida eterna que neles habita.24 

3 - O EXERCÍCIO DO SACERDÓCIO COMUM NOS SACRAMENTOS: 

 Após esse percorrido histórico-bíblico pode-se fazer então a seguinte pergunta: Como 

se pode exercer então na Igreja o sacerdócio comum? Ou seja, já sabemos pela Sagrada 

Escritura, pela Tradição e pelo Magistério que o sacerdócio comum dos fiéis existe, ago cabe 

saber como cada um pode exercê-lo. E a própria constituição dogmática Lumen Gentium nos 

dá a resposta: “Os fiéis, por sua parte, concorrem para a oblação da Eucaristia em virtude do 

                                                 
22 PIO XII, Carta Encíclica Mediator Dei, 20 de novembro de 1947, 94. 
23 Cf. CONCÍLIO VATICANO II, Constituição Dogmática Lumen Gentium, 10-11. 
24 Cf. Ibid. 



seu sacerdócio real, que eles exercem na recepção dos sacramentos, na oração e ação de graças, 

no testemunho da santidade de vida, na abnegação e na caridade operosa.”25 

 Vemos então elementos claros do exercício do sacerdócio comum. A recepção dos 

sacramentos, especialmente o Sacramento da Eucaristia, que nos une mais intimamente a 

Cristo, Sumo e Eterno Sacerdote. Também pela oração e ação de graças, exercendo também 

uma função de intercessores no meio do mundo. E mais ainda pelo próprio testemunho de uma 

vida santa, uma vida que está de acordo com o ideal que é proposto por Cristo, na prática das 

virtudes, especialmente da caridade para com o próximo. 

O ápice, porém do exercício do sacerdócio comum é e sempre será a participação no 

Sacrifício Eucarístico de Cristo, que é a fonte e o centro de toda a vida cristã. Nessa participação 

os fiéis oferecem a Deus, a vítima divina, Jesus Cristo, e a si mesmos juntamente com ela, ou 

seja, os próprios fiéis se tornam de certa forma uma oferenda para o sacrifício. Oferecem suas 

vidas e todas as suas dificuldades e conquistas. Além disso, alimentados pelo corpo de Cristo 

na Eucaristia, estes fiéis manifestam visivelmente a unidade do Povo de Deus, que neste 

augustíssimo sacramento é perfeitamente significada e admiravelmente realizada. 

  

                                                 
25 Ibid. 



II - SACERDÓCIO MINISTERIAL 

1 - A INSTITUIÇÃO DO SACERDÓCIO MINISTERIAL 

Quando se trata sobre o sacerdócio Ministerial, é necessário em primeiro lugar discorrer 

sobre os próprios Apóstolos, que foram os primeiros a serem instituídos por Jesus nesse 

ministério. Os primeiros que se tornaram participantes desse novo sacerdócio de Cristo de 

forma ministerial. 

O próprio termo “Apóstolo”, vem do grego “apostellein”, que significa enviar. Isso 

significa que existe por trás dessa missão sacerdotal um envio. Cristo consagra e envia os 

primeiros Apóstolos, como vemos na oração sacerdotal: “Manifestei teu nome aos homens que 

do mundo me deste. Por eles eu rogo. Como tu me enviaste ao mundo também eu os enviei ao 

mundo. E, por eles, a mim mesmo me consagro para que sejam consagrados na verdade.”26 

Esses Apóstolos são escolhidos em meio aos outros. Como foi o caso de São Pedro, por 

exemplo, em que Jesus o chama e lhe diz “não tenhas medo! Doravante serás pescador de 

homens. E eles deixando tudo o seguiram.”27 Também um exemplo claro desta escolha de Jesus 

foi o chamado de Levi: “...Viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria de impostos 

e disse-lhe: Segue-me! E, levantando-se, ele deixou tudo e o seguia.”28 

Com isso vemos duas dimensões que é o chamado e o envio por parte de Cristo. Tira-

os do mundo para depois enviá-los novamente ao mundo. Sobre isso o Catecismo completa: 

"Como poderiam crer naquele que não ouviram? E como pode- riam ouvir sem 

pregador? E como podem pregar se não forem enviados?" (Rm 10,14-15). Ninguém, 

nenhum indivíduo, nenhuma comunidade pode anunciar a si mesmo o Evangelho. "A 

fé vem da pregação" (Rm 10,17). Ninguém pode dar a si mesmo o mandato e a missão 

de anunciar o Evangelho. O enviado do Senhor fala e age não por autoridade própria, 

mas em virtude da autoridade de Cristo; não como membro da comunidade, mas falando 

a ela em nome de Cristo. Ninguém pode conferir a si mesmo a graça; ela precisa ser 

dada e oferecida. Isto supõe ministros da graça autorizados e habilitados da parte de 

Cristo. Dele, os apóstolos recebem a missão e a faculdade (o "poder sagrado") de agir 

"na pessoa de Cristo-Cabeça”.29 

 

1.1 - O simbolismo no número dos Apóstolos 

                                                 
26 Jo 17,18-19 
27 Lc 5,10-11 
28 Lc 5, 27-28 
29 Catecismo da Igreja Católica, 875 



Vemos grande simbolismo no próprio número dos Apóstolos. Este número faz memória 

às 12 tribos de Israel, exprimindo, deste modo, a vontade de Cristo de edificar um novo Israel 

a partir do “resto” do antigo, por outro lado, indica também a intenção de Jesus de romper com 

o particularismo de uma casta sacerdotal, limitada a uma só tribo.30 

1.2 - A missão dos Doze Apóstolos 

O ato da eleição das 12 comporta a participação dos apóstolos à consagração e à missão 

de Cristo, pois Ele os escolhe para estar com Ele e para enviá-los a pregar. O objeto da Missão 

dos Apóstolos é dar testemunho de Cristo histórico e glorioso até a extremidade da Terra. 

A fim de que este chamado ressoe pela terra inteira, Cristo enviou os apóstolos que 

escolhera, dando-lhes o mandato de anunciar o Evangelho: "Ide, fazei que todas as 

nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo 

e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos 

os dias até a consumação dos séculos" (Mt 28,19-20). Fortalecidos com esta missão, os 

apóstolos “saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor, e confirmando 

aPalavra por meio dos sinais que a acompanhavam"31 

A essa missão é acrescentado por Marcos e Mateus que também foi confiado aos 

Apóstolos a Missão de batizar (Mt 28,19 e Mc 16,16). João e Lucas unem ao anúncio da boa 

nova a missão de perdoar pecados (Jo20,22 e Lc 24,47). Já o Apóstolo São Paulo recorda o 

preceito eucarístico de renovar a última Ceia do Senhor, dado aos doze (1Cor 11,24-25). 

Também encontramos na Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, Dei Verbum 

a indicação de qual seria a missão principal dos Apóstolos, que é o Anúncio do Evangelho 

anunciado por Cristo a todos os homens até os confins da Terra. Para isso foram consagrados e 

enviados por Jesus. 

Cristo Senhor, em quem se consuma a revelação do Sumo Deus, ordenou aos Apóstolos 

que o Evangelho, prometido antes pelos profetas, completado por ele e por sua própria 

boca promulgado, fosse por eles pregado a todos os homens como fonte de toda a 

verdade salvífica e de toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes os dons 

divinos.32 

  

2 - A INSTITUIÇÃO NA ÚLTIMA CEIA: 

Muitos Padres da Igreja falam de uma dupla unção sacerdotal, uma dupla efusão do 

Espírito Santo: no dia da Páscoa (Jo 20,19) e no dia de Pentecostes (At 2,1-4). Consagrados 

                                                 
30 Cf. Pe. João Paulo de M. DANTAS, Consagrados para a Missão, 50. 
31 Catecismo da Igreja Católica, 2. 
32 CONCÍLIO VATICANO II, Constituição Dogmática Dei Verbum, 21 de novembro de 1964, 7. 



sacerdotes na primeira unção, os Doze teriam sido fortificados no sacerdócio, pela segunda 

unção.33 

No entanto, o que importa é que os doze foram constituídos sacerdotes na Última Ceia. 

E não se pode negar essa verdade ou de qualquer forma afirmar algo contrário a isso. O próprio 

Concílio de Trento afirma que: “Se alguém disser que com as palavras: fazei isto em memória 

de mim, cristo não instituiu os apóstolos sacerdotes, ou não ordenou que eles e os demais 

sacerdotes oferecessem o seu corpo e seu sangue, seja anátema.”34 

São João Paulo II, também afirma ao falar dessa relação entre o sacerdócio e a 

Eucaristia, e que ambos foram instituídos na véspera da Paixão e Morte do Senhor:  

Na realidade, o Sacerdócio ministerial ou hierárquico, o Sacerdócio dos Bispos e dos 

Presbíteros e, ao lado deles, o Ministério dos Diáconos - ministérios que iniciam 

normalmente com o anúncio evangélico - estão em relação muito íntima com a 

Eucaristia. Esta é a principal e central razão de ser do sacramento do Sacerdócio, que 

nasceu efetivamente no momento da instituição da Eucaristia e juntamente com ela, Não 

é sem motivo que as palavras "Fazei isto em memória de mim" são pronunciadas 

imediatamente depois das palavras da consagração eucarística, e que nós as repetimos 

todas as vezes que celebramos o santo Sacrifício.35 

Também o Papa Bento XVI afirma que, “o vínculo intrínseco entre a Eucaristia e o 

sacramento da ordem deduz-se das próprias palavras de Jesus no Cenáculo: Fazei isto em 

memória de mim. De fato, na vigília da sua morte, ele instituiu a Eucaristia e ao mesmo tempo 

fundou o sacerdócio da Nova Aliança.”36 É clara a relação intrínseca que existe entre o 

sacerdócio e a Eucaristia. Cristo quis instituir os dois no mesmo momento, significando então 

que um depende do outro e são inseparáveis. Portanto o Sacerdote manifesta-se em toda a sua 

plenitude ao celebrar a Eucaristia; e tal manifestação é mais completa quando ele próprio deixa 

transparecer a profundidade de tal mistério, para que este irradie somente a sua luz nos corações 

dos homens.  

 

3 - CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO SACERDÓCIO MINISTERIAL 

 Uma característica que identifica o sacerdócio ministerial e o diferencia do sacerdócio 

comum, é a forma de um e de outro referirem-se a Cristo, uma vez que o vínculo com Jesus 

                                                 
33 Cf. MARTINS J. S., Il sacerdozio ministeriale . Storia e teologia, 57. 
34 Cf. Pe. João Paulo de M. DANTAS, Consagrados para a Missão, 50. 
35 JOÃO PAULO II, Carta Dominicae Cenae, 24 de fevereiro de 1980, 2. 
36 BENTO XVI, Exortação Apostólica Pós-Sinodal, Sacramentum Caritatis, 22 de fevereiro de 2007, 23. 



Cristo é sempre decisivo na hora de caracterizar o sacerdócio comum e o ministerial.37 Isto é, 

na própria configuração com Jesus já se encontra a característica única do sacerdócio 

ministerial, que é o poder de agir na pessoa de Cristo cabeça. 

 Uma bela, clara e objetiva explicação sobre tais características encontra-se na Carta 

Encíclica do Papa Pio XII, Mediator Dei. Onde o Santo Padre faz a relação entre os sacramentos 

do Batismo e da Ordem, com o sacerdócio comum e ministerial. Além disso faz menção ao 

carátel indelével, que é impresso por esses dois Sacramentos na alma de quem os recebe. 

Com efeito, como o lavacro do batismo distingue os cristãos e os separa dos outros que 

não foram lavados na água purificadora e não são membros de Cristo, assim o 

sacramento da ordem distingue os sacerdotes de todos os outros cristãos não 

consagrados, porque somente eles, por vocação sobrenatural, foram introduzidos no 

augusto ministério que os destina aos sagrados altares e os constituem instrumentos 

divinos por meio dos quais se participa da vida sobrenatural com o corpo místico de 

Jesus Cristo. Além disso, como já dissemos, somente estes são marcados com caráter 

indelével que os configura ao sacerdócio de Cristo e somente as suas mãos são 

consagradas "para que seja abençoado tudo o que abençoam e tudo o que consagram 

seja consagrado e santificado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo".38 

O sacerdote ordenado age "in persona Christi capitis", ou seja, na pessoa de cristo 

cabeça. Esse seu sacerdócio é conferido mediante o Sacramento da Ordem, com o qual pela 

unção do Espírito Santo eles são assinalados com um caráter especial, de forma a poderem agir 

na pessoa de Crsito Cabeça.39 Também o Catecismo afirma: 

No serviço eclesial do ministro ordenado, é o próprio Cristo que está presente à sua Igreja 

enquanto Cabeça de seu Corpo, Pastor de seu rebanho, Sumo Sacerdote do sacrifício redentor, 

Mestre da Verdade. A Igreja o expressa dizendo que o sacerdote, em virtude do sacramento da 

Ordem, age "in persona Christi Capitis" (na pessoa de Cristo Cabeça): Na verdade, o ministro 

faz as vezes do próprio Sacerdote, Cristo Jesus. Se, na verdade, o ministro é assimilado ao Sumo 

Sacerdote por causa da consagração sacerdotal que recebeu, goza do poder de agir pela força do 

próprio Cristo que representa ("virtute ac persona ipsius Christi").40 

Sabemos que o agir segue o ser, por isso podemos afirmar que, sem o ser sacerdotal 

(consagração) não se poderia nunca falar de uma capacidade de ação in “persona Christi capitis” 

(missão). Ou seja, a missão operativa é fruto de uma particular consagração, que conforma o 

ministro ao Cristo Cabeça da Igreja. 

4 - TRIA MUNERA: 

                                                 
37 Cf. Miguel Ponce CUÉLLAR, Llamados a servir, Teología del sacerdócio ministerial, Ed Herder, Barcelona, 

2001, 378. 
38 PIO XII, Mediator Dei, 90. 
39 Cf. CONCÍLIO VATICANO II, Decreto Presbyterorum Ordinis, 07 de dezembro de 1965, 2. 

40 Catecismo da Igreja Católica, 1548 



O sacramento da Ordem, mediante o qual a pessoa passa a participar de forma 

ministerial do sacerdócio de Cristo, torna a pessoa semelhante a Cristo por meio de uma graça 

especial do Espírito Santo, para servir de instrumento de Cristo em favor de sua Igreja. Pela 

ordenação, a pessoa se torna apta a agir como representante de Cristo, Cabeça da Igreja, em sua 

tríplice função de sacerdote, profeta e rei.41 

Sacerdote, na oferenda do Sacrifício; Profeta, no anúncio da Boa Nova de Cristo, na 

pregação de sua Palavra, na denúncia das injustiças; Rei, no governo do povo de Deus que a 

eles são confiados, como ovelhas ao pastor. Destes três podemos concluir, com base nos textos 

do CVII, que o múnus Santificandi exerce um certo primado sobre os demais: “a Eucaristia 

aparece como a fonte e a coroa (cume) de toda a evangelização”.42 

O presbítero se identifica com o próprio Cristo. Passa a ser como que outro Cristo 

presente aqui na Terra. Agindo e falando em nome de Deus. Curando os doentes e consolando 

os aflitos. Governando e instruindo o povo de Deus. Guiando-os no caminho para a eterna Bem-

Aventurança. 

Um ponto importante a ser esclarecido e levado em consideração é esta presença de 

Cristo no ministro não deve ser compreendida como se este estivesse imune a todas as fraquezas 

humanas, ao espírito de dominação, aos erros e até aos pecados. A força do Espírito Santo não 

garante do mesmo modo todos os atos dos ministros. Enquanto nos sacramentos esta garantia é 

assegurada, de tal forma que mesmo o pecado do ministro não possa impedir o fruto da graça, 

há muitos outros atos em que a conduta humana do ministro deixa traços que nem sempre são 

sinal de fidelidade ao Evangelho e que podem, por conseguinte, prejudicar a fecundidade 

apostólica da Igreja. 

  

                                                 
41 Cf. Catecismo da Igreja Católica, 1581. 
42 Cf. CONCÍLIO VATICANO II, Decreto Presbyterorum Ordinis, 5. 



III – DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS  

Depois de discorrer sobre o tema do Sacerdócio, tanto comum como ministerial, fazendo 

uma síntese dos pensamentos Bíblicos e históricos, bem como sobre os diversos Padres que 

tratam sobre o tema, bem como as características de cada um, agora se deve observar mais 

atentamente o que eles possuem de comum e o que possuem de diferente. 

O texto chave para esta questão encontra-se na Constituição Dogmática do Concílio 

Vaticano II, Lumen Gentium: 

O sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial ou hierárquico, embora se 

diferenciem essencialmente e não apenas em grau, ordenam-se mùtuamente um ao 

outro; pois um e outro participam, a seu modo, do único sacerdócio de Cristo. Com 

efeito, o sacerdote ministerial, pelo seu poder sagrado, forma e conduz o povo 

sacerdotal, realiza o sacrifício eucarístico fazendo às vezes de Cristo e oferece-o a Deus 

em nome de todo o povo; os fiéis, por sua parte, concorrem para a oblação da Eucaristia 

em virtude do seu sacerdócio real, que eles exercem na recepção dos sacramentos, na 

oração e ação de graças, no testemunho da santidade de vida, na abnegação e na caridade 

operosa.43 

Do único sacerdócio de Cristo derivam, pelo querer divino, o sacerdócio comum dos 

fiéis e o sacerdócio ministerial como dois modos diversos de participação no único sacerdócio 

de Cristo, sendo este o ponto comum entre eles. A diferença está nos sacramentos que conferem 

essas diferentes modalidades de participação no único sacerdócio de Cristo: pelo Batismo e pela 

Confirmação, participa-se de forma comum; Já pelo sacramento da Ordem participa-se de 

forma ministerial. 

Enquanto o sacerdócio comum dos fiéis se realiza no desenvolvimento da graça 

batismal, vida de fé, de esperança e de caridade, vida segundo o Espírito, o sacerdócio 

ministerial está a serviço do sacerdócio comum, refere-se ao desenvolvimento da graça 

batismal de todos os cristãos. Por isso, é transmitido por um sacramento próprio, o 

sacramento da Ordem.44 

Como se lê no texto da Lumen Gentium, a diferença de participação no Sacerdócio de 

Cristo é de essência e não apenas de grau, por isso não se pode dizer que o sacerdócio ministerial 

é um aprofundamento do sacerdócio comum e muito menos a plenitude deste. “O sacerdócio 

comum dos fiéis é uma participação no sacerdócio de Cristo, sem ulteriores especificações; já 

o sacerdócio ministerial é uma participação no sacerdócio de Cristo, enquanto cabeça do Corpo 

Místico.”45 

                                                 
43 CONCÍLIO VATICANO II, Constituição Dogmática Lumen Gentium, 10. 
44  Catecismo da Igreja Católica, 1547. 
45 Pe. João Paulo de M. DANTAS, Consagrados para a Missão, 80. 



Por causa desta diferença essencial podemos notar os distintos modos de exercerem a 

participação no sacerdócio de Cristo: 

Comum: “exercem o sacerdócio na recepção dos sacramentos, na oração e na ação de 

graças, através de um testemunho de uma vida santa, de abnegação e de caridade operante.” 

Ministerial: “Pelo poder sagrado de que é investido, organiza e rege o povo de Deus, realiza o 

sacrifício eucarístico na pessoa de Cristo e oferece em nome de todo o povo.” 46 

Na consagração, o sacerdote imola a Vítima divina e oferece-A ao Pai Celeste. 

Transubstancia como instrumento exclusivo de Cristo, mas oferece em nome do Corpo Místico, 

todo inteiro, Cabeça e membros. Nessa oblação participam os fiéis, mas não na atividade 

transubstanciadora. 

Portanto para os fiéis participarem devidamente da Santa Missa, devem entender bem o 

que comete ao seu estado de realizar e o que não compete e nem deve realizar. Algumas funções 

são específicas do Ministro Ordenado. Na Santa Missa, por exemplo, o padre imola e oferece a 

vítima; o fiel não imola, só oferece. Falta-lhe a capacidade para transubstanciar. 

Não se pode afirmar, portanto que o fiel é o ministro da Santa Missa, no entanto ele 

também oferece o sacrifício, em virtude do seu sacerdócio batismal, mas sempre como membro, 

nunca como instrumento de Cristo. No entanto, oferece em um sentido real, e não em um 

sentido metafórico. Somente o sacerdote, pelo sacramento da ordem, pode ser ministro e 

instrumento de Cristo. 

Que os fiéis oferecem o Sacrifício pelas mãos do sacerdote, claramente se deduz do fato 

de que o ministro do Sacrifício do Altar age como representante de Cristo, enquanto 

Cabeça, que oferece em nome dos membros todos; é por isso que com razão se diz que 

toda a Igreja, por meio de Cristo, faz a oblação da vítima”47 

Sendo assim, na realização do ato sacrifical da Missa, os fiéis não tomam parte, É 

executado só pelo Sacerdote que, no momento representa a pessoa de Jesus Cristo, e para que 

se tornasse capaz desse ato, recebeu o Sacerdote a unção sagrada no Sacramento da Ordem. Os 

fiéis, no entanto, devem considerar elemento essencial de suas vidas, participar ativamente no 

Santo Sacrifício da Missa. A Santa Missa deve ocupar o centro de toda a nossa existência. 

Aliás, em toda a Missa, o elemento essencial da participação do fiel consiste em unir os 

próprios sentimentos da adoração, ação de graças, expiação e impetração ao que teve 

Jesus Cristo ao morrer por nós, e que devem animar o Sacerdote que oferece o Sacrifício da 

                                                 
46 Cf. CONCÍLIO VATICANO II, Constituição Dogmática Lumen Gentium, 10. 
47 PIO XII, Mediator Dei, 93. 



Missa. Esta união do culto interno, é que torna proveitosa a participação do fiel na Santa Missa. 

É um grande erro achar que participar da Missa é apenas seguir os gestos e repetir as palavras. 

É desejo ardente da mãe Igreja que todos os fiéis cheguem àquela plena, consciente e 

ativa participação na celebração litúrgica que a própria natureza da liturgia exige e à 

qual o povo cristão, "raça escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido" (1Pd 

2, 9; Cf. 2, 4-5), tem direito e obrigação, por força do batismo.48 

Por fim, pode-se tomar também o belíssimo texto do Papa Pio XII, que exalta a grandeza 

e a dignidade do sacerdócio comum dos fiéis, e também reforça a distinção existente entre as 

duas formas de participação no sacerdócio de Cristo, sendo que uma é complementar a outra e 

as duas se completam. 

Considerem, pois, os fiéis a que dignidade os eleva a sagrada água do batismo; e não se 

contentem em participar do sacrifício eucarístico com a intenção geral que convém aos 

membros de Cristo e filhos da Igreja, mas livre e intimamente unidos ao sumo sacerdote 

e ao seu ministro na terra, segundo o espírito da sagrada liturgia, se unam a ele de modo 

particular no momento da consagração da hóstia divina, e a ofereçam junto com ele 

quando são pronunciadas aquelas solenes palavras "por ele, com ele, nele, a ti, Deus Pai 

todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os 

séculos dos séculos''; à essas palavras o povo responde: Amém. Nem se esqueçam os 

cristãos de oferecer-se, com a divina Cabeça crucificada, a si mesmos e as suas 

preocupações, angústias, dores, misérias e necessidades.49 

Todos os fiéis devem, portanto tomar consciência da sua dignidade sacerdotal e da sua 

missão na Igreja. Exercer o sacerdócio comum, do qual também participam os ministros 

ordenados, deve ser uma meta de vida para todos, ou seja, realizando tudo aquilo que essa sua 

condição exige: vida íntegra e procurar sempre fazer a vontade de Deus. E isso aplica-se de 

modo ainda mais especial àqueles aos quais o Senhor chamou e confiou uma missão especial 

mediante o sacramento da Ordem. Devem ser exemplo e apoio do povo de Deus nessa 

caminhada aqui na Terra. 

 

  

                                                 

48 CONCÍLIO VATICANO II, Constituição Dogmática sacrosanctum concilium, 4 de dezembro de 1963, 14. 
49 PIO XII, Mediator Dei, 94. 



CONCLUSÃO 

Ao concluir esse trabalho, notam-se quantas distinções existem entre o sacerdócio 

comum e o sacerdócio ministerial. Cada um participa da forma que lhe é própria do Sacerdócio 

de Jesus Cristo. Cada um trabalha para a edificação do Reino de Deus, da maneira que lhe 

convém. 

Um ponto interessante também que se pode perceber é o quanto o sacerdócio comum 

está ligado ao ministerial, e vice-versa. Um está intimamente dependente do outro e em função 

do outro, de forma que juntos realizam perfeitamente o plano de Jesus para a edificação do seu 

Reino aqui na Terra. 

É importante então lutar pela verdadeira compreensão da dignidade sacerdotal a que 

todos são chamados a participar, seja como ministros ordenados ou leigos, pois cada um possui 

a sua função na Santa Igreja, que é o novo povo escolhido de Deus. Trabalhar juntos e conhecer 

cada vez mais a dignidade a qual Deus concede é essencial para o maior êxito da missão que se 

deve exercer, que é sempre e em primeiro lugar: levar a Boa-Nova de Cristo a todos os confins 

da Terra! 
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