
 

 

 

 

 

Des de la Delegació de Pastoral Sacramental i Litúrgia, us oferim un resum de 
l’Exhortació Apostòlica Postsinodal “Sacramentum Caritatis”, per si us pot fer servei. 
Bona Pasqua a tots! 
 
Xavier Aymerich, delegat 
Març 2007 
 

L’EXHORTACIÓ POSTSINODAL SOBRE L’EUCARISTIA 
 
 

Sacramentum Caritatis és el nom d’aquesta Exhortació apostòlica postsinodal que el 
sant pare Benet XVI va signar el passat 22 de febrer, i que recull les reflexions i 
aportacions que es van fer durant l’Assemblea General Ordinària del Sínode dels 
bisbes, celebrada a Roma l’octubre del 2005, i que reflexionava sobre el tema: 
L’Eucaristia, font i cimal de la vida i de la missió de l’Església. De fet, l’estructura del 
document coincideix força amb el text de les 50 propostes sinodals que es van donar 
a conèixer en el seu dia; i en diverses ocasions es constata l’interès que el papa té 
de subratllar les qüestions que els bisbes hi van tractar. També es nota, en tot el 
document, un interès en abordar no només la teoria dels diversos aspectes que 
afecten el sagrament de l’Eucaristia, sinó també problemes pastorals concrets, que 
per cert són tractats sempre amb molt de respecte i amb un to positiu. 
 
L’Exhortació consta de 97 punts dividits, després d’una breu introducció, en tres 
parts, seguint un esquema clàssic: Eucaristia, misteri que s’ha de creure; Eucaristia, 
misteri que s’ha de celebrar; i Eucaristia, misteri que s’ha de viure. En la introducció, 
el sant pare situa les conclusions del Sínode en el context de l’impuls eucarístic que 
s’ha esdevingut durant els últims anys en la vida de l'Església, promogut sobretot per 
Joan Pau II: el Jubileu de l’any 2000, l’encíclica Ecclesia de Eucaristia, la Carta 
apostòlica Mane nobiscum Domine, l’Any de l’Eucarsitia… També recorda que “els 
pares sinodals van constatar i reafirmar un cop més la influència benèfica que ha 
tingut per a la vida de l'Església la reforma litúrgica portada a la pràctica a partir del 
Concili Ecumènic Vaticà II. Cert que hi ha hagut dificultats i alguns abusos, però que 
no enfosqueixen el valor i la validesa de la renovació litúrgica, que encara té 
riqueses no descobertes del tot” (n.3). El papa recorda que l’Eucaristia és 
“sagrament de la caritat”, el do que Jesucrist fa de si mateix, revelant-nos l'amor 
infinit de Déu per cada home; un do i un amor tan grans que han de despertar en 
nosaltres emoció, admiració i agraïment. En aquest sentit, el títol deixa ben clara la 
intenció de relacionar aquesta Exhortació apostòlica “amb la meva primera Carta 
encíclica Deus caritas est, on parlo diverses vegades del sagrament de l'Eucaristia 
per subratllar la seva relació amb l'amor cristià, tant envers Déu com al proïsme” 
(n.5). En efecte, la idea de l’Eucaristia com a sagrament de l’amor de Déu a la 
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humanitat és una idea que es va repetint i que ofereix com un fil conductor a tot el 
document. 
 
En la primera part del document, titulada Eucaristia, misteri que s’ha de creure, el 
papa Benet recorda quines són les grans veritats sobre la fe eucarística: 
“L'Eucaristia és misteri de la fe per excel·lència: és la síntesi i el summe de la nostra 
fe. La fe de l'Església és essencialment fe eucarística i es nodreix de manera 
particular a la taula de l'Eucaristia. La fe i els sagraments són dos aspectes 
complementaris de la vida eclesial” (n.6). En diversos apartats, es tracten els temes 
Santíssima Trinitat i Eucaristia, Eucaristia: el veritable Anyell immolat, i l’Esperit Sant 
i l’Eucaristia. Val la pena destacar, en l’apartat Eucaristia i Església, “la unió causal 
entre el sacrifici de Crist, l’Eucaristia, i l’Església”. De fet, Joan Pau II ja havia dit que 
“l’Església viu de l’Eucarsitia”, i ara Benet XVI confirma que “l'influx causal de  
l'Eucaristia en l'origen del'Església revela la precedència no solament cronològica 
sinó també ontològica del fet d'haver-nos estimat primer; Ell és eternament qui ens 
estima primer” (n.14). Igualment, l’Eucaristia és font de comunió eclesial, tal com ho 
mostra el fet que “l'antiguitat cristiana designava amb les mateixes paraules Corpus 
Christi el Cos nascut de la Verge Maria, el Cos eucarístic i el Cos eclesial de Crist”; 
“subratllar aquesta arrel eucarística de la comunió eclesial pot contribuir també 
eficaçment al diàleg ecumènic” (n.15).  
 
A continuació, el papa Benet dedica una sèrie de punts a tractar la relació de 
l’Eucaristia amb els altres sagraments, ja que “els altres sagraments, com d’altra 
banda tots els ministeris eclesiàstics i les obres d'apostolat, estan estretament 
connexos amb la sagrada Eucaristia i s’hi encaminen” (n.16). Així, el sant pare va 
comentant la relació de l’Eucarsitia amb la Iniciació Cristiana, amb la Reconciliació, 
amb la Unció dels Malalts, amb l’Orde, i amb el Matrimoni (n.17-29). En cadascun 
dels punts sorgeixen alguns temes d’ordre pastoral tractats en el Sínode, com l’estret 
vincle que hi ha d’haver entre Baptisme, Confirmació i Eucaristia; la praxi del 
sagrament del Perdó; el celibat i les vocacions; la unitat i indissolubilitat del 
Matrimoni… La primera part acaba amb una referència escatològica: “en la litúrgia 
eucarística se'ns fa pregustar el compliment escatològic vers el qual s'encaminen 
tots els homes i tota la creació”; “el banquet eucarístic és per a nosaltres anticipació 
real del banquet final” (n.30-31). I també amb un esment a la Mare de Déu.  
 
La segona part, titulada Eucaristia, misteri que s’ha de celebrar, comença recordant 
“la relació intrínseca entre fe eucarística i celebració, posant de relleu el nexe entre 
lex orandi i lex credendi, i subratllant la primacia de l'acció litúrgica” (n.34). Això es 
manifesta especialment en la bellesa de la litúrgia, que és part del misteri i expressió 
de la glòria de Déu. Per això és tan important l’ars celebrandi, que ha de valorar com 
cal les normes litúrgiques i que s’expressa d’una manera especial en l’art i el cant 
litúrgic, que sempre han d’estar al servei de la celebració i que “han de correspondre 
al sentit del misteri celebrat, a les parts del ritu i als temps litúrgics” (n.40-42). A 
continuació, el papa repassa l’estructura de la celebració eucarística, dedicant 
diversos punts (n.43-51) a parlar de la unitat intrínseca de l’acció litúrgica, la Litúrgia 
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de la Paraula, l’homilia, la presentació de les ofrenes, la Pregària eucarística, el ritu 
de lapau, la distribució i recepció de l’Eucaristia, i el comiat. També aquí s’aprofita  
per recollir les reflexions dels pares sinodals en algun punt pastoral concret, com la 
millora de la qualitat de les homilies, l’exhortació a no emfatitzar amb afegidures 
supèrflues la processó de les ofrenes o el ritu de la pau, “la conveniència desubstituir 
l'Eucaristia per una celebració de la Paraula on es donen situacions en què no sigui 
possible garantir la deguda claredat sobre el sentit de l'Eucaristia” (n.52)…  
 
Tot seguit, el document ofereix unes interessants reflexions sobre l’actuosa 
participatio, o sigui sobre l’autèntica “participació activa, plena i fructuosa de tot el 
Poble de Déu en la celebració eucarística, sobre la qual el Concili Vaticà II va posar 
un èmfasi particular” (n.52). Evidentment que això no significa només participació 
externa, ni confusió en les diverses funcions dels diversos ministeris implicats en la 
celebració… “Per afavorir-la es poden permetre algunes adaptacions apropiades als 
diversos contextos i cultures. El fet que s’hagin donat alguns abusos no disminueix la 
claredat d'aquest principi, que s'ha de mantenir d'acord amb les necessitats reals de 
l'Església, que viu i celebra el mateix misteri de Crist en situacions culturals 
diferents…; és útil continuar el procés d'inculturació en l'àmbit de la celebració 
eucarística” (n.53-54); com “també cal destacar les condicions personals de cadascú 
per a una fructuosa participació” (n.55). El document s’entreté a tractar alguns 
aspectes concrets com la participació dels cristians no catòlics, dels malalts, dels 
presos, dels emigrants, els mitjans de comunicació, les grans concelebracions, la 
preservació del llatí en les parts fixes de la missa en les trobades internacionals, la 
missa en els petits grups…(n.56-63). “Davant la importància essencial d'aquesta 
participatio personal i conscient, els pares sinodals van proposar unànimement una 
catequesi de caràcter mistagògic que porti els fidels a endinsar-se cada vegada més 
en els misteris celebrats” (n.64). El capítol acaba amb una exhortació a la devoció i a 
la pietat eucarístiques, ja que “l'adoració fora de la santa missa perllonga i intensifica 
allò que s'ha esdevingut en la mateixa celebració litúrgica” (n.65-69).  
 
En la tercera part, Eucaristia, misteri que s’ha de viure, el papa Benet fa una 
interessant reflexió sobre la forma eucarística de la vida cristiana. En efecte, “el 
misteri cregut i celebrat conté en ell mateix un dinamisme que en fa principi de vida 
nova en nosaltres i forma de l'existència cristiana” (n.70). “El nou culte cristià abasta 
tots els aspectes de la vida, transfigurant-la” (n.71). “Viure segons el diumenge” és 
una expressió molt feliç per indicar l’estil de vida cristià que celebra el diumenge amb 
la participació enl’Eucaristia i amb els altres valors propis del dia del Senyor en el 
marc de  la comunitat eclesial (fins i tot quan no hi ha prevere, n.75). Però que també 
comporta unes implicacions en la vida quotidiana dels fidels: “L'espiritualitat 
eucarística no consisteix només en la participació en la Missa i la devoció al 
Santíssim Sagrament, comprèn tota la vida” (n.77); “els laics cristians, en virtut del 
Baptisme i de la onfirmació, i enfortits per l'Eucaristia, estan cridats a viure la novetat 
radical que ha estat portada per Crist precisament en les condicions comunes de la 
vida”; o sigui, “a viure plenament la seva pròpia vocació a la santedat en el món” 
(n.79). Aquesta espiritualitat eucarística l’han de viure d’una manera especial els 
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preveres i els consagrats, “que troben en l'Eucaristia inspiració i nodriment per a la 
seva entrega total a Crist, alhora que consol i alè per ser, també en el nostre temps, 
signe de l'amor gratuït i fecund de Déu envers la humanitat” (n.81). L’Eucaristia, “el 
nou culte instituït per Crist, comporta una transformació moral que és una tensió i un 
desig cordial de correspondre a l'amor del Senyor amb tot el propi ésser, malgrat la 
consciència de la pròpia fragilitat”, i això demana una coherència eucarística a l’hora 
de donar testimoni públic de la pròpia fe, sobretot en els àmbits social i fins i tot 
polític (n.82.83).  
 
L’Eucaristia és un misteri que s’ha d’anunciar. “No podem guardar per a nosaltres 
l'amor que celebrem en el sagrament. Aquest exigeix per la seva naturalesa que 
sigui comunicat a tothom. El que el món necessita és l'amor de Déu, trobar Crist i 
creure en Ell. Per això l'Eucaristia no és només font i cimal de la vida de l'Església; 
ho és també de la seva missió” (n.84). Cal donar testimoni de Jesucrist, l’únic 
Salvador.  
 
Finalment, l’Eucaristia és també un misteri que s’ha d’oferir al món; és pa partit per a 
la vida del món. I això vol dir que el misteri eucarístic comporta també implicacions 
socials: “El Senyor Jesús, pa de vida eterna, ens estimula i ens fa estar atents a les 
situacions de pobresa en què es troba encara gran part de la humanitat”; “l'aliment 
de la veritat ens mou a denunciar les situacions indignes de l'home, en les quals, a 
causa de la injustícia i l'explotació, hi ha qui mor perquè no té menjar, i ens dóna 
nova força i alè per treballar sense parar en la construcció de la civilització de l'amor” 
(n.90). Un record a la Doctrina Social de l’Església i a la preocupació també 
ecològica clouen aquesta part.  
 
El sant pare acaba l’Exhortació postsinodal anunciant la publicació d’un Compendi 
eucarístic, que recollirà textos, oracions i explicacions “que puguin ser útils per a la 
correcta comprensió, celebració i adoració del Sagrament de l'altar” (n.93). En la 
conclusió, una referència històrica li serveix per recordar la importància i centralitat 
de l’Eucaristia per a la vida cristiana: “Sine dominico non possumus”, sense 
diumenge no podem viure (n.95). L’Eucaristia és el sagrament de l’amor de Déu 
envers nosaltres, i nosaltres “hem estat fets testimonis d'aquest misteri d'amor” 
(n.97). “Per això, és necessari que a l'Església es cregui realment, se celebri amb 
devoció i es visqui intensament aquest sant Misteri” (n.94). 

Xavier Aymerich 


