
Apresentação 

N o conjun to de estudos que integram 
este segundo fascículo da Didaskalia, apresen-
tamos em primeiro lugar um texto inédito do 
P.José de Freitas Ferreira, sobre a Eucaristia. 

Este es tudo do Professor P. José de 
Freitas Ferreira, de saudosa memória, constitui 
o texto que servia de base para as suas lições 
sobre este tema no seu curso de Sacramento-
logia, que durante largos anos leccionou na 
Faculdade de Teologia em Lisboa. 

Inserimo-lo neste segundo fascículo da 
Didaskalia, como forma de homenagear a sua 
memória, correspondendo assim a um voto 
do Conselho Científico da Faculdade de T e o -
logia. 

De entre o conjunto de manuscritos e de 
ensaios que analisámos, seleccionámos este 
texto, não só porque é aquele que se encontra 
mais cuidadosamente elaborado, mas também 
por ser o mais significativo no sentido de 
constituir o tema predilecto da docência do 
P.José de Freitas Ferreira, cujo conteúdo ele 
comunicou a várias gerações de estudantes 
que ao longo dos anos assistiram às suas lições. 
Reproduzimos o texto tal como o encon-
trámos. Os leitores dar-se-ão conta de que o 
seu autor não o tinha preparado para a publi-
cação, uma vez que lhe falta todo o aparato 
crítico que caracteriza uma investigação cien-



tífica de rigor. Mas nem por isso ele perde 
importância e significado, quer para aqueles 
que, como nós, tivemos o privilégio de escu-
tar as suas lições, que as recordamos ao reler 
este estudo, quer para os leitores que poderão 
colher neste estudo o rigor lógico da argu-
mentação e o vigor da adesão crente do 
P.José de Freitas Ferreira, que, no seu modo 
de ser criticamente inquieto, aqui espelha o 
seu m o d o de c o m p r e e n d e r o l i túrgico e 
sacramental "mysterium fidei". 

Ao estudo segue o C u r r i c u l u m Vitae 
organizado pelo seu confrade e amigo confi-
dente, Doutor P.Jerónimo Trigo. 
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