
 

 
 
 

MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA COMUNHÃO 

Nas normas orientadoras da Diocese do Porto, entre os requisitos dos fiéis a propor para este 
serviço consta que devem ter «dado provas de maturidade cristã adulta. Em principio, deverão ser 
propostas pessoas entre os 25 e os 70 anos». Diga-se que a idade de 25 anos, ainda sem suficiente 
estabilidade profissional e familiar, não parece excessiva para as devidas provas de maturidade cristã 
adulta. Contudo, resulta que as exceções mais requeridas são as de candidatos com mais de 70 anos… 
Porque o MEC, para além de ministrar a sagrada Comunhão na sua comunidade litúrgica, deve estar ao 
serviço de pessoas frágeis e vulneráveis devido a doença ou idade avançada. E, para tal, deverão aliar à 
maturidade requerida, alguma condição de saúde e robustez a ponderar pelos proponentes.  

A nomeação de alguém para MEC é reservada ao Bispo Diocesano. Em circunstâncias normais, mais 
ninguém poderá dar o encargo estável de levar a Eucaristia e de a distribuir a outros fiéis, a quem não 
tenha recebido este mandato legítimo. 

 

 

Novos MECs 
Os requerimentos com a proposta de novos MECs, segundo o modelo impresso, disponível na Cúria 

Diocesana ou no Secretariado Diocesano de Liturgia, devem ser enviados ao Secretariado Diocesano de 
Liturgia até 15 de Maio. Os requerimentos deverão incluir ou anexar certidão autêntica de Batismo e de 
Confirmação dos candidatos (o modelo aprovado prevê um espaço para esse efeito) e declaração do 
candidato devidamente preenchida e assinada. 

O breve curso de preparação, de participação obrigatória, está agendado para os dias 8 de julho, das 
9:30 h às 12:30 h e das 14:30 h às 17:30 h e 15 de julho, das 9:30 h às 12:30 h, na Casa Diocesana – 
Seminário de Vilar. No caso de aprovação da candidatura, os futuros MECs deverão participar numa 
recoleção espiritual no dia 30 de setembro, na Casa Diocesana – Seminário de Vilar, das 9:30 h às 12:30 h. A 
celebração da investidura está prevista para 1 de Outubro de 2023. 
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