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1. Ementa:
Esta disciplina trata da sacramentalidade da Liturgia enquanto conceito teológico que se estende às
celebrações, ritos e sinais da Igreja e expressa a natureza dos sacramentos; expõe qual seja seu
princípio teológico fundamental: a encarnação do Verbo. Deus invisível assumiu a condição
humana, histórica, palpável e sensível. Como sacramento original, Jesus Cristo é paradigma da
economia sacramental da Igreja. A disciplina parte dos termos mysterion e sacramentum,
fundamentais para a compreensão do organismo sacramental e litúrgico da Igreja. Da
sacramentalidade deduz-se a ação de Cristo por meio dos sinais (ritos e símbolos) que prolongam
sua humanidade e realizam a salvação hoje.
2. Objetivos:
A disciplina “Sacramentalidade da Liturgia” visa explicitar o sentido teológico das celebrações
enquanto realização da salvação hoje para a Igreja. A Liturgia deixa de ser compreendida como
formalidade vazia de sentido e recupera seu status de teologia prima. A sacramentalidade eleva a
discussão sacramental a partir de Cristo, sacramento primordial e fonte e origem dos sacramentos e
da Igreja, sacramento originado de Cristo. Este é o principal objetivo da disciplina. Como objetivos
secundários, a teologia da sacramentalidade permite um olhar mais orgânico da liturgia,
reconhecendo de modo mais amplo, o valor da ritualidade, dos sinais, dos ministérios, do espaço e
do tempo. Tal exercício tem por consequência o reconhecimento de uma sacramentalidade maior:
da natureza, da história e do ser humano, sobretudo os mais pobres, com os quais o Cristo se
identifica.
3. Métodos Didáticos:
Aulas expositivas, com uso intercalado de recursos didáticos: imagens, filmagens e textos. Aulas
práticas, com vivências rituais.
4. Processo de Avaliação:





Estudo em grupo de textos teológicos e documentos magisteriais; (40 pts)
Vivência ritual (20 pts), com relatório pessoal;
Participação (10 pts);
Exame final (30 pts);
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5. Grade Horária do Programa:
Unidades de Ensino

Horas

Apresentações e tema de abertura: o axioma lex orandi, lex credendi.
1. Sacramentalidade da Liturgia
1.1. Mistério e Sacramento
1.2. Elementos essenciais da Sacramentalidade
1.2.1.
O rito e a ritualidade
1.2.2.
O símbolo e os demais sinais
1.2.3.
O mito e o mistério
2. O caráter celebrativo como aspecto da Sacramentalidade
2.1. Celebração: a Festa cristã
3. A Sacramentalidade para além da liturgia
3.1. Sacramentalidade anterior: Palavra, criação, pessoa humana
3.2. Sacramentalidade como horizonte existencial
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