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Sobre o livro 

O presente livro corresponde ao desenvolvimento de 
conferências proferidas sobre o tema da comunhão 
eucarística dos católicos que, divorciados de cônjuges 
com quem contraíram matrimónio na Igreja Católica, 
deles se divorciam e voltam a casar. Como católico que 
passa por essa experiência e vive na vivência quoti-
diana da fé católica a proibição de comungar na missa 
dominical o autor, correspondendo ao apelo do Papa 
Francisco para uma participação empenhada de todos 
os católicos nas questões ligadas ao recente Sínodo 
sobre a Família Católica no século XXI, apresenta um 
texto pensado e maturado sobre o tema. Fiel à autori-
dade de Roma repensa e revê os fundamentos e as 
soluções vigentes na doutrina e na pastoral da Família 
e dos Sacramentos mostrando que a recusa da comu-
nhão a estes católicos parece não fazer sentido nas 
sociedades actuais e não é compreendida pelas comu-
nidades de crentes. Apresenta, finalmente, propostas 
para a revisão da proibição de comungar imposta aos 
católicos recasados contribuindo para o fortalecimento 
do Catolicismo como fé instruída e universal. 
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Destaques 

Testemunho e propostas de um católico recasado sobre um tema 
que a sua Igreja, ao longo de séculos, considerou tabu. 
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