Summa theologiae, III, qq. 73-83

Quaestio 73
Prooemium
[50415] IIIª q. 73 pr. Consequenter considerandum est de sacramento Eucharistiae. Et primo, de
ipso sacramento; secundo, de materia; tertio, de forma; quarto, de effectu; quinto, de recipientibus
hoc sacramentum; sexto, de ministro; septimo, de ritu. Circa primum quaeruntur sex. Primo, utrum
Eucharistia sit sacramentum. Secundo, utrum sit unum vel plura. Tertio, utrum sit de necessitate
salutis. Quarto, de nominibus eius. Quinto, de institutione ipsius. Sexto, de figuris eius.

Articulus 1
[50416] IIIª q. 73 a. 1 arg. 1 Ad primum sic proceditur. Videtur quod Eucharistia non sit
sacramentum. Ad idem enim non debent ordinari duo sacramenta, quia unumquodque sacramentum
efficax est ad suum effectum producendum. Cum ergo ad perfectionem ordinetur confirmatio et
Eucharistia, ut Dionysius dicit, IV cap. Eccl. Hier., videtur Eucharistia non esse sacramentum, cum
confirmatio sit sacramentum, ut prius habitum est.
[50417] IIIª q. 73 a. 1 arg. 2 Praeterea, in quolibet sacramento novae legis id quod visibiliter
subiicitur sensui, efficit invisibilem effectum sacramenti, sicut ablutio aquae causat et characterem
baptismalem et ablutionem spiritualem, ut supra dictum est. Sed species panis et vini, quae
subiiciuntur sensui in hoc sacramento, non efficiunt neque ipsum corpus Christi verum, quod est res
et sacramentum, neque corpus mysticum, quod est res tantum in Eucharistia. Ergo videtur quod
Eucharistia non sit sacramentum novae legis.
[50418] IIIª q. 73 a. 1 arg. 3 Praeterea, sacramenta novae legis habentia materiam in usu materiae
perficiuntur, sicut Baptismus in ablutione, et confirmatio in chrismatis consignatione. Si ergo
Eucharistia sit sacramentum, perficeretur in usu materiae, non in consecratione ipsius materiae.
Quod patet esse falsum, quia forma huius sacramenti sunt verba quae in consecratione materiae
dicuntur, ut infra patebit. Ergo Eucharistia non est sacramentum.
[50419] IIIª q. 73 a. 1 s. c. Sed contra est quod in collecta dicitur, hoc tuum sacramentum non sit
nobis reatus ad poenam.
[50420] IIIª q. 73 a. 1 co. Respondeo dicendum quod sacramenta Ecclesiae ordinantur ad
subveniendum homini in vita spirituali. Vita autem spiritualis vitae corporali conformatur, eo quod
corporalia spiritualium similitudinem gerunt. Manifestum est autem quod, sicut ad vitam
corporalem requiritur generatio, per quam homo vitam accipit, et augmentum, quo homo perducitur
ad perfectionem vitae; ita etiam requiritur alimentum, quo homo conservatur in vita. Et ideo, sicut
ad vitam spiritualem oportuit esse Baptismum, qui est spiritualis generatio, et confirmationem, quae
est spirituale augmentum; ita oportuit esse sacramentum Eucharistiae, quod est spirituale
alimentum.
[50421] IIIª q. 73 a. 1 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod duplex est perfectio. Una quae est in
ipso homine, ad quam perducitur per augmentum. Et talis perfectio competit confirmationi. Alia
autem est perfectio quam homo consequitur ex adiunctione cibi vel indumenti, vel alicuius
huiusmodi. Et talis perfectio competit Eucharistiae, quae est spiritualis refectio.

[50422] IIIª q. 73 a. 1 ad 2 Ad secundum dicendum quod aqua Baptismi non causat aliquem
spiritualem effectum propter ipsam aquam, sed propter virtutem spiritus sancti in aqua existentem,
unde Chrysostomus dicit, super illud Ioan. V, Angelus domini secundum tempus etc., in baptizatis
non simpliciter aqua operatur, sed, cum spiritus sancti susceperit gratiam, tunc omnia solvit
peccata. Sicut autem se habet virtus spiritus sancti ad aquam Baptismi, ita se habet corpus Christi
verum ad species panis et vini. Unde species panis et vini non efficiunt aliquid nisi virtute corporis
Christi veri.
[50423] IIIª q. 73 a. 1 ad 3 Ad tertium dicendum quod sacramentum dicitur ex eo quod continet
aliquid sacrum. Potest autem aliquid esse sacrum dupliciter, scilicet absolute, et in ordine ad aliud.
Haec est autem differentia inter Eucharistiam et alia sacramenta habentia materiam sensibilem,
quod Eucharistia continet aliquid sacrum absolute, scilicet ipsum Christum, aqua vero Baptismi
continet aliquid sacrum in ordine ad aliud, scilicet virtutem ad sanctificandum, et eadem ratio est de
chrismate et similibus. Et ideo sacramentum Eucharistiae perficitur in ipsa consecratione materiae,
alia vero sacramenta perficiuntur in applicatione materiae ad hominem sanctificandum. Et ex hoc
etiam consequitur alia differentia. Nam in sacramento Eucharistiae id quod est res et sacramentum,
est in ipsa materia; id autem quod est res tantum, est in suscipiente, scilicet gratia quae confertur. In
Baptismo autem utrumque est in suscipiente, et character, qui est res et sacramentum; et gratia
remissionis peccatorum, quae est res tantum. Et eadem ratio est de aliis sacramentis.

Articulus 2
[50424] IIIª q. 73 a. 2 arg. 1 Ad secundum sic proceditur. Videtur quod Eucharistia non sit unum
sacramentum, sed plura. Dicitur enim in collecta, purificent nos, quaesumus, domine, sacramenta
quae sumpsimus, quod quidem dicitur propter Eucharistiae sumptionem. Ergo Eucharistia non est
unum sacramentum, sed plura.
[50425] IIIª q. 73 a. 2 arg. 2 Praeterea, impossibile est, multiplicato genere, non multiplicari
speciem, sicut quod unus homo sit plura animalia. Sed signum est genus sacramenti, ut supra
dictum est. Cum igitur in Eucharistia sint plura signa, scilicet panis et vini, videtur consequens esse
quod sint plura sacramenta.
[50426] IIIª q. 73 a. 2 arg. 3 Praeterea, hoc sacramentum perficitur in consecratione materiae, sicut
dictum est. Sed in hoc sacramento est duplex materiae consecratio. Ergo est duplex sacramentum.
[50427] IIIª q. 73 a. 2 s. c. Sed contra est quod apostolus dicit, I Cor. X, unus panis et unum corpus
multi sumus, omnes qui de uno pane et uno calice participamus. Ex quo patet quod Eucharistia sit
sacramentum ecclesiasticae unitatis. Sed sacramentum similitudinem gerit rei cuius est
sacramentum. Ergo Eucharistia est unum sacramentum.
[50428] IIIª q. 73 a. 2 co. Respondeo dicendum quod, sicut dicitur V Metaphys., unum dicitur non
solum quod est indivisibile vel quod est continuum, sed etiam quod est perfectum, sicut cum dicitur
una domus, et unus homo. Est autem unum perfectione ad cuius integritatem concurrunt omnia quae
requiruntur ad finem eiusdem, sicut homo integratur ex omnibus membris necessariis operationi
animae, et domus ex partibus quae sunt necessariae ad inhabitandum. Et sic hoc sacramentum
dicitur unum. Ordinatur enim ad spiritualem refectionem, quae corporali conformatur. Ad
corporalem autem refectionem duo requiruntur, scilicet cibus, qui est alimentum siccum; et potus,
qui est alimentum humidum. Et ideo etiam ad integritatem huius sacramenti duo concurrunt, scilicet
spiritualis cibus et spiritualis potus, secundum illud Ioan. VI, caro mea vere est cibus, et sanguis

meus vere est potus. Ergo hoc sacramentum multa quidem materialiter est, sed unum formaliter et
perfective.
[50429] IIIª q. 73 a. 2 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod in collecta eadem et pluraliter dicitur
primo, purificent nos sacramenta quae sumpsimus; et postea singulariter subditur, hoc tuum
sacramentum non sit nobis reatus ad poenam, ad ostendendum quod hoc sacramentum
quodammodo est multa, simpliciter autem unum.
[50430] IIIª q. 73 a. 2 ad 2 Ad secundum dicendum quod panis et vinum materialiter quidem sunt
plura signa, formaliter vero et perfective unum, inquantum ex eis perficitur una refectio.
[50431] IIIª q. 73 a. 2 ad 3 Ad tertium dicendum quod ex hoc quod est duplex consecratio huius
sacramenti, non potest plus haberi nisi quod hoc sacramentum materialiter est multa, ut dictum est.

Articulus 3
[50432] IIIª q. 73 a. 3 arg. 1 Ad tertium sic proceditur. Videtur quod hoc sacramentum sit de
necessitate salutis. Dicit enim dominus, Ioan. VI, nisi manducaveritis carnem filii hominis et
biberitis eius sanguinem, non habebitis vitam in vobis. Sed in hoc sacramento manducatur caro
Christi et bibitur sanguis eius. Ergo sine hoc sacramento non potest homo habere salutem spiritualis
vitae.
[50433] IIIª q. 73 a. 3 arg. 2 Praeterea, hoc sacramentum est quoddam spirituale alimentum. Sed
alimentum corporale est de necessitate corporalis salutis. Ergo etiam hoc sacramentum est de
necessitate salutis spiritualis.
[50434] IIIª q. 73 a. 3 arg. 3 Praeterea, sicut Baptismus est sacramentum dominicae passionis, sine
qua non est salus, ita et Eucharistia, dicit enim apostolus, I Cor. XI, quotiescumque manducaveritis
panem hunc et calicem biberitis, mortem domini annuntiabitis, donec veniat. Ergo, sicut Baptismus
est de necessitate salutis, ita hoc sacramentum.
[50435] IIIª q. 73 a. 3 s. c. Sed contra est quod scribit Augustinus Bonifacio, contra Pelagianos, nec
id cogitetis, parvulos vitam habere non posse, qui sunt expertes corporis et sanguinis Christi.
[50436] IIIª q. 73 a. 3 co. Respondeo dicendum quod in hoc sacramento duo est considerare, scilicet
ipsum sacramentum, et rem sacramenti. Dictum est autem quod res sacramenti est unitas corporis
mystici, sine qua non potest esse salus, nulli enim patet aditus salutis extra Ecclesiam, sicut nec in
diluvio absque arca Noe, quae significat Ecclesiam, ut habetur I Petr. III. Dictum est autem supra
quod res alicuius sacramenti haberi potest ante perceptionem sacramenti, ex ipso voto sacramenti
percipiendi. Unde ante perceptionem huius sacramenti, potest homo habere salutem ex voto
percipiendi hoc sacramentum, sicut et ante Baptismum ex voto Baptismi, ut supra dictum est.
Tamen est differentia quantum ad duo. Primo quidem, quia Baptismus est principium spiritualis
vitae, et ianua sacramentorum. Eucharistia vero est quasi consummatio spiritualis vitae, et omnium
sacramentorum finis, ut supra dictum est, per sanctificationes enim omnium sacramentorum fit
praeparatio ad suscipiendam vel consecrandam Eucharistiam. Et ideo perceptio Baptismi est
necessaria ad inchoandam spiritualem vitam, perceptio autem Eucharistiae est necessaria ad
consummandam ipsam, non ad hoc quod simpliciter habeatur, sed sufficit eam habere in voto, sicut
et finis habetur in desiderio et intentione. Alia differentia est, quia per Baptismum ordinatur homo
ad Eucharistiam. Et ideo ex hoc ipso quod pueri baptizantur, ordinantur per Ecclesiam ad
Eucharistiam. Et sic, sicut ex fide Ecclesiae credunt, sic ex intentione Ecclesiae desiderant

Eucharistiam, et per consequens recipiunt rem ipsius. Sed ad Baptismum non ordinantur per aliud
praecedens sacramentum. Et ideo, ante susceptionem Baptismi, non habent pueri aliquo modo
Baptismum in voto, sed soli adulti. Unde rem sacramenti percipere non possunt sine perceptione
sacramenti. Et ideo hoc sacramentum non hoc modo est de necessitate salutis sicut Baptismus.
[50437] IIIª q. 73 a. 3 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod, sicut Augustinus dicit, exponens illud
verbum Ioannis, hunc cibum et potum, scilicet carnis suae et sanguinis, societatem vult intelligi
corporis et membrorum suorum, quod est Ecclesia, in praedestinatis et vocatis et iustificatis et
glorificatis sanctis et fidelibus eius. Unde, sicut ipse dicit, in epistola ad Bonifacium, nulli est
aliquatenus ambigendum tunc unumquemque fidelium corporis sanguinisque domini participem
fieri, quando in Baptismate membrum corporis Christi efficitur, nec alienari ab illius panis
calicisque consortio, etiam si, antequam panem illum comedat et calicem bibat, de hoc saeculo in
unitate corporis Christi constitutus abscedat.
[50438] IIIª q. 73 a. 3 ad 2 Ad secundum dicendum quod haec est differentia inter alimentum
corporale et spirituale, quod alimentum corporale convertitur in substantiam eius qui nutritur, et
ideo non potest homini valere ad vitae conservationem alimentum corporale nisi realiter sumatur.
Sed alimentum spirituale convertit hominem in seipsum, secundum illud quod Augustinus dicit, in
libro Confess., quod quasi audivit vocem Christi dicentis, nec tu me mutabis in te, sicut cibum
carnis tuae, sed tu mutaberis in me. Potest autem aliquis in Christum mutari et ei incorporari voto
mentis, etiam sine huius sacramenti perceptione. Et ideo non est simile.
[50439] IIIª q. 73 a. 3 ad 3 Ad tertium dicendum quod Baptismus est sacramentum mortis et
passionis Christi prout homo regeneratur in Christo virtute passionis eius. Sed Eucharistia est
sacramentum passionis Christi prout homo perficitur in unione ad Christum passum. Unde, sicut
Baptismus dicitur sacramentum fidei, quae est fundamentum spiritualis vitae; ita Eucharistia dicitur
sacramentum caritatis, quae est vinculum perfectionis, ut dicitur Coloss. III.

Articulus 4
[50440] IIIª q. 73 a. 4 arg. 1 Ad quartum sic proceditur. Videtur quod inconvenienter hoc
sacramentum pluribus nominibus nominetur. Nomina enim debent respondere rebus. Sed hoc
sacramentum est unum, ut dictum est. Ergo non debet pluribus nominibus nominari.
[50441] IIIª q. 73 a. 4 arg. 2 Praeterea, species non notificatur convenienter per id quod est
commune toti generi. Sed Eucharistia est sacramentum novae legis. Omnibus autem sacramentis
commune est quod in eis confertur gratia, quod significat nomen Eucharistiae, quod est idem quod
bona gratia. Omnia etiam sacramenta remedium nobis afferunt in via praesentis vitae, quod pertinet
ad rationem viatici. In omnibus etiam sacramentis fit aliquid sacrum, quod pertinet ad rationem
sacrificii. Et per omnia sacramenta sibi invicem fideles communicant, quod significat hoc nomen
synaxis in Graeco, vel communio in Latino. Ergo haec nomina non convenienter adaptantur huic
sacramento.
[50442] IIIª q. 73 a. 4 arg. 3 Praeterea, hostia videtur idem esse quod sacrificium. Sicut ergo non
proprie dicitur sacrificium, ita nec proprie dicitur hostia.
[50443] IIIª q. 73 a. 4 s. c. Sed contra est quod usus fidelium habet.
[50444] IIIª q. 73 a. 4 co. Respondeo dicendum quod hoc sacramentum habet triplicem
significationem. Unam quidem respectu praeteriti, inquantum scilicet est commemorativum

dominicae passionis, quae fuit verum sacrificium, ut supra dictum est. Et secundum hoc nominatur
sacrificium. Aliam autem significationem habet respectu rei praesentis, scilicet ecclesiasticae
unitatis, cui homines congregantur per hoc sacramentum. Et secundum hoc nominatur communio
vel synaxis, dicit enim Damascenus, IV libro, quod dicitur communio, quia communicamus per
ipsam Christo; et quia participamus eius carne et deitate; et quia communicamus et unimur ad
invicem per ipsam. Tertiam significationem habet respectu futuri, inquantum scilicet hoc
sacramentum est praefigurativum fruitionis Dei, quae erit in patria. Et secundum hoc dicitur
viaticum, quia hoc praebet nobis viam illuc perveniendi. Et secundum hoc etiam dicitur Eucharistia,
idest bona gratia, quia gratia Dei est vita aeterna, ut dicitur Rom. VI; vel quia realiter continet
Christum, qui est plenus gratia. Dicitur etiam in Graeco metalepsis, idest assumptio, quia, ut
Damascenus dicit, per hoc filii deitatem assumimus.
[50445] IIIª q. 73 a. 4 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod nihil prohibet idem pluribus nominibus
nominari secundum diversas proprietates vel effectus.
[50446] IIIª q. 73 a. 4 ad 2 Ad secundum dicendum quod id quod est commune omnibus
sacramentis, attribuitur antonomastice ei, propter eius excellentiam.
[50447] IIIª q. 73 a. 4 ad 3 Ad tertium dicendum quod hoc sacramentum dicitur sacrificium,
inquantum repraesentat ipsam passionem Christi. Dicitur autem hostia, inquantum continet ipsum
Christum, qui est hostia suavitatis, ut dicitur Ephes. V.

Articulus 5
[50448] IIIª q. 73 a. 5 arg. 1 Ad quintum sic proceditur. Videtur quod non fuerit conveniens
institutio istius sacramenti. Ut enim philosophus dicit, in II de Generat., ex eisdem nutrimur ex
quibus sumus. Sed per Baptismum, qui est spiritualis regeneratio, accipimus esse spirituale, ut
Dionysius dicit, II cap. Eccles. Hier. Ergo per Baptismum etiam nutrimur. Non ergo fuit
necessarium instituere hoc sacramentum quasi spirituale nutrimentum.
[50449] IIIª q. 73 a. 5 arg. 2 Praeterea, per hoc sacramentum homines Christo uniuntur sicut
membra capiti. Sed Christus est caput omnium hominum, etiam qui fuerunt ab initio mundi, ut
supra dictum est. Ergo non debuit institutio huius sacramenti differri usque ad cenam domini.
[50450] IIIª q. 73 a. 5 arg. 3 Praeterea, hoc sacramentum dicitur esse memoriale dominicae
passionis, secundum illud Matth. XXVI, hoc facite in meam commemorationem. Sed memoria est
praeteritorum. Ergo hoc sacramentum non debuit institui ante Christi passionem.
[50451] IIIª q. 73 a. 5 arg. 4 Praeterea, per Baptismum aliquis ordinatur ad Eucharistiam, quae non
nisi baptizatis dari debet. Sed Baptismus institutus fuit post Christi passionem et resurrectionem, ut
patet Matth. ult. Ergo inconvenienter hoc sacramentum fuit ante passionem Christi institutum.
[50452] IIIª q. 73 a. 5 s. c. Sed contra est quod hoc sacramentum institutum est a Christo, de quo
dicitur Marc. VII, bene omnia fecit.
[50453] IIIª q. 73 a. 5 co. Respondeo dicendum quod convenienter hoc sacramentum institutum fuit
in cena, in qua scilicet Christus ultimo cum discipulis suis fuit conversatus. Primo quidem, ratione
continentiae huius sacramenti. Continetur enim ipse Christus in Eucharistia sicut in sacramento. Et
ideo, quando ipse Christus in propria specie a discipulis discessurus erat, in sacramentali specie
seipsum eis reliquit, sicut in absentia imperatoris exhibetur veneranda eius imago. Unde Eusebius

dicit, quia corpus assumptum ablaturus erat ab oculis et illaturus sideribus, necesse erat ut die
cenae sacramentum corporis et sanguinis sui consecraret nobis, ut coleretur iugiter per mysterium
quod semel offerebatur in pretium. Secundo, quia sine fide passionis Christi nunquam potuit esse
salus, secundum illud Rom. III, quem proposuit Deus propitiatorem per fidem in sanguine ipsius. Et
ideo oportuit omni tempore apud homines esse aliquod repraesentativum dominicae passionis.
Cuius in veteri quidem testamento praecipuum sacramentum erat agnus paschalis, unde et apostolus
dicit, I Cor. V, Pascha nostrum immolatus est Christus. Successit autem ei in novo testamento
Eucharistiae sacramentum, quod est rememorativum praeteritae passionis, sicut et illud fuit
praefigurativum futurae. Et ideo conveniens fuit, imminente passione, celebrato priori sacramento,
novum sacramentum instituere, ut Leo Papa dicit. Tertio, quia ea quae ultimo dicuntur, maxime ab
amicis recedentibus, magis memoriae commendantur, praesertim quia tunc magis inflammatur
affectus ad amicos, ea vero ad quae magis afficimur, profundius animo imprimuntur. Quia igitur, ut
beatus Alexander Papa dicit, nihil in sacrificiis maius esse potest quam corpus et sanguis Christi,
nec ulla oblatio hac potior est, ideo, ut in maiori veneratione haberetur, dominus in ultimo discessu
suo a discipulis hoc sacramentum instituit. Et hoc est quod Augustinus dicit, in libro responsionum
ad Ianuarium, salvator, quo vehementius commendaret mysterii illius altitudinem, ultimum hoc
voluit infigere cordibus et memoriae discipulorum, a quibus ad passionem discessurus erat.
[50454] IIIª q. 73 a. 5 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod ex eisdem nutrimur ex quibus sumus,
non tamen eodem modo nobis advenientibus. Nam ea ex quibus sumus, nobis adveniunt per
generationem, eadem autem, inquantum ex eis nutrimur, nobis adveniunt per manducationem. Unde
et, sicut per Baptismum regeneramur in Christo, ita per Eucharistiam manducamus Christum.
[50455] IIIª q. 73 a. 5 ad 2 Ad secundum dicendum quod Eucharistia est sacramentum perfectum
dominicae passionis, tanquam continens ipsum Christum passum. Et ideo non potuit institui ante
incarnationem, sed tunc habebant locum sacramenta quae erant tantum praefigurativa dominicae
passionis.
[50456] IIIª q. 73 a. 5 ad 3 Ad tertium dicendum quod sacramentum illud fuit institutum in cena ut
in futurum esset memoriale dominicae passionis, ea perfecta. Unde signanter dicit, haec
quotiescumque feceritis, de futuro loquens.
[50457] IIIª q. 73 a. 5 ad 4 Ad quartum dicendum quod institutio respondet ordini intentionis.
Sacramentum autem Eucharistiae, quamvis sit posterius Baptismo in perceptione, est tamen prius in
intentione. Et ideo debuit prius institui. Vel potest dici quod Baptismus iam erat institutus in ipso
Christi Baptismo. Unde et iam aliqui ipso Christi Baptismo erant baptizati, ut legitur Ioan. III.

Articulus 6
[50458] IIIª q. 73 a. 6 arg. 1 Ad sextum sic proceditur. Videtur quod agnus paschalis non fuerit
praecipua figura huius sacramenti. Christus enim dicitur sacerdos secundum ordinem Melchisedech,
propter hoc quod Melchisedech gessit figuram sacrificii Christi, offerens panem et vinum. Sed
expressio similitudinis facit quod unum ab alio denominetur. Ergo videtur quod oblatio
Melchisedech fuerit potissima figura huius sacramenti.
[50459] IIIª q. 73 a. 6 arg. 2 Praeterea, transitus maris rubri fuit figura Baptismi, secundum illud I
Cor. X, omnes baptizati sunt in nube et in mari. Sed immolatio agni paschalis praecessit transitum
maris rubri, quem subsecutum est manna, sicut Eucharistia sequitur Baptismum. Ergo manna est
expressior figura huius sacramenti quam agnus paschalis.

[50460] IIIª q. 73 a. 6 arg. 3 Praeterea, potissima virtus huius sacramenti est quod introducit nos in
regnum caelorum, sicut quoddam viaticum. Sed hoc maxime figuratum fuit in sacramento
expiationis, quando pontifex intrabat semel in anno cum sanguine in sancta sanctorum, sicut
apostolus probat, Heb. IX. Ergo videtur quod illud sacrificium fuerit expressior figura huius
sacramenti quam agnus paschalis.
[50461] IIIª q. 73 a. 6 s. c. Sed contra est quod apostolus dicit, I Cor. V, Pascha nostrum immolatus
est Christus. Itaque epulemur in azymis sinceritatis et veritatis.
[50462] IIIª q. 73 a. 6 co. Respondeo dicendum quod in hoc sacramento tria considerare possumus,
scilicet id quod est sacramentum tantum, scilicet panis et vinum; et id quod est res et sacramentum,
scilicet corpus Christi verum; et id quod est res tantum, scilicet effectus huius sacramenti. Quantum
igitur ad id quod est sacramentum tantum potissima figura fuit huius sacramenti oblatio
Melchisedech, qui obtulit panem et vinum. Quantum autem ad ipsum Christum passum, qui
continetur in hoc sacramento, figurae eius fuerunt omnia sacrificia veteris testamenti; et praecipue
sacrificium expiationis, quod erat solemnissimum. Quantum autem ad effectum, fuit praecipua eius
figura manna, quod habebat in se omnis saporis suavitatem, ut dicitur Sap. XVI, sicut et gratia
huius sacramenti quantum ad omnia reficit mentem. Sed agnus paschalis quantum ad haec tria
praefigurabat hoc sacramentum. Quantum enim ad primum, quia manducabatur cum panibus
azymis, secundum illud Exod. XII, edent carnes et azymos panes. Quantum vero ad secundum, quia
immolabatur ab omni multitudine filiorum Israel quartadecima luna, quod fuit figura passionis
Christi, qui propter innocentiam dicitur agnus. Quantum vero ad effectum, quia per sanguinem agni
paschalis protecti sunt filii Israel a devastante Angelo, et educti de Aegyptiaca servitute. Et quantum
ad hoc, ponitur figura huius sacramenti praecipua agnus paschalis, quia secundum omnia eam
repraesentat.
[50463] IIIª q. 73 a. 6 ad arg. Et per hoc patet responsio ad obiecta.

Quaestio 74
Prooemium
[50464] IIIª q. 74 pr. Deinde considerandum est de materia huius sacramenti. Et primo, de specie
materiae; secundo, de conversione panis et vini in corpus Christi; tertio, de modo existendi corporis
Christi in hoc sacramento; quarto, de accidentibus panis et vini quae in hoc sacramento remanent.
Circa primum quaeruntur octo. Primo, utrum panis et vinum sint materia huius sacramenti.
Secundo, utrum ad materiam huius sacramenti requiratur determinata quantitas. Tertio, utrum
materia huius sacramenti sit panis triticeus. Quarto, utrum sit panis azymus, vel fermentatus.
Quinto, utrum materia huius sacramenti sit vinum de vite. Sexto, utrum sit admiscenda aqua.
Septimo, utrum aqua sit de necessitate huius sacramenti. Octavo, de quantitate aquae quae
apponitur.

Articulus 1
[50465] IIIª q. 74 a. 1 arg. 1 Ad primum sic proceditur. Videtur quod materia huius sacramenti non
sit panis et vinum. Hoc enim sacramentum perfectius debet repraesentare passionem Christi quam
sacramenta veteris legis. Sed carnes animalium, quae erant materia sacramentorum veteris legis,
expressius repraesentant passionem Christi quam panis et vinum. Ergo materia huius sacramenti
magis debent esse carnes animalium quam panis et vinum.
[50466] IIIª q. 74 a. 1 arg. 2 Praeterea, hoc sacramentum est ubique celebrandum. Sed in multis
terris non invenitur panis, et in multis non invenitur vinum. Ergo panis et vinum non est conveniens
materia huius sacramenti.
[50467] IIIª q. 74 a. 1 arg. 3 Praeterea, hoc sacramentum competit sanis et infirmis. Sed vinum
nocet quibusdam infirmis. Ergo videtur quod vinum non debeat esse materia huius sacramenti.
[50468] IIIª q. 74 a. 1 s. c. Sed contra est quod Alexander Papa dicit, in sacramentorum
oblationibus panis tantum et vinum aqua permixtum in sacrificium offerantur.
[50469] IIIª q. 74 a. 1 co. Respondeo dicendum quod circa materiam huius sacramenti aliqui
multipliciter erraverunt. Quidam enim, qui dicuntur Artotyritae, ut Augustinus dicit, in libro de
haeresibus, offerunt panem et caseum in hoc sacramento, dicentes a primis hominibus oblationes de
fructibus terrae et ovium fuisse celebratas. Alii vero, scilicet Cataphrygae et Pepuziani, de infantis
sanguine, quem de toto eius corpore minutis punctionum vulneribus extorquent, quasi Eucharistiam
suam conficere perhibentur, miscendo eum farinae, panem inde facientes. Quidam vero, qui
dicuntur aquarii, aquam solam, sub specie sobrietatis, in hoc sacramento offerunt. Omnes autem hi
errores, et similes, excluduntur per hoc quod Christus hoc sacramentum sub specie panis et vini
instituit, sicut patet Matth. XXVI. Unde panis et vinum sunt materia conveniens huius sacramenti.
Et hoc rationabiliter. Primo quidem, quantum ad usum huius sacramenti, qui est manducatio. Sicut
enim aqua assumitur in sacramento Baptismi ad usum spiritualis ablutionis quia corporalis ablutio
communiter fit in aqua, ita panis et vinum, quibus communius homines reficiuntur, assumuntur in
hoc sacramento ad usum spiritualis manducationis. Secundo, quantum ad passionem Christi, in qua
sanguis a corpore est separatus. Et ideo in hoc sacramento, quod est memoriale dominicae
passionis, seorsum sumitur panis ut sacramentum corporis, et vinum ut sacramentum sanguinis.
Tertio, quantum ad effectum consideratum in unoquoque sumentium. Quia, ut Ambrosius dicit,
super epistolam ad Corinthios, hoc sacramentum valet ad tuitionem corporis et animae, et ideo caro
Christi sub specie panis pro salute corporis, sanguis vero sub specie vini pro salute animae offertur,
sicut dicitur Levit. XVII, quod animalis anima in sanguine est. Quarto, quantum ad effectum

respectu totius Ecclesiae, quae constituitur ex diversis fidelibus, sicut panis conficitur ex diversis
granis, et vinum fluit ex diversis uvis, ut dicit Glossa super illud I Cor. X, multi unum corpus sumus,
et cetera.
[50470] IIIª q. 74 a. 1 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod, licet carnes animalium occisorum
expresse repraesentent Christi passionem, tamen minus competunt ad communem usum huius
sacramenti, et ad ecclesiasticam unitatem significandam.
[50471] IIIª q. 74 a. 1 ad 2 Ad secundum dicendum quod, licet non in omnibus terris nascatur
triticum et vinum, tamen de facili ad omnes terras deferri potest quantum sufficit ad usum huius
sacramenti. Nec propter defectum alterius, est unum tantum sine altero consecrandum, quia non
esset perfectum sacrificium.
[50472] IIIª q. 74 a. 1 ad 3 Ad tertium dicendum quod vinum in modica quantitate sumptum non
potest aegrotanti multum nocere. Et tamen, si nocumentum timeatur, non est necesse quod omnes
accipientes corpus Christi, etiam sanguinem accipiant, ut infra dicetur.

Articulus 2
[50473] IIIª q. 74 a. 2 arg. 1 Ad secundum sic proceditur. Videtur quod requiratur determinata
quantitas panis et vini ad materiam huius sacramenti. Effectus enim gratiae non sunt minus ordinati
quam effectus naturae. Sed, sicut dicitur in II de anima, omnium natura constantium positus est
terminus et ratio magnitudinis et augmenti. Ergo multo magis in hoc sacramento, quod dicitur
Eucharistia, idest bona gratia, requiritur determinata quantitas panis et vini.
[50474] IIIª q. 74 a. 2 arg. 2 Praeterea, ministris Ecclesiae non est a Christo data potestas ad ea quae
pertinent ad irrisionem fidei et sacramentorum eius, secundum illud II Cor. X, secundum potestatem
quam dedit mihi Deus in aedificationem, et non in destructionem. Sed hoc esset ad irrisionem
sacramenti, si sacerdos vellet consecrare totum panem qui venditur in foro, et totum vinum quod est
in cellario. Ergo hoc facere non potest.
[50475] IIIª q. 74 a. 2 arg. 3 Praeterea, si aliquis baptizetur in mari, non tota aqua maris sanctificatur
per formam Baptismi, sed sola illa aqua qua corpus baptizati abluitur. Ergo nec in hoc sacramento
superflua quantitas panis consecrari potest.
[50476] IIIª q. 74 a. 2 s. c. Sed contra est quod multum opponitur pauco, et magnum parvo. Sed
nulla est ita parva quantitas panis aut vini quae non possit consecrari. Ergo nulla est ita magna quae
consecrari non possit.
[50477] IIIª q. 74 a. 2 co. Respondeo dicendum quod quidam dixerunt quod sacerdos non posset
consecrare immensam quantitatem panis aut vini, puta totum panem qui venditur in foro, aut totum
vinum quod est in dolio. Sed hoc non videtur esse verum. Quia in omnibus habentibus materiam,
ratio determinationis materiae sumitur ex ordine ad finem, sicut materia serrae est ferrum, ut sit apta
sectioni. Finis autem huius sacramenti est usus fidelium. Unde oportet quod quantitas materiae
huius sacramenti determinetur per comparationem ad usum fidelium. Non autem potest esse quod
determinetur per comparationem ad usum fidelium qui nunc occurrunt, alioquin sacerdos habens
paucos parochianos, non posset consecrare multas hostias. Unde relinquitur quod materia huius
sacramenti determinetur per comparationem ad usum fidelium absolute. Numerus autem fidelium
est indeterminatus. Unde non potest dici quod quantitas materiae huius sacramenti sit determinata.

[50478] IIIª q. 74 a. 2 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod cuiuslibet rei naturalis materia accipit
determinatam quantitatem secundum comparationem ad formam determinatam. Sed numerus
fidelium, ad quorum usum ordinatur hoc sacramentum, est indeterminatus. Unde non est simile.
[50479] IIIª q. 74 a. 2 ad 2 Ad secundum dicendum quod potestas ministrorum Ecclesiae ad duo
ordinatur, primo quidem, ad effectum proprium; secundo, ad finem effectus. Secundum autem non
tollit primum. Unde, si sacerdos intendat consecrare corpus Christi propter aliquem malum finem,
puta ut irrideat vel veneficia faciat, propter intentionem mali finis peccat, nihilominus tamen,
propter potestatem sibi datam, perficit sacramentum.
[50480] IIIª q. 74 a. 2 ad 3 Ad tertium dicendum quod Baptismi sacramentum perficitur in usu
materiae. Et ideo per formam Baptismi non plus de aqua sanctificatur quam quantum venit in usum.
Sed hoc sacramentum perficitur in consecratione materiae. Et ideo non est simile.

Articulus 3
[50481] IIIª q. 74 a. 3 arg. 1 Ad tertium sic proceditur. Videtur quod non requiratur ad materiam
huius sacramenti quod sit panis triticeus. Hoc enim sacramentum est rememorativum dominicae
passionis. Sed magis videtur esse consonum dominicae passioni panis hordeaceus, qui est asperior,
et de quo etiam turbas pavit in monte, ut dicitur Ioan. VI, quam panis triticeus. Ergo non est propria
materia huius sacramenti panis triticeus.
[50482] IIIª q. 74 a. 3 arg. 2 Praeterea, figura est signum speciei in rebus naturalibus. Sed quaedam
frumenta sunt quae habent similem figuram grano tritici, sicut far et spelta, de qua etiam in
quibusdam locis panis conficitur ad usum huius sacramenti. Ergo panis triticeus non est propria
materia huius sacramenti.
[50483] IIIª q. 74 a. 3 arg. 3 Praeterea, permixtio speciem solvit. Sed vix invenitur farina triticea
quae alterius frumenti permixtionem non habeat, nisi forte electis granis studiose fiat. Non ergo
videtur quod panis triticeus sit propria materia huius sacramenti.
[50484] IIIª q. 74 a. 3 arg. 4 Praeterea, illud quod est corruptum, videtur esse alterius speciei. Sed
aliqui conficiunt ex pane corrupto, qui iam non videtur esse panis triticeus. Ergo videtur quod talis
panis non sit propria materia huius sacramenti.
[50485] IIIª q. 74 a. 3 s. c. Sed contra est quod in hoc sacramento continetur Christus, qui se grano
frumenti comparat, Ioan. XII, dicens, nisi granum frumenti, cadens in terram, mortuum fuerit,
ipsum solum manet. Ergo panis frumentinus, sive triticeus, est materia huius sacramenti.
[50486] IIIª q. 74 a. 3 co. Respondeo dicendum quod, sicut dictum est, ad usum sacramentorum
assumitur talis materia quae communius apud homines in talem usum venit. Inter alios autem panes
communius homines utuntur pane triticeo, nam alii panes videntur esse introducti in huius panis
defectum. Et ideo Christus creditur in huius panis specie hoc sacramentum instituisse. Qui etiam
panis confortat hominem, et ita convenientius significat effectum huius sacramenti. Et ideo propria
materia huius sacramenti est panis triticeus.
[50487] IIIª q. 74 a. 3 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod panis hordeaceus competit ad
significandum duritiem veteris legis. Tum propter duritiem panis. Tum quia etiam, ut Augustinus
dicit, in libro octogintatrium quaestionum, hordei medulla, quae tenacissima palea tegitur, vel
ipsam legem significat, quae ita data erat ut in ea vitale animae alimentum corporalibus

sacramentis obtegeretur, vel ipsum populum, nondum exspoliatum carnali desiderio, quod tanquam
palea cordi eius inhaerebat. Hoc autem sacramentum pertinet ad suave iugum Christi, et ad
veritatem iam manifestatam, et ad populum spiritualem. Unde non esset materia conveniens huius
sacramenti panis hordeaceus.
[50488] IIIª q. 74 a. 3 ad 2 Ad secundum dicendum quod generans generat sibi simile in specie, fit
tamen aliquando aliqua dissimilitudo generantis ad genitum quantum ad accidentia, vel propter
materiam, vel propter debilitatem virtutis generativae. Et ideo, si qua frumenta sunt quae ex semine
tritici generari possunt, sicut ex grano seminato in malis terris nascitur siligo, ex tali frumento panis
confectus potest esse materia huius sacramenti. Quod tamen non videtur habere locum neque in
hordeo, neque in spelta, neque etiam in farre, quod inter omnia est grano tritici similius. Similitudo
autem figurae in talibus magis videtur significare propinquitatem quam identitatem speciei, sicut ex
similitudine figurae manifestatur quod canis et lupus sunt propinquae speciei, non autem eiusdem.
Unde ex talibus frumentis, quae nullo modo possunt ex semine grani generari, non potest confici
panis qui sit debita materia huius sacramenti.
[50489] IIIª q. 74 a. 3 ad 3 Ad tertium dicendum quod modica permixtio non solvit speciem, quia id
quod est modicum, quodammodo absumitur a plurimo. Et ideo, si sit modica admixtio alterius
frumenti ad multo maiorem quantitatem tritici, poterit exinde confici panis qui est materia huius
sacramenti. Si vero sit magna permixtio, puta ex aequo vel quasi, talis commixtio speciem mutat.
Unde panis inde confectus non erit materia debita huius sacramenti.
[50490] IIIª q. 74 a. 3 ad 4 Ad quartum dicendum quod aliquando est tanta corruptio panis quod
solvitur species panis, sicut cum continuitas solvitur, et sapor et color et alia accidentia mutantur.
Unde ex tali materia non potest confici corpus Christi. Aliquando vero non est tanta corruptio quae
speciem solvat, sed est aliqua dispositio ad corruptionem, quod declarat aliqualis immutatio saporis.
Et ex tali pane potest confici corpus Christi, sed peccat conficiens, propter irreverentiam sacramenti.
Et quia amidum est ex tritico corrupto, non videtur quod panis ex eo confectus possit fieri corpus
Christi, quamvis quidam contrarium dicant.

Articulus 4
[50491] IIIª q. 74 a. 4 arg. 1 Ad quartum sic proceditur. Videtur quod hoc sacramentum non debeat
confici ex pane azymo. Debemus enim in hoc sacramento imitari institutionem Christi. Sed Christus
videtur hoc sacramentum instituisse in pane fermentato, quia, sicut legitur Exod. XII, Iudaei
secundum legem incipiebant uti azymis in die Paschae, quod celebratur quartadecima luna; Christus
autem instituit hoc sacramentum in cena, quam celebravit ante diem Paschae, ut habetur Ioan. XIII.
Ergo et nos debemus hoc sacramentum celebrare in pane fermentato.
[50492] IIIª q. 74 a. 4 arg. 2 Praeterea, legalia non sunt observanda tempore gratiae. Sed uti azymis
fuit quaedam legalis caeremonia, ut patet Exod. XII. Ergo in hoc sacramento gratiae non debemus
azymis uti.
[50493] IIIª q. 74 a. 4 arg. 3 Praeterea, sicut supra dictum est, Eucharistia est sacramentum caritatis,
sicut Baptismus fidei. Sed fervor caritatis significatur per fermentum, ut patet in Glossa, super illud
Matth. XIII, simile est regnum caelorum fermento et cetera. Ergo hoc sacramentum debet confici de
pane fermentato.
[50494] IIIª q. 74 a. 4 arg. 4 Praeterea, azymum et fermentatum sunt accidentia panis, non variantia
eius speciem. Sed in materia Baptismi nulla discretio adhibetur circa differentiam accidentium

aquae, puta si sit salsa vel dulcis, calida vel frigida. Ergo in hoc sacramento aliqua discretio adhiberi
non debet utrum panis sit azymus vel fermentatus.
[50495] IIIª q. 74 a. 4 s. c. Sed contra est quod extra, de Celebrat. Missar., cap. litteras, punitur
sacerdos qui in pane fermentato et scypho ligneo Missarum solemnia celebrare praesumpsit.
[50496] IIIª q. 74 a. 4 co. Respondeo dicendum quod circa materiam huius sacramenti duo possunt
considerari, scilicet quid sit necessarium, et quid conveniens. Necessarium quidem est ut sit panis
triticeus, sicut dictum est, sine quo non perficitur sacramentum. Non est autem de necessitate
sacramenti quod sit azymus vel fermentatus, quia in utroque confici potest. Conveniens autem est ut
unusquisque servet ritum suae Ecclesiae in celebratione sacramenti. Super hoc autem sunt diversae
Ecclesiarum consuetudines. Dicit enim beatus Gregorius, in registro, Romana Ecclesia offert
azymos panes, propterea quod dominus sine ulla commixtione suscepit carnem. Sed ceterae
Ecclesiae offerunt fermentatum, pro eo quod verbum patris indutum est carne, sicut et fermentum
miscetur farinae. Unde, sicut peccat sacerdos in Ecclesia Latinorum celebrans de pane fermentato,
ita peccaret presbyter Graecus in Ecclesia Graecorum celebrans de azymo pane, quasi pervertens
Ecclesiae suae ritum. Et tamen consuetudo de pane azymo celebrandi rationabilior est. Primo
quidem, propter institutionem Christi, qui hoc sacramentum instituit prima die azymorum, ut
habetur Matth. XXVI, et Marc. XIV, et Luc. XXII, qua die nihil fermentatum in domibus
Iudaeorum esse debebat, ut habetur Exod. XII. Secundo, quia panis est proprie sacramentum
corporis Christi, quod sine corruptione conceptum est, magis quam divinitatis ipsius, ut infra
patebit. Tertio, quia hoc magis competit sinceritati fidelium, quae requiritur ad usum huius
sacramenti, secundum illud I Cor. V, Pascha nostrum immolatus est Christus, itaque epulemur in
azymis sinceritatis et veritatis. Habet tamen haec consuetudo Graecorum aliquam rationem, et
propter significationem, quam tangit Gregorius; et in detestationem haeresis Nazaraeorum, qui
legalia Evangelio miscebant.
[50497] IIIª q. 74 a. 4 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod, sicut legitur Exod. XII, solemnitas
paschalis incipiebat a vesperis quartaedecimae lunae. Et tunc Christus, post immolationem agni
paschalis, hoc sacramentum instituit. Unde hic dies a Ioanne dicitur praecedere sequentem diem
Paschae, et a tribus aliis Evangelistis dicitur prima dies azymorum, quando fermentatum in domibus
Iudaeorum non inveniebatur, ut dictum est. Et de hoc supra notatum est plenius in tractatu
dominicae passionis.
[50498] IIIª q. 74 a. 4 ad 2 Ad secundum dicendum quod conficientes ex azymo non intendunt
caeremonias legis servare, sed conformare se institutioni Christi. Et ideo non iudaizant. Alioquin et
celebrantes in pane fermentato iudaizarent, quia Iudaei panes primitiarum fermentatos offerebant.
[50499] IIIª q. 74 a. 4 ad 3 Ad tertium dicendum quod fermentum significat caritatem propter
aliquem effectum, quia scilicet panem facit sapidiorem et maiorem. Sed corruptionem significat ex
ipsa ratione suae speciei.
[50500] IIIª q. 74 a. 4 ad 4 Ad quartum dicendum quod, quia fermentum habet aliquid corruptionis,
et ex pane corrupto non potest confici hoc sacramentum, ut dictum est; ideo magis attenditur circa
panem differentia azymi et fermentati quam circa aquam Baptismi differentia calidi et frigidi.
Posset enim tanta esse corruptio fermenti quod ex eo non posset fieri sacramentum.

Articulus 5

[50501] IIIª q. 74 a. 5 arg. 1 Ad quintum sic proceditur. Videtur quod non sit propria materia huius
sacramenti vinum vitis. Sicut enim aqua est materia Baptismi, ita vinum est materia huius
sacramenti. Sed in qualibet aqua potest fieri Baptismus. Ergo in quolibet vino, puta malorum
granatorum vel mororum aut huiusmodi, potest confici hoc sacramentum, praesertim cum in
quibusdam terris vites non crescant.
[50502] IIIª q. 74 a. 5 arg. 2 Praeterea, acetum est quaedam species vini quod de vite sumitur, ut
Isidorus dicit. Sed de aceto non potest confici hoc sacramentum. Ergo videtur quod vinum vitis non
sit propria materia huius sacramenti.
[50503] IIIª q. 74 a. 5 arg. 3 Praeterea, sicut de vite sumitur vinum depuratum, ita et agresta et
mustum. Sed de his non videtur confici posse hoc sacramentum, secundum illud quod in sexta
synodo legitur, didicimus quod in quibusdam Ecclesiis sacerdotes sacrificio oblationis coniungunt
uvas, et sic simul utrumque populo dispensant. Praecipimus igitur ut nullus sacerdos hoc ulterius
faciat. Et Iulius Papa reprehendit quosdam qui expressum vinum in sacramento dominici calicis
offerunt. Ergo videtur quod vinum vitis non sit propria materia huius sacramenti.
[50504] IIIª q. 74 a. 5 s. c. Sed contra est quod, sicut dominus comparavit se grano frumenti, ita
etiam se comparavit viti, dicens, Ioan. XV, ego sum vitis vera. Sed solus panis de frumento est
materia huius sacramenti, ut dictum est. Ergo solum vinum de vite est propria materia huius
sacramenti.
[50505] IIIª q. 74 a. 5 co. Respondeo dicendum quod de solo vino vitis potest confici hoc
sacramentum. Primo quidem, propter institutionem Christi, qui in vino vitis hoc sacramentum
instituit, ut patet ex eo quod ipse dicit, Luc. XXII, circa institutionem huius sacramenti, amodo non
bibam de hoc genimine vitis. Secundo quia, sicut dictum est, ad materiam sacramentorum assumitur
id quod proprie et communiter habet talem speciem. Proprie autem vinum dicitur quod de vite
sumitur, alii autem liquores vinum dicuntur secundum quandam similitudinem ad vinum vitis.
Tertio, quia vinum vitis magis competit ad effectum huius sacramenti, qui est spiritualis laetitia,
quia scriptum est quod vinum laetificat cor hominis.
[50506] IIIª q. 74 a. 5 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod illi liquores non dicuntur proprie
vinum, sed secundum similitudinem. Potest autem verum vinum ad terras illas deferri in quibus
vites non crescunt, quantum sufficit ad hoc sacramentum.
[50507] IIIª q. 74 a. 5 ad 2 Ad secundum dicendum quod vinum fit acetum per corruptionem, unde
non fit reditus de aceto in vinum, ut dicitur VIII Metaphys. Et ideo, sicut de pane totaliter corrupto
non potest confici hoc sacramentum, ita nec de aceto potest confici. Potest tamen confici de vino
acescenti, sicut de pane qui est in via ad corruptionem, licet peccet conficiens, ut prius dictum est.
[50508] IIIª q. 74 a. 5 ad 3 Ad tertium dicendum quod agresta est in via generationis, et ideo
nondum habet speciem vini. Et propter hoc de ea non potest confici hoc sacramentum. Mustum
autem iam habet speciem vini, nam eius dulcedo attestatur digestioni, quae est completio a naturali
calore, ut dicitur in IV Meteor. Et ideo de musto potest confici hoc sacramentum. Non tamen
debent uvae integrae huic sacramento misceri, quia iam esset ibi aliquid praeter vinum. Prohibetur
etiam ne mustum statim expressum de uva in calice offeratur, quia hoc est indecens, propter
impuritatem musti. Potest tamen in necessitate fieri, dicitur enim ab eodem Iulio Papa, si necesse
fuerit, botrus in calicem prematur.

Articulus 6

[50509] IIIª q. 74 a. 6 arg. 1 Ad sextum sic proceditur. Videtur quod aqua non sit vino permiscenda.
Sacrificium enim Christi figuratum fuit per oblationem Melchisedech, qui, Gen. XIV, non legitur
obtulisse nisi panem et vinum. Ergo videtur quod in hoc sacramento non debeat adiungi aqua.
[50510] IIIª q. 74 a. 6 arg. 2 Praeterea, diversorum sacramentorum diversae sunt materiae. Sed aqua
est materia Baptismi. Ergo non debet ad materiam assumi huius sacramenti.
[50511] IIIª q. 74 a. 6 arg. 3 Praeterea, panis et vinum sunt materia huius sacramenti. Sed pani nihil
adiungitur. Ergo nec vino debet aliquid adiungi.
[50512] IIIª q. 74 a. 6 s. c. Sed contra est quod Alexander Papa scribit, in sacramentorum
oblationibus quae inter Missarum solemnia domino offeruntur, panis tantum et vinum aqua
permixtum in sacrificium offerantur.
[50513] IIIª q. 74 a. 6 co. Respondeo dicendum quod vino quod offertur in hoc sacramento debet
aqua misceri. Primo quidem, propter institutionem. Probabiliter enim creditur quod dominus hoc
sacramentum instituerit in vino aqua permixto, secundum morem terrae illius, unde et Proverb. IX
dicitur, bibite vinum quod miscui vobis. Secundo, quia hoc convenit repraesentationi dominicae
passionis. Unde dicit Alexander Papa, non debet in calice domini aut vinum solum, aut aqua sola
offerri, sed utrumque permixtum, quia utrumque ex latere Christi in passione sua profluxisse
legitur. Tertio, quia hoc convenit ad significandum effectum huius sacramenti, qui est unio populi
Christiani ad Christum, quia, ut Iulius Papa dicit, videmus in aqua populum intelligi, in vino vero
ostendi sanguinem Christi. Ergo, cum in calice vino aqua miscetur, Christo populus adunatur.
Quarto, quia hoc competit ad ultimum effectum huius sacramenti, qui est introitus ad vitam
aeternam. Unde Ambrosius dicit, in libro de sacramentis, redundat aqua in calicem, et salit in vitam
aeternam.
[50514] IIIª q. 74 a. 6 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod, sicut Ambrosius dicit ibidem, sicut
sacrificium Christi significatum est per oblationem Melchisedech, ita etiam significatum est per
aquam quae in eremo fluxit de petra, secundum illud I Cor. X, bibebant autem de spirituali
consequente eos petra.
[50515] IIIª q. 74 a. 6 ad 2 Ad secundum dicendum quod aqua sumitur in Baptismo ad usum
ablutionis. In hoc autem sacramento assumitur ad usum refectionis, secundum illud Psalmi, super
aquam refectionis educavit me.
[50516] IIIª q. 74 a. 6 ad 3 Ad tertium dicendum quod panis ex aqua et farina conficitur. Et ideo,
cum vino aqua miscetur, neutrum sine aqua existit.

Articulus 7
[50517] IIIª q. 74 a. 7 arg. 1 Ad septimum sic proceditur. Videtur quod permixtio aquae sit de
necessitate huius sacramenti. Dicit enim Cyprianus, ad Caecilium, sic calix domini non est aqua
sola et vinum solum, nisi utrumque misceatur, quomodo nec corpus domini potest esse farina sola,
nisi utrumque, scilicet farina et aqua, fuerit adunatum. Sed admixtio aquae ad farinam est de
necessitate huius sacramenti ergo, pari ratione, admixtio aquae ad vinum.
[50518] IIIª q. 74 a. 7 arg. 2 Praeterea, in passione domini, cuius hoc sacramentum est memoriale,
sicut, de latere eius exivit sanguis, ita et aqua. Sed vinum, quod est sacramentum sanguinis, est de
necessitate huius sacramenti. Ergo, pari ratione, et aqua.

[50519] IIIª q. 74 a. 7 arg. 3 Praeterea, si aqua non esset de necessitate huius sacramenti, non
referret quaecumque aqua huic sacramento apponeretur, et ita posset apponi aqua rosacea, vel
quaecumque alia huiusmodi aqua. Quod non habet usus Ecclesiae. Aqua ergo est de necessitate
huius sacramenti.
[50520] IIIª q. 74 a. 7 s. c. Sed contra est quod Cyprianus dicit, si quis de antecessoribus nostris
ignoranter vel simpliciter non observavit, ut scilicet aquam vino misceret in sacramento, potest
simplicitati eius venia concedi. Quod non esset si aqua esset de necessitate sacramenti, sicut est
vinum vel panis. Non ergo aquae admixtio est de necessitate sacramenti.
[50521] IIIª q. 74 a. 7 co. Respondeo dicendum quod iudicium de signo sumendum est ex eo quod
significatur. Appositio autem aquae ad vinum refertur ad significandum participationem huius
sacramenti a fidelibus, quantum ad hoc quod per aquam mixtam vino significatur populus adunatus
Christo, ut dictum est. Sed et hoc ipsum quod de latere Christi pendentis in cruce aqua profluxit, ad
idem refertur, quia per aquam significabatur ablutio peccatorum, quae fiebat per passionem Christi.
Dictum est autem supra quod hoc sacramentum perficitur in consecratione materiae, usus autem
fidelium non est de necessitate sacramenti, sed est aliquid consequens ad sacramentum. Et ideo
consequens est quod appositio aquae non sit de necessitate sacramenti.
[50522] IIIª q. 74 a. 7 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod verbum illud Cypriani est
intelligendum secundum quod dicitur illud esse non posse quod convenienter esse non potest. Et sic
similitudo illa attenditur quantum ad illud quod debet fieri, non autem quantum ad necessitatem,
nam aqua est de essentia panis, non autem de essentia vini.
[50523] IIIª q. 74 a. 7 ad 2 Ad secundum dicendum quod effusio sanguinis directe pertinebat ad
ipsam Christi passionem, est enim naturale corpori humano vulnerato quod ex eo profluat sanguis.
Sed effusio aquae non fuit de necessitate passionis, sed ad demonstrandum effectum, qui est ablutio
a peccatis et refrigerium contra ardorem concupiscentiae. Et ideo aqua non seorsum offertur a vino
in hoc sacramento, sicut vinum seorsum offertur a pane, sed aqua offertur vino permixta, ut
ostendatur quod vinum per se pertinet ad hoc sacramentum, tanquam de eius necessitate existens,
aqua autem secundum quod adiungitur vino.
[50524] IIIª q. 74 a. 7 ad 3 Ad tertium dicendum quod, quia admixtio aquae ad vinum non est de
necessitate sacramenti, non refert, quantum ad necessitatem sacramenti, quaecumque aqua
misceatur vino, sive naturalis sive artificialis, ut rosacea. Quamvis, quantum ad convenientiam
sacramenti, peccet qui aliam aquam miscet nisi naturalem et veram, quia de latere Christi pendentis
in cruce vera aqua profluxit, non humor phlegmaticus, ut quidam dixerunt, ad ostendendum quod
corpus Christi erat vere compositum ex quatuor elementis; sicut per sanguinem fluentem
ostendebatur quod erat compositum ex quatuor humoribus; ut Innocentius III dicit in quadam
decretali. Quia vero admixtio aquae ad farinam est de necessitate huius sacramenti, utpote
constituens substantiam panis; si farinae admisceretur aqua rosacea, vel quicumque alius liquor
quam vera aqua, non posset ex eo confici sacramentum, quia non est vere panis.

Articulus 8
[50525] IIIª q. 74 a. 8 arg. 1 Ad octavum sic proceditur. Videtur quod debeat aqua in magna
quantitate apponi. Sicut enim sanguis de latere Christi sensibiliter fluxit, ita et aqua, unde dicitur
Ioan. XIX, qui vidit, testimonium perhibuit. Sed aqua non posset sensibiliter esse in hoc sacramento
nisi in magna quantitate poneretur. Ergo videtur quod aqua debeat apponi in magna quantitate.

[50526] IIIª q. 74 a. 8 arg. 2 Praeterea, parva aqua multo vino admixta corrumpitur. Quod autem
corruptum est, non est. Ergo idem est apponere parum de aqua in hoc sacramento, et nihil apponere.
Sed non licet nihil apponere. Ergo non licet parum apponere.
[50527] IIIª q. 74 a. 8 arg. 3 Praeterea, si sufficeret parum apponere, per consequens esset sufficiens
quod gutta aquae in totum dolium proiiceretur. Sed hoc videtur ridiculum. Ergo non sufficit quod
parva quantitas ponatur.
[50528] IIIª q. 74 a. 8 s. c. Sed contra est quod extra, de Celebrat. Missar., dicitur, perniciosus in
tuis partibus inolevit abusus, videlicet quod in maiori quantitate de aqua ponitur in sacrificio quam
de vino, cum, secundum rationabilem consuetudinem Ecclesiae generalis, plus in ipso sit de vino
quam de aqua ponendum.
[50529] IIIª q. 74 a. 8 co. Respondeo dicendum quod circa aquam adiunctam vino, ut Innocentius
III dicit, in quadam decretali, triplex est opinio. Quidam enim dicunt quod aqua adiuncta vino per se
manet, vino converso in sanguinem. Sed haec opinio omnino stare non potest. Quia in sacramento
altaris, post consecrationem, nihil est nisi corpus et sanguis Christi, sicut Ambrosius dicit, in libro
de officiis, ante benedictionem alia species nominatur, post benedictionem corpus significatur.
Alioquin non adoraretur veneratione latriae. Et ideo alii dixerunt quod, sicut vinum convertitur in
sanguinem, ita aqua convertitur in aquam quae de latere Christi fluxit. Sed hoc non rationabiliter
dici potest. Quia secundum hoc, aqua seorsum consecraretur a vino, sicut vinum a pane. Et ideo,
sicut ipse dicit, aliorum opinio probabilior est, qui dicunt aquam converti in vinum, et vinum in
sanguinem. Hoc autem fieri non posset nisi adeo modicum apponeretur de aqua quod converteretur
in vinum. Et ideo semper tutius est parum de aqua apponere, et praecipue si vinum sit debile, quia,
si tanta fieret appositio aquae quod solveretur species vini, non posset perfici sacramentum. Unde
Iulius Papa reprehendit quosdam qui pannum lineum musto intinctum per totum annum servant, et
in tempore sacrificii aqua partem eius lavant, et sic offerunt.
[50530] IIIª q. 74 a. 8 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod sufficit ad significationem huius
sacramenti quod sentiatur aqua dum apponitur vino, non autem oportet quod sit sensibilis post
mixtionem.
[50531] IIIª q. 74 a. 8 ad 2 Ad secundum dicendum quod, si aqua omnino non apponeretur, totaliter
excluderetur significatio, sed, cum aqua in vinum convertitur, significatur quod populus Christo
incorporatur.
[50532] IIIª q. 74 a. 8 ad 3 Ad tertium dicendum quod, si aqua apponeretur dolio, non sufficeret ad
significationem huius sacramenti, sed oportet aquam vino apponi circa ipsam celebrationem
sacramenti.

Quaestio 75
Prooemium
[50533] IIIª q. 75 pr. Deinde considerandum est de conversione panis et vini in corpus et sanguinem
Christi. Et circa hoc quaeruntur octo. Primo, utrum substantia panis et vini remaneat in hoc
sacramento post consecrationem. Secundo, utrum annihiletur. Tertio, utrum convertatur in corpus et
sanguinem Christi. Quarto, utrum remaneant ibi accidentia post conversionem. Quinto, utrum
remaneat ibi forma substantialis. Sexto, utrum conversio ista fiat subito. Septimo, utrum sit
miraculosior omni alia mutatione. Octavo, quibus verbis convenienter exprimi possit.

Articulus 1
[50534] IIIª q. 75 a. 1 arg. 1 Ad primum sic proceditur. Videtur quod in hoc sacramento non sit
corpus Christi secundum veritatem, sed solum secundum figuram, vel sicut in signo. Dicitur enim
Ioan. VI quod, cum dominus dixisset, nisi manducaveritis carnem filii hominis et biberitis eius
sanguinem, etc., multi ex discipulis eius audientes dixerunt, durus est hic sermo, quibus ipse,
spiritus est qui vivificat, caro non prodest quidquam. Quasi dicat, secundum expositionem
Augustini, super quartum Psalmum, spiritualiter intellige quae locutus sum. Non hoc corpus quod
videtis manducaturi estis, et bibituri illum sanguinem quem fusuri sunt qui me crucifigent.
Sacramentum aliquod vobis commendavi. Spiritualiter intellectum vivificabit vos, caro autem non
prodest quidquam.
[50535] IIIª q. 75 a. 1 arg. 2 Praeterea, dominus dicit, Matth. ult., ecce, ego vobiscum sum omnibus
diebus usque ad consummationem saeculi, quod exponens Augustinus dicit, donec saeculum
finiatur, sursum est dominus, sed tamen et hic nobiscum est veritas dominus. Corpus enim in quo
resurrexit, uno in loco esse oportet, veritas autem eius ubique diffusa est. Non ergo secundum
veritatem est corpus Christi in hoc sacramento, sed solum sicut in signo.
[50536] IIIª q. 75 a. 1 arg. 3 Praeterea, nullum corpus potest esse simul in pluribus locis, cum nec
Angelo hoc conveniat, eadem enim ratione posset esse ubique. Sed corpus Christi est verum corpus,
et est in caelo. Ergo videtur quod non sit secundum veritatem in sacramento altaris, sed solum sicut
in signo.
[50537] IIIª q. 75 a. 1 arg. 4 Praeterea, sacramenta Ecclesiae ad utilitatem fidelium ordinantur. Sed
secundum Gregorium, in quadam homilia, regulus reprehenditur quia quaerebat corporalem Christi
praesentiam. Apostoli etiam impediebantur recipere spiritum sanctum propter hoc quod affecti erant
ad eius praesentiam corporalem, ut Augustinus dicit, super illud Ioan. XVI, si non abiero,
Paraclitus non veniet ad vos. Non ergo Christus secundum praesentiam corporalem est in
sacramento altaris.
[50538] IIIª q. 75 a. 1 s. c. Sed contra est quod Hilarius dicit, in VIII de Trin., de veritate carnis et
sanguinis Christi non est relictus ambigendi locus. Nunc et ipsius domini professione, et fide nostra,
caro eius vere est cibus et sanguis eius vere est potus. Et Ambrosius dicit, VI de sacramentis, sicut
verus est Dei filius dominus Iesus Christus, ita vera Christi caro est quam accipimus, et verus
sanguis eius est potus.
[50539] IIIª q. 75 a. 1 co. Respondeo dicendum quod verum corpus Christi et sanguinem esse in hoc
sacramento, non sensu deprehendi potest, sed sola fide, quae auctoritati divinae innititur. Unde
super illud Luc. XXII, hoc est corpus meum quod pro vobis tradetur, dicit Cyrillus, non dubites an
hoc verum sit, sed potius suscipe verba salvatoris in fide, cum enim sit veritas, non mentitur. Hoc
autem conveniens est, primo quidem, perfectioni novae legis. Sacrificia enim veteris legis illud
verum sacrificium passionis Christi continebant solum in figura, secundum illud Heb. X, umbram
habens lex futurorum bonorum, non ipsam rerum imaginem. Et ideo oportuit ut aliquid plus haberet
sacrificium novae legis a Christo institutum, ut scilicet contineret ipsum passum, non solum in
significatione vel figura, sed etiam in rei veritate. Et ideo hoc sacramentum, quod ipsum Christum
realiter continet, ut Dionysius dicit, III cap. Eccles. Hierar., est perfectivum omnium sacramentorum
aliorum, in quibus virtus Christi participatur. Secundo, hoc competit caritati Christi, ex qua pro
salute nostra corpus verum nostrae naturae assumpsit. Et quia maxime proprium amicitiae est,
convivere amicis, ut philosophus dicit, IX Ethic., sui praesentiam corporalem nobis repromittit in
praemium, Matth. XXIV, ubi fuerit corpus, illuc congregabuntur et aquilae. Interim tamen nec sua

praesentia corporali in hac peregrinatione destituit, sed per veritatem corporis et sanguinis sui nos
sibi coniungit in hoc sacramento. Unde ipse dicit, Ioan. VI, qui manducat meam carnem et bibit
meum sanguinem, in me manet et ego in eo. Unde hoc sacramentum est maximae caritatis signum,
et nostrae spei sublevamentum, ex tam familiari coniunctione Christi ad nos. Tertio, hoc competit
perfectioni fidei, quae, sicut est de divinitate Christi, ita est de eius humanitate, secundum illud
Ioan. XIV, creditis in Deum, et in me credite. Et quia fides est invisibilium, sicut divinitatem suam
nobis exhibet Christus invisibiliter, ita et in hoc sacramento carnem suam nobis exhibet invisibili
modo. Quae quidam non attendentes, posuerunt corpus et sanguinem Christi non esse in hoc
sacramento nisi sicut in signo. Quod est tanquam haereticum abiiciendum, utpote verbis Christi
contrarium. Unde et Berengarius, qui primus inventor huius erroris fuerat, postea coactus est suum
errorem revocare, et veritatem fidei confiteri.
[50540] IIIª q. 75 a. 1 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod ex hac auctoritate praedicti haeretici
occasionem errandi sumpserunt, male verba Augustini intelligentes. Cum enim Augustinus dicit,
non hoc corpus quod videtis manducaturi estis, non intendit excludere veritatem corporis Christi,
sed quod non erat manducandum in hac specie in qua ab eis videbatur. Per hoc autem quod subdit,
sacramentum vobis aliquod commendavi, spiritualiter intellectum vivificabit vos, non intendit quod
corpus Christi sit in hoc sacramento solum secundum mysticam significationem, sed spiritualiter
dici, idest, invisibiliter et per virtutem spiritus. Unde, super Ioan., exponens illud quod dicitur, caro
non prodest quidquam, dicit, sed, quo modo illi intellexerunt. Carnem quippe sic intellexerunt
manducandam, quo modo in cadavere dilaniatur aut in macello venditur, non quo modo spiritu
vegetatur. Accedat spiritus ad carnem, et prodest plurimum, nam, si caro nihil prodesset, verbum
caro non fieret, ut habitaret in nobis.
[50541] IIIª q. 75 a. 1 ad 2 Ad secundum dicendum quod verbum illud Augustini, et omnia similia,
sunt intelligenda de corpore Christi secundum quod videtur in propria specie, secundum quod etiam
ipse dominus dixit, Matth. XXVI, me autem non semper habebitis. Invisibiliter tamen sub speciebus
huius sacramenti est ubicumque hoc sacramentum perficitur.
[50542] IIIª q. 75 a. 1 ad 3 Ad tertium dicendum quod corpus Christi non est eo modo in
sacramento sicut corpus in loco, quod suis dimensionibus loco commensuratur, sed quodam speciali
modo, qui est proprius huic sacramento. Unde dicimus quod corpus Christi est in diversis altaribus,
non sicut in diversis locis, sed sicut in sacramento. Per quod non intelligimus quod Christus sit ibi
solum sicut in signo, licet sacramentum sit in genere signi, sed intelligimus corpus Christi esse ibi,
sicut dictum est, secundum modum proprium huic sacramento.
[50543] IIIª q. 75 a. 1 ad 4 Ad quartum dicendum quod ratio illa procedit de praesentia corporis
Christi prout est praesens per modum corporis, idest prout est in sua specie visibili, non autem prout
spiritualiter, idest invisibiliter, modo et virtute spiritus. Unde Augustinus dicit, super Ioan., si
intellexisti spiritualiter verba Christi de carne sua, spiritus et vita tibi sunt, si intellexisti carnaliter,
etiam spiritus et vita sunt, sed tibi non sunt.

Articulus 2
[50544] IIIª q. 75 a. 2 arg. 1 Ad secundum sic proceditur. Videtur quod in hoc sacramento remaneat
substantia panis et vini post consecrationem. Dicit enim Damascenus, in libro IV, quia consuetudo
est hominibus comedere panem et vinum, coniugavit eis deitatem, et fecit ea corpus et sanguinem
suum. Et infra, panis communicationis non panis simplex est, sed unitus deitati. Sed coniugatio est
rerum actu existentium. Ergo panis et vinum simul sunt in hoc sacramento cum corpore et sanguine
Christi.

[50545] IIIª q. 75 a. 2 arg. 2 Praeterea, inter Ecclesiae sacramenta debet esse conformitas. Sed in
aliis sacramentis substantia materiae manet, sicut in Baptismo substantia aquae, et in confirmatione
substantia chrismatis. Ergo et in hoc sacramento substantia panis et vini manet.
[50546] IIIª q. 75 a. 2 arg. 3 Praeterea, panis et vinum assumitur in hoc sacramento inquantum
significat ecclesiasticam unitatem, prout unus panis fit ex multis granis, et unum vinum ex multis
racemis, ut Augustinus dicit, in libro de symbolo. Sed hoc pertinet ad ipsam substantiam panis et
vini. Ergo substantia panis et vini remanet in hoc sacramento.
[50547] IIIª q. 75 a. 2 s. c. Sed contra est quod Ambrosius dicit, in libro de sacramentis, licet figura
panis et vini videatur, nihil tamen aliud quam caro Christi et sanguis post consecrationem credenda
sunt.
[50548] IIIª q. 75 a. 2 co. Respondeo dicendum quod quidam posuerunt post consecrationem
substantiam panis et vini in hoc sacramento remanere. Sed haec positio stare non potest. Primo
quidem, quia per hanc positionem tollitur veritas huius sacramenti, ad quam pertinet ut verum
corpus Christi in hoc sacramento existat. Quod quidem ibi non est ante consecrationem. Non autem
aliquid potest esse alicubi ubi prius non erat, nisi per loci mutationem, vel per alterius conversionem
in ipsum, sicut in domo aliqua de novo incipit esse ignis aut quod illuc defertur, aut quod ibi
generatur. Manifestum est autem quod corpus Christi non incipit esse in hoc sacramento per motum
localem. Primo quidem, quia sequeretur quod desineret esse in caelo, non enim quod localiter
movetur, pervenit de novo ad aliquem locum, nisi deserat priorem. Secundo, quia omne corpus
localiter motum pertransit omnia media, quod hic dici non potest. Tertio, quia impossibile est quod
unus motus eiusdem corporis localiter moti terminetur simul ad diversa loca, cum tamen in pluribus
locis corpus Christi sub hoc sacramento simul esse incipiat. Et propter hoc relinquitur quod non
possit aliter corpus Christi incipere esse de novo in hoc sacramento nisi per conversionem
substantiae panis in ipsum. Quod autem convertitur in aliquid, facta conversione, non manet. Unde
relinquitur quod, salva veritate huius sacramenti, substantia panis post consecrationem remanere
non possit. Secundo, quia haec positio contrariatur formae huius sacramenti, in qua dicitur, hoc est
corpus meum. Quod non esset verum si substantia panis ibi remaneret, nunquam enim substantia
panis est corpus Christi. Sed potius esset dicendum, hic est corpus meum. Tertio, quia contrariaretur
venerationi huius sacramenti, si aliqua substantia esset ibi quae non posset adorari adoratione
latriae. Quarto, quia contrariaretur ritui Ecclesiae, secundum quem post corporalem cibum non licet
sumere corpus Christi, cum tamen post unam hostiam consecratam liceat sumere aliam. Unde haec
positio vitanda est tanquam haeretica.
[50549] IIIª q. 75 a. 2 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod Deus coniugavit divinitatem suam,
idest divinam virtutem, pani et vino, non ut remaneant in hoc sacramento, sed ut faciat inde corpus
et sanguinem suum.
[50550] IIIª q. 75 a. 2 ad 2 Ad secundum dicendum quod in aliis sacramentis non est ipse Christus
realiter, sicut in hoc sacramento. Et ideo in sacramentis aliis manet substantia materiae, non autem
in isto.
[50551] IIIª q. 75 a. 2 ad 3 Ad tertium dicendum quod species quae remanent in hoc sacramento, ut
infra dicetur, sufficiunt ad significationem huius sacramenti, nam per accidentia cognoscitur ratio
substantiae.

Articulus 3

[50552] IIIª q. 75 a. 3 arg. 1 Ad tertium sic proceditur. Videtur quod substantia panis, post
consecrationem huius sacramenti, annihiletur, aut in pristinam materiam resolvatur. Quod enim est
aliquid corporale, oportet alicubi esse. Sed substantia panis, quae est quiddam corporale, non manet
in hoc sacramento, ut dictum est, nec etiam est dare aliquem locum ubi sit. Ergo non est aliquid post
consecrationem. Igitur aut est annihilata, aut in praeiacentem materiam resoluta.
[50553] IIIª q. 75 a. 3 arg. 2 Praeterea, illud quod est terminus a quo in qualibet mutatione, non
remanet, nisi forte in potentia materiae, sicut, quando ex aere fit ignis, forma aeris non manet nisi in
potentia materiae; et similiter quando ex albo fit nigrum. Sed in hoc sacramento substantia panis et
vini se habet sicut terminus a quo corpus autem vel sanguis Christi sicut terminus ad quem, dicit
enim Ambrosius, in libro de officiis, ante benedictionem alia species nominatur, post
benedictionem corpus significatur. Ergo, facta consecratione, substantia panis vel vini non manet,
nisi forte resoluta in suam materiam.
[50554] IIIª q. 75 a. 3 arg. 3 Praeterea, oportet alterum contradictoriorum esse verum. Sed haec est
falsa, facta consecratione, substantia panis vel vini est aliquid. Ergo haec est vera, substantia panis
vel vini est nihil.
[50555] IIIª q. 75 a. 3 s. c. Sed contra est quod Augustinus dicit, in libro octogintatrium
quaestionum, Deus non est causa tendendi in non esse. Sed hoc sacramentum divina virtute
perficitur. Ergo in hoc sacramento non annihilatur substantia panis aut vini.
[50556] IIIª q. 75 a. 3 co. Respondeo dicendum quod, quia substantia panis vel vini non manet in
hoc sacramento, quidam, impossibile reputantes quod substantia panis vel vini in corpus vel
sanguinem Christi convertatur, posuerunt quod per consecrationem substantia panis vel vini vel
resolvitur in praeiacentem materiam, vel quod annihiletur. Praeiacens autem materia in quam
corpora mixta resolvi possunt, sunt quatuor elementa, non enim potest fieri resolutio in materiam
primam, ita quod sine forma existat, quia materia sine forma esse non potest. Cum autem post
consecrationem nihil sub speciebus sacramenti remaneat nisi corpus et sanguis, oportebit dicere
quod elementa in quae resoluta est substantia panis et vini, inde discedant per motum localem.
Quod sensu perciperetur. Similiter etiam substantia panis vel vini manet usque ad ultimum instans
consecrationis. In ultimo autem instanti consecrationis iam est ibi substantia vel corporis vel
sanguinis Christi, sicut in ultimo instanti generationis iam inest forma. Unde non erit dare aliquod
instans in quo sit ibi praeiacens materia. Non enim potest dici quod paulatim substantia panis vel
vini resolvatur in praeiacentem materiam, vel successive egrediatur de loco specierum. Quia, si hoc
inciperet fieri in ultimo instanti suae consecrationis, simul sub aliqua parte hostiae esset corpus
Christi cum substantia panis, quod est contra praedicta. Si vero incipiat fieri ante consecrationem,
erit dare aliquod tempus in quo sub aliqua parte hostiae neque erit substantia panis, neque erit
corpus Christi, quod est inconveniens. Et hoc ipsimet perpendisse videntur. Unde posuerunt aliud
sub disiunctione, scilicet quod annihiletur. Sed nec hoc potest esse. Quia non erit dare aliquem
modum quo corpus Christi verum incipiat esse in hoc sacramento, nisi per conversionem
substantiae panis in ipsum, quae quidem conversio tollitur, posita vel annihilatione panis, vel
resolutione in praeiacentem materiam. Similiter etiam non est dare unde talis resolutio vel
annihilatio in hoc sacramento causetur, cum effectus sacramenti significetur per formam; neutrum
autem horum significatur per haec verba formae, hoc est corpus meum. Unde patet praedictam
positionem esse falsam.
[50557] IIIª q. 75 a. 3 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod substantia panis vel vini, facta
consecratione, neque sub speciebus sacramenti manet, neque alibi. Non tamen sequitur quod
annihiletur, convertitur enim in corpus Christi. Sicut non sequitur, si aer ex quo generatus est ignis,
non sit ibi vel alibi, quod sit annihilatus.

[50558] IIIª q. 75 a. 3 ad 2 Ad secundum dicendum quod forma quae est terminus a quo, non
convertitur in aliam formam, sed una forma succedit alteri in subiecto, et ideo prima forma non
remanet nisi in potentia materiae. Sed hic substantia panis convertitur in corpus Christi, ut supra
dictum est. Unde ratio non sequitur.
[50559] IIIª q. 75 a. 3 ad 3 Ad tertium dicendum quod, licet post consecrationem haec sit falsa
substantia panis est aliquid; id tamen in quod substantia panis conversa est, est aliquid. Et ideo
substantia panis non est annihilata.

Articulus 4
[50560] IIIª q. 75 a. 4 arg. 1 Ad quartum sic proceditur. Videtur quod panis non possit converti in
corpus Christi. Conversio enim quaedam mutatio est. Sed in omni mutatione oportet esse aliquod
subiectum, quod prius est in potentia et postea est in actu, ut enim dicitur in III Physic., motus est
actus existentis in potentia. Non est autem dare aliquod subiectum substantiae panis et corporis
Christi, quia de ratione substantiae est quod non sit in subiecto, ut dicitur in praedicamentis. Non
ergo potest esse quod tota substantia panis convertatur in corpus Christi.
[50561] IIIª q. 75 a. 4 arg. 2 Praeterea, forma illius in quod aliquid convertitur, de novo incipit esse
in materia eius quod in ipsum convertitur, sicut, cum aer convertitur in ignem prius non existentem,
forma ignis incipit de novo esse in materia aeris; et similiter, cum cibus convertitur in hominem
prius non existentem, forma hominis incipit esse de novo in materia cibi. Si ergo panis convertitur
in corpus Christi, necesse est quod forma corporis Christi de novo incipiat esse in materia panis,
quod est falsum. Non ergo panis convertitur in substantiam corporis Christi.
[50562] IIIª q. 75 a. 4 arg. 3 Praeterea, quae sunt secundum se divisa, nunquam unum eorum fit
alterum, sicut albedo nunquam fit nigredo, sed subiectum albedinis fit subiectum nigredinis, ut
dicitur in I Physic. Sed, sicut duae formae contrariae sunt secundum se divisae, utpote principia
formalis differentiae existentes; ita duae materiae signatae sunt secundum se divisae, utpote
existentes principium materialis divisionis. Ergo non potest esse quod haec materia panis fiat haec
materia qua individuatur corpus Christi. Et ita non potest esse quod substantia huius panis
convertatur in substantiam corporis Christi.
[50563] IIIª q. 75 a. 4 s. c. Sed contra est quod Eusebius Emesenus dicit, novum tibi et impossibile
esse non debet quod in Christi substantiam terrena et mortalia convertuntur.
[50564] IIIª q. 75 a. 4 co. Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, cum in hoc sacramento
sit verum corpus Christi, nec incipiat ibi esse de novo per motum localem; cum etiam nec corpus
Christi sit ibi sicut in loco, ut ex dictis patet, necesse est dicere quod ibi incipiat esse per
conversionem substantiae panis in ipsum. Haec tamen conversio non est similis conversionibus
naturalibus, sed est omnino supernaturalis, sola Dei virtute effecta. Unde Ambrosius dicit, in libro
de sacramentis, liquet quod praeter naturae ordinem virgo generavit. Et hoc quod conficimus,
corpus ex virgine est. Quid igitur quaeris naturae ordinem in Christi corpore, cum praeter naturam
sit ipse dominus Iesus partus ex virgine? Et super illud Ioan. VI, verba quae ego locutus sum vobis,
scilicet de hoc sacramento, spiritus et vita sunt, dicit Chrysostomus, idest, spiritualia sunt, nihil
habentia carnale neque consequentiam naturalem, sed eruta sunt ab omni tali necessitate quae in
terra, et a legibus quae hic positae sunt. Manifestum est enim quod omne agens agit inquantum est
actu. Quodlibet autem agens creatum est determinatum in suo actu, cum sit determinati generis et
speciei. Et ideo cuiuslibet agentis creati actio fertur super aliquem determinatum actum.
Determinatio autem cuiuslibet rei in esse actuali est per eius formam. Unde nullum agens naturale

vel creatum potest agere nisi ad immutationem formae. Et propter hoc omnis conversio quae fit
secundum leges naturae, est formalis. Sed Deus est infinitus actus, ut in prima parte habitum est.
Unde eius actio se extendit ad totam naturam entis. Non igitur solum potest perficere conversionem
formalem, ut scilicet diversae formae sibi in eodem subiecto succedant, sed conversionem totius
entis, ut scilicet tota substantia huius convertatur in totam substantiam illius. Et hoc agitur divina
virtute in hoc sacramento. Nam tota substantia panis convertitur in totam substantiam corporis
Christi, et tota substantia vini in totam substantiam sanguinis Christi. Unde haec conversio non est
formalis, sed substantialis. Nec continetur inter species motus naturalis, sed proprio nomine potest
dici transubstantiatio.
[50565] IIIª q. 75 a. 4 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod obiectio illa procedit de mutatione
formali, quia formae proprium est in materia vel subiecto esse. Non autem habet locum in
conversione totius substantiae. Unde, cum haec conversio substantialis importet quendam ordinem
substantiarum quarum una convertitur in alteram, est sicut in subiecto in utraque substantia, sicut
ordo et numerus.
[50566] IIIª q. 75 a. 4 ad 2 Ad secundum dicendum quod etiam illa obiectio procedit de conversione
formali, seu mutatione, quia oportet, sicut dictum est, formam esse in materia vel subiecto. Non
autem habet locum in conversione totius substantiae, cuius non est accipere aliquod subiectum.
[50567] IIIª q. 75 a. 4 ad 3 Ad tertium dicendum quod virtute agentis finiti non potest forma in
formam mutari, nec materia in materiam. Sed virtute agentis infiniti, quod habet actionem in totum
ens, potest talis conversio fieri, quia utrique formae et utrique materiae est communis natura entis;
et id quod entitatis est in una, potest auctor entis convertere ad id quod est entitatis in altera, sublato
eo per quod ab illa distinguebatur.

Articulus 5
[50568] IIIª q. 75 a. 5 arg. 1 Ad quintum sic proceditur. Videtur quod in hoc sacramento non
remaneant accidentia panis et vini. Remoto enim priori, removetur posterius. Sed substantia est
naturaliter prior accidente, ut probatur VII Metaphys. Cum ergo, facta consecratione, non remaneat
substantia panis in hoc sacramento, videtur quod non possint remanere accidentia eius.
[50569] IIIª q. 75 a. 5 arg. 2 Praeterea, in sacramento veritatis non debet esse aliqua deceptio. Sed
per accidentia iudicamus de substantia. Videtur ergo quod decipiatur humanum iudicium, si,
remanentibus accidentibus, substantia panis non remaneat. Non ergo hoc est conveniens huic
sacramento.
[50570] IIIª q. 75 a. 5 arg. 3 Praeterea, quamvis fides non sit subiecta rationi, non tamen est contra
rationem, sed supra ipsam, ut in principio huius operis dictum est. Sed ratio nostra habet ortum a
sensu. Ergo fides nostra non debet esse contra sensum, dum sensus noster iudicat esse panem, et
fides nostra credit esse substantiam corporis Christi. Non ergo hoc est conveniens huic sacramento,
quod accidentia panis subiecta sensibus maneant, et substantia panis non maneat.
[50571] IIIª q. 75 a. 5 arg. 4 Praeterea, illud quod manet, conversione facta, videtur esse subiectum
mutationis. Si ergo accidentia panis manent conversione facta, videtur quod ipsa accidentia sint
conversionis subiectum. Quod est impossibile, nam accidentis non est accidens. Non ergo in hoc
sacramento debent remanere accidentia panis et vini.

[50572] IIIª q. 75 a. 5 s. c. Sed contra est quod Augustinus dicit, in libro sententiarum prosperi, nos
in specie panis et vini, quam videmus, res invisibiles, idest carnem et sanguinem, honoramus.
[50573] IIIª q. 75 a. 5 co. Respondeo dicendum quod sensu apparet, facta consecratione, omnia
accidentia panis et vini remanere. Quod quidem rationabiliter per divinam providentiam fit. Primo
quidem, quia non est consuetum hominibus, sed horribile, carnem hominis comedere et sanguinem
bibere, proponitur nobis caro et sanguis Christi sumenda sub speciebus illorum quae frequentius in
usum hominis veniunt, scilicet panis et vini. Secundo, ne hoc sacramentum ab infidelibus
irrideretur, si sub specie propria dominum nostrum manducemus. Tertio ut, dum invisibiliter corpus
et sanguinem domini nostri sumimus, hoc proficiat ad meritum fidei.
[50574] IIIª q. 75 a. 5 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod, sicut dicitur in libro de causis, effectus
plus dependet a causa prima quam a causa secunda. Et ideo virtute Dei, qui est causa prima
omnium, fieri potest ut remaneant posteriora, sublatis prioribus.
[50575] IIIª q. 75 a. 5 ad 2 Ad secundum dicendum quod in hoc sacramento nulla est deceptio, sunt
enim secundum rei veritatem accidentia, quae sensibus diiudicantur. Intellectus autem, cuius est
proprium obiectum substantia, ut dicitur in III de anima, per fidem a deceptione praeservatur.
[50576] IIIª q. 75 a. 5 ad 3 Et sic patet responsio ad tertium. Nam fides non est contra sensum, sed
est de eo ad quod sensus non attingit.
[50577] IIIª q. 75 a. 5 ad 4 Ad quartum dicendum quod haec conversio non proprie habet
subiectum, ut dictum est. Sed tamen accidentia, quae remanent, habent aliquam similitudinem
subiecti.

Articulus 6
[50578] IIIª q. 75 a. 6 arg. 1 Ad sextum sic proceditur. Videtur quod, facta consecratione, remaneat
in hoc sacramento forma substantialis panis. Dictum est enim quod, facta consecratione, remaneant
accidentia. Sed, cum panis sit quiddam artificiale, etiam forma eius est accidens. Ergo remanet,
facta consecratione.
[50579] IIIª q. 75 a. 6 arg. 2 Praeterea, forma corporis Christi est anima, dicitur enim in II de anima,
quod anima est actus corporis physici potentia vitam habentis. Sed non potest dici quod forma
substantialis panis convertatur in animam. Ergo videtur quod remaneat, facta consecratione.
[50580] IIIª q. 75 a. 6 arg. 3 Praeterea, propria operatio rei sequitur formam substantialem eius. Sed
illud quod remanet in hoc sacramento, nutrit, et omnem operationem facit quam faceret panis
existens. Ergo forma substantialis panis remanet in hoc sacramento, facta consecratione.
[50581] IIIª q. 75 a. 6 s. c. Sed contra, forma substantialis panis est de substantia panis. Sed
substantia panis convertitur in corpus Christi, sicut dictum est. Ergo forma substantialis panis non
manet.
[50582] IIIª q. 75 a. 6 co. Respondeo dicendum quod quidam posuerunt quod, facta consecratione,
non solum remanent accidentia panis, sed etiam forma substantialis eius. Sed hoc esse non potest.
Primo quidem quia, si forma substantialis remaneret, nihil de pane converteretur in corpus Christi
nisi sola materia. Et ita sequeretur quod non converteretur in corpus Christi totum, sed in eius
materiam. Quod repugnat formae sacramenti, qua dicitur, hoc est corpus meum. Secundo quia, si

forma substantialis panis remaneret, aut remaneret in materia, aut a materia separata. Primum autem
esse non potest. Quia, si remaneret in materia panis, tunc tota substantia panis remaneret, quod est
contra praedicta. In alia autem materia remanere non posset, quia propria forma non est nisi in
propria materia. Si autem remaneret a materia separata, iam esset forma intelligibilis actu, et etiam
intellectus, nam omnes formae a materia separatae sunt tales. Tertio, esset inconveniens huic
sacramento. Nam accidentia panis in hoc sacramento remanent ut sub eis videatur corpus Christi,
non autem sub propria specie, sicut supra dictum est. Et ideo dicendum est quod forma substantialis
panis non manet.
[50583] IIIª q. 75 a. 6 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod nihil prohibet arte fieri aliquid cuius
forma non est accidens, sed forma substantialis, sicut arte possunt produci ranae et serpentes. Talem
enim formam non producit ars virtute propria, sed virtute naturalium principiorum. Et hoc modo
producit formam substantialem panis, virtute ignis decoquentis materiam ex farina et aqua
confectam.
[50584] IIIª q. 75 a. 6 ad 2 Ad secundum dicendum quod anima est forma corporis dans ei totum
ordinem esse perfecti, scilicet esse, et esse corporeum, et esse animatum, et sic de aliis. Convertitur
igitur forma panis in formam corporis Christi secundum quod dat esse corporeum, non autem
secundum quod dat esse animatum tali anima.
[50585] IIIª q. 75 a. 6 ad 3 Ad tertium dicendum quod operationum panis quaedam consequuntur
ipsum ratione accidentium, sicut immutare sensum. Et tales operationes inveniuntur in speciebus
panis post consecrationem, propter ipsa accidentia, quae remanent. Quaedam autem operationes
consequuntur panem vel ratione materiae, sicut quod convertitur in aliquid; vel ratione formae
substantialis, sicut est operatio consequens speciem eius, puta quod confirmat cor hominis. Et tales
operationes inveniuntur in hoc sacramento, non propter formam vel materiam quae remaneat, sed
quia miraculose conferuntur ipsis accidentibus, ut infra dicetur.

Articulus 7
[50586] IIIª q. 75 a. 7 arg. 1 Ad septimum sic proceditur. Videtur quod ista conversio non fiat in
instanti, sed fiat successive. In hac enim conversione prius est substantia panis, et postea substantia
corporis Christi. Non ergo utrumque est in eodem instanti, sed in duobus instantibus. Sed inter
quaelibet duo instantia est tempus medium. Ergo oportet quod haec conversio fiat secundum
successionem temporis quod est inter ultimum instans quo est ibi panis, et primum instans quo est
ibi corpus Christi.
[50587] IIIª q. 75 a. 7 arg. 2 Praeterea, in omni conversione est fieri et factum esse. Sed haec duo
non sunt simul, quia quod fit, non est; quod autem factum est, iam est. Ergo in hac conversione est
prius et posterius. Et ita oportet quod non sit instantanea, sed successiva.
[50588] IIIª q. 75 a. 7 arg. 3 Praeterea, Ambrosius dicit, in libro de Sacram., quod istud
sacramentum Christi sermone conficitur. Sed sermo Christi successive profertur. Ergo haec
conversio fit successive.
[50589] IIIª q. 75 a. 7 s. c. Sed contra est quod haec conversio perficitur virtute infinita, cuius est
subito operari.
[50590] IIIª q. 75 a. 7 co. Respondeo dicendum quod aliqua mutatio est instantanea triplici ratione.
Uno quidem modo, ex parte formae, quae est terminus mutationis. Si enim sit aliqua forma quae

recipiat magis aut minus, successive acquiritur subiecto, sicut sanitas. Et ideo, quia forma
substantialis non recipit magis et minus, inde est quod subito fit eius introductio in materia. Alio
modo, ex parte subiecti, quod quandoque successive praeparatur ad susceptionem formae, et ideo
aqua successive calefit. Quando vero ipsum subiectum est in ultima dispositione ad formam, subito
recipit ipsam, sicut diaphanum subito illuminatur. Tertio, ex parte agentis, quod est infinitae virtutis,
unde statim potest materiam ad formam disponere. Sicut dicitur Marc. VII, quod, cum Christus
dixisset, ephphetha, quod est adaperire, statim apertae sunt aures hominis, et solutum est vinculum
linguae eius. Et his tribus rationibus haec conversio est instantanea. Primo quidem, quia substantia
corporis Christi, ad quam terminatur ista conversio, non suscipit magis neque minus. Secundo, quia
in hac conversione non est aliquod subiectum, quod successive praeparetur. Tertio, quia agitur Dei
virtute infinita.
[50591] IIIª q. 75 a. 7 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod quidam non simpliciter concedunt quod
inter quaelibet duo instantia sit tempus medium. Dicunt enim quod hoc habet locum in duobus
instantibus quae referuntur ad eundem motum, non autem in duobus instantibus quae referuntur ad
diversa. Unde inter instans quod mensurat finem quietis, et aliud instans quod mensurat principium
motus, non est tempus medium. Sed in hoc decipiuntur. Quia unitas temporis et instantis, vel etiam
pluralitas eorum, non accipitur secundum quoscumque motus, sed secundum primum motum caeli,
qui est mensura omnis motus et quietis. Et ideo alii hoc concedunt in tempore quod mensurat
motum dependentem ex motu caeli. Sunt autem quidam motus ex motu caeli non dependentes, nec
ab eo mensurati, sicut in prima parte dictum est de motibus Angelorum. Unde inter duo instantia
illis motibus respondentia, non est tempus medium. Sed hoc non habet locum in proposito. Quia,
quamvis ista conversio secundum se non habeat ordinem ad motum caeli, consequitur tamen
prolationem verborum, quam necesse est motu caeli mensurari. Et ideo necesse est inter quaelibet
duo instantia circa istam conversionem signata esse tempus medium. Quidam ergo dicunt quod
instans in quo ultimo est panis, et instans in quo primo est corpus Christi, sunt quidem duo per
comparationem ad mensurata, sed sunt unum per comparationem ad tempus mensurans, sicut, cum
duae lineae se contingunt, sunt duo puncta ex parte duarum linearum, unum autem punctum ex
parte loci continentis. Sed hoc non est simile. Quia instans et tempus particularibus motibus non est
mensura intrinseca, sicut linea et punctus corporibus, sed solum extrinseca, sicut corporibus locus.
Unde alii dicunt quod est idem instans re, sed aliud ratione. Sed secundum hoc sequeretur quod
realiter opposita essent simul. Nam diversitas rationis non variat aliquid ex parte rei. Et ideo
dicendum est quod haec conversio, sicut dictum est, perficitur per verba Christi, quae a sacerdote
proferuntur, ita quod ultimum instans prolationis verborum est primum instans in quo est in
sacramento corpus Christi, in toto autem tempore praecedente est ibi substantia panis. Cuius
temporis non est accipere aliquod instans proximo praecedens ultimum, quia tempus non
componitur ex instantibus consequenter se habentibus, ut probatur in VI Physic. Et ideo est quidem
dare instans in quo est corpus Christi, non est autem dare ultimum instans in quo sit substantia
panis, sed est dare ultimum tempus. Et idem est in mutationibus naturalibus, ut patet per
philosophum, in VIII physicorum.
[50592] IIIª q. 75 a. 7 ad 2 Ad secundum dicendum quod in mutationibus instantaneis simul est fieri
et factum esse, sicut simul est illuminari et illuminatum esse. Dicitur enim in talibus factum esse
secundum quod iam est, fieri autem, secundum quod ante non fuit.
[50593] IIIª q. 75 a. 7 ad 3 Ad tertium dicendum quod ista conversio, sicut dictum est, fit in ultimo
instanti prolationis verborum, tunc enim completur verborum significatio, quae est efficax in
sacramentorum formis. Et ideo non sequitur quod ista conversio sit successiva.

Articulus 8

[50594] IIIª q. 75 a. 8 arg. 1 Ad octavum sic proceditur. Videtur quod haec sit falsa, ex pane fit
corpus Christi. Omne enim id ex quo fit aliquid, est id quod fit illud, sed non convertitur, dicimus
enim quod ex albo fit nigrum, et quod album fit nigrum; et licet dicamus quod homo fiat niger, non
tamen dicimus quod ex homine fiat nigrum ut patet in I Physic. Si ergo verum est quod ex pane fiat
corpus Christi, verum erit dicere quod panis fiat corpus Christi. Quod videtur esse falsum, quia
panis non est subiectum factionis, sed magis est terminus. Ergo non vere dicitur quod ex pane fiat
corpus Christi.
[50595] IIIª q. 75 a. 8 arg. 2 Praeterea, fieri terminatur ad esse, vel ad factum esse. Sed haec
nunquam est vera, panis est corpus Christi, vel, panis est factus corpus Christi, vel etiam, panis erit
corpus Christi. Ergo videtur quod nec haec sit vera, ex pane fit corpus Christi.
[50596] IIIª q. 75 a. 8 arg. 3 Praeterea, omne id ex quo fit aliquid, convertitur in id quod fit ex eo.
Sed haec videtur esse falsa, panis convertitur in corpus Christi, quia haec conversio videtur esse
miraculosior quam creatio; in qua tamen non dicitur quod non ens convertatur in ens. Ergo videtur
quod etiam haec sit falsa, ex pane fit corpus Christi.
[50597] IIIª q. 75 a. 8 arg. 4 Praeterea, illud ex quo fit aliquid, potest esse illud. Sed haec est falsa,
panis potest esse corpus Christi. Ergo etiam haec est falsa, ex pane fit corpus Christi.
[50598] IIIª q. 75 a. 8 s. c. Sed contra est quod Ambrosius dicit, in libro de sacramentis, ubi accedit
consecratio, de pane fit corpus Christi.
[50599] IIIª q. 75 a. 8 co. Respondeo dicendum quod haec conversio panis in corpus Christi,
quantum ad aliquid convenit cum creatione et cum transmutatione naturali, et quantum ad aliquid
differt ab utroque. Est enim commune his tribus ordo terminorum, scilicet ut post hoc sit hoc, in
creatione enim est esse post non esse, in hoc sacramento corpus Christi post substantiam panis, in
transmutatione naturali album post nigrum vel ignis post aerem; et quod praedicti termini non sint
simul. Convenit autem conversio de qua nunc loquimur cum creatione, quia in neutra earum est
aliquod commune subiectum utrique extremorum. Cuius contrarium apparet in omni transmutatione
naturali. Convenit vero haec conversio cum transmutatione naturali in duobus, licet non similiter.
Primo quidem, quia in utraque unum extremorum transit in aliud, sicut panis in corpus Christi, et
aer in ignem, non autem non ens convertitur in ens. Aliter tamen hoc accidit utrobique. Nam in hoc
sacramento tota substantia panis transit in totum corpus Christi, sed in transmutatione naturali
materia unius suscipit formam alterius, priori forma deposita. Secundo conveniunt in hoc, quod
utrobique remanet aliquid idem, quod non accidit in creatione. Differenter tamen, nam in
transmutatione naturali remanet eadem materia vel subiectum; in hoc autem sacramento remanent
eadem accidentia. Et ex his accipi potest qualiter differenter in talibus loqui debeamus. Quia enim
in nullo praedictorum trium extrema sunt simul ideo in nullo eorum potest unum extremum de alio
praedicari per verbum substantivum praesentis temporis, non enim dicimus, non ens est ens, vel,
panis est corpus Christi, vel, aer est ignis aut album nigrum. Propter ordinem vero extremorum,
possumus uti in omnibus hac praepositione ex, quae ordinem designat. Possumus enim vere et
proprie dicere quod ex non ente fit ens, et ex pane corpus Christi, et ex aere ignis vel ex albo
nigrum. Quia vero in creatione unum extremorum non transit in alterum, non possumus in creatione
uti verbo conversionis, ut dicamus quod non ens convertitur in ens. Quo tamen verbo uti possumus
in hoc sacramento, sicut et in transmutatione naturali. Sed quia in hoc sacramento tota substantia in
totam mutatur, propter hoc haec conversio proprie transubstantiatio vocatur. Rursus, quia huius
conversionis non est accipere aliquod subiectum, ea quae verificantur in conversione naturali
ratione subiecti, non sunt concedenda in hac conversione. Et primo quidem, manifestum est quod
potentia ad oppositum consequitur subiectum, ratione cuius dicimus quod album potest esse
nigrum, vel aer potest esse ignis. Licet haec non sit ita propria sicut prima, nam subiectum albi, in

quo est potentia ad nigredinem, est tota substantia albi, non enim albedo est pars eius; subiectum
autem formae aeris est pars eius; unde, cum dicitur, aer potest esse ignis, verificatur ratione partis
per synecdochen. Sed in hac conversione et similiter in creatione, quia nullum est subiectum, non
dicitur quod unum extremum possit esse aliud, sicut quod non ens possit esse ens, vel quod panis
possit esse corpus Christi. Et eadem ratione non potest proprie dici quod de non ente fiat ens, vel
quod de pane fiat corpus Christi, quia haec praepositio de designat causam consubstantialem; quae
quidem consubstantialitas extremorum in transmutationibus naturalibus attenditur penes
convenientiam in subiecto. Et simili ratione non conceditur quod panis erit corpus Christi, vel quod
fiat corpus Christi, sicut neque conceditur in creatione quod non ens erit ens, vel quod non ens fiat
ens, quia hic modus loquendi verificatur in transmutationibus naturalibus ratione subiecti, puta cum
dicimus quod album fit nigrum, vel album erit nigrum. Quia tamen in hoc sacramento, facta
conversione, aliquid idem manet, scilicet accidentia panis, ut supra dictum est, secundum quandam
similitudinem aliquae harum locutionum possunt concedi, scilicet quod panis sit corpus Christi, vel,
panis erit corpus Christi, vel, de pane fit corpus Christi; ut nomine panis non intelligatur substantia
panis, sed in universali hoc quod sub speciebus panis continetur, sub quibus prius continetur
substantia panis, et postea corpus Christi.
[50600] IIIª q. 75 a. 8 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod illud ex quo aliquid fit, quandoque
quidem importat simul subiectum cum uno extremorum transmutationis, sicut cum dicitur, ex albo
fit nigrum. Quandoque vero importat solum oppositum, vel extremum, sicut cum dicitur, ex mane
fit dies. Et sic non conceditur quod hoc fiat illud, idest quod mane fiat dies. Et ita etiam in
proposito, licet proprie dicatur quod ex pane fiat corpus Christi, non tamen proprie dicitur quod
panis fiat corpus Christi, nisi secundum quandam similitudinem, ut dictum est.
[50601] IIIª q. 75 a. 8 ad 2 Ad secundum dicendum quod illud ex quo fit aliquid, quandoque erit
illud, propter subiectum quod importatur. Et ideo, cum huius conversionis non sit aliquod
subiectum, non est similis ratio.
[50602] IIIª q. 75 a. 8 ad 3 Ad tertium dicendum quod in hac conversione sunt plura difficilia quam
in creatione, in qua hoc solum difficile est, quod aliquid fit ex nihilo, quod tamen pertinet ad
proprium modum productionis primae causae, quae nihil aliud praesupponit. Sed in hac conversione
non solum est difficile quod hoc totum convertitur in illud totum, ita quod nihil prioris remaneat,
quod non pertinet ad communem modum productionis alicuius causae, sed etiam habet hoc difficile,
quod accidentia remanent corrupta substantia, et multa alia, de quibus in sequentibus agetur. Tamen
verbum conversionis recipitur in hoc sacramento, non autem in creatione, sicut dictum est.
[50603] IIIª q. 75 a. 8 ad 4 Ad quartum dicendum quod, sicut dictum est, potentia pertinet ad
subiectum, quod non est accipere in hac conversione. Et ideo non conceditur quod panis possit esse
corpus Christi, non enim haec conversio fit per potentiam passivam creaturae, sed per solam
potentiam activam creatoris.

Quaestio 76
Prooemium
[50604] IIIª q. 76 pr. Deinde considerandum est de modo quo Christus existit in hoc sacramento. Et
circa hoc quaeruntur octo. Primo, utrum totus Christus sit sub hoc sacramento. Secundo, utrum
totus Christus sit sub utraque specie sacramenti. Tertio, utrum totus Christus sit sub qualibet parte
specierum. Quarto, utrum dimensiones corporis Christi totae sint in hoc sacramento. Quinto, utrum
corpus Christi sit in hoc sacramento localiter. Sexto, utrum corpus Christi moveatur ad motum
hostiae vel calicis post consecrationem. Septimo, utrum corpus Christi sub hoc sacramento possit ab

aliquo oculo videri. Octavo, utrum verum corpus Christi remaneat in hoc sacramento quando
miraculose apparet sub specie pueri vel carnis.

Articulus 1
[50605] IIIª q. 76 a. 1 arg. 1 Ad primum sic proceditur. Videtur quod non totus Christus contineatur
sub hoc sacramento. Christus enim incipit esse in hoc sacramento per conversionem panis et vini.
Sed manifestum est quod panis et vinum non possunt converti neque in divinitatem Christi, neque
in eius animam. Cum ergo Christus existat ex tribus substantiis, scilicet divinitate, anima et corpore,
ut supra habitum; videtur quod Christus totus non sit in hoc sacramento.
[50606] IIIª q. 76 a. 1 arg. 2 Praeterea, Christus est in hoc sacramento secundum quod competit
refectioni fidelium, quae in cibo et potu consistit, sicut supra dictum est. Sed dominus dicit, Ioan.
VI, caro mea vere est cibus, et sanguis meus vere est potus. Ergo solum caro et sanguis Christi
continetur in hoc sacramento. Sunt autem multae aliae partes corporis Christi, puta nervi et ossa et
alia huiusmodi. Non ergo totus Christus continetur sub hoc sacramento.
[50607] IIIª q. 76 a. 1 arg. 3 Praeterea, corpus maioris quantitatis non potest totum contineri sub
minoris quantitatis mensura. Sed mensura panis et vini consecrati est multo minor quam propria
mensura corporis Christi. Non potest ergo esse quod totus Christus sit sub hoc sacramento.
[50608] IIIª q. 76 a. 1 s. c. Sed contra est quod Ambrosius dicit, in libro de Offic., in illo
sacramento Christus est.
[50609] IIIª q. 76 a. 1 co. Respondeo dicendum quod omnino necesse est confiteri secundum fidem
Catholicam quod totus Christus sit in hoc sacramento. Sciendum tamen quod aliquid Christi est in
hoc sacramento dupliciter, uno modo, quasi ex vi sacramenti; alio modo, ex naturali concomitantia.
Ex vi quidem sacramenti, est sub speciebus huius sacramenti id in quod directe convertitur
substantia panis et vini praeexistens, prout significatur per verba formae, quae sunt effectiva in hoc
sacramento sicut et in ceteris, puta cum dicitur, hoc est corpus meum, hic est sanguis meus. Ex
naturali autem concomitantia est in hoc sacramento illud quod realiter est coniunctum ei in quod
praedicta conversio terminatur. Si enim aliqua duo sunt realiter coniuncta, ubicumque est unum
realiter, oportet et aliud esse, sola enim operatione animae discernuntur quae realiter sunt coniuncta.
[50610] IIIª q. 76 a. 1 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod, quia conversio panis et vini non
terminatur ad divinitatem vel animam Christi, consequens est quod divinitas vel anima Christi non
sit in hoc sacramento ex vi sacramenti, sed ex reali concomitantia. Quia enim divinitas corpus
assumptum nunquam deposuit, ubicumque est corpus Christi, necesse est et eius divinitatem esse.
Et ideo in hoc sacramento necesse est esse divinitatem Christi concomitantem eius corpus. Unde in
symbolo Ephesino legitur, participes efficimur corporis et sanguinis Christi, non ut communem
carnem percipientes, nec viri sanctificati et verbo coniuncti secundum dignitatis unitatem, sed vere
vivificatricem, et ipsius verbi propriam factam. Anima vero realiter separata fuit a corpore, ut supra
dictum est. Et ideo, si in illo triduo mortis fuisset hoc sacramentum celebratum, non fuisset ibi
anima, nec ex vi sacramenti nec ex reali concomitantia. Sed quia Christus resurgens ex mortuis iam
non moritur, ut dicitur Rom. VI, anima eius semper est realiter corpori unita. Et ideo in hoc
sacramento corpus quidem Christi est ex vi sacramenti, anima autem ex reali concomitantia.
[50611] IIIª q. 76 a. 1 ad 2 Ad secundum dicendum quod ex vi sacramenti sub hoc sacramento
continetur, quantum ad species panis, non solum caro, sed totum corpus Christi, idest ossa et nervi
et alia huiusmodi. Et hoc apparet ex forma huius sacramenti, in qua non dicitur, haec est caro mea,

sed, hoc est corpus meum. Et ideo, cum dominus dixit, Ioan. VI, caro mea vere est cibus, caro
ponitur ibi pro toto corpore, quia, secundum consuetudinem humanam, videtur esse magis
manducationi accommodata, prout scilicet homines carnibus animalium vescuntur communiter, non
ossibus vel aliis huiusmodi.
[50612] IIIª q. 76 a. 1 ad 3 Ad tertium dicendum quod, sicut dictum est, facta conversione panis in
corpus Christi vel vini in sanguinem, accidentia utriusque remanent. Ex quo patet quod dimensiones
panis vel vini non convertuntur in dimensiones corporis Christi, sed substantia in substantiam. Et
sic substantia corporis Christi vel sanguinis est in hoc sacramento ex vi sacramenti, non autem
dimensiones corporis vel sanguinis Christi. Unde patet quod corpus Christi est in hoc sacramento
per modum substantiae, et non per modum quantitatis. Propria autem totalitas substantiae continetur
indifferenter in parva vel magna quantitate, sicut tota natura aeris in magno vel parvo aere, et tota
natura hominis in magno vel parvo homine. Unde et tota substantia corporis Christi et sanguinis
continetur in hoc sacramento post consecrationem, sicut ante consecrationem continebatur ibi
substantia panis et vini.

Articulus 2
[50613] IIIª q. 76 a. 2 arg. 1 Ad secundum sic proceditur. Videtur quod non sub utraque specie
huius sacramenti totus Christus contineatur. Hoc enim sacramentum ad salutem fidelium ordinatur,
non virtute specierum, sed virtute eius quod sub speciebus continetur, quia species erant etiam ante
consecrationem, ex qua est virtus huius sacramenti. Si ergo nihil continetur sub una specie quod non
contineatur sub alia, et totus Christus continetur sub utraque, videtur quod altera illarum superfluat
in hoc sacramento.
[50614] IIIª q. 76 a. 2 arg. 2 Praeterea, dictum est quod sub nomine carnis omnes aliae partes
corporis continentur, sicut ossa, nervi et alia huiusmodi. Sed sanguis est una partium humani
corporis, sicut patet per Aristotelem, in libro animalium. Si ergo sanguis Christi continetur sub
specie panis, sicut continentur ibi aliae partes corporis, non deberet seorsum sanguis consecrari,
sicut neque seorsum consecratur alia pars corporis.
[50615] IIIª q. 76 a. 2 arg. 3 Praeterea, quod iam factum est, iterum fieri non potest. Sed corpus
Christi iam incoepit esse in hoc sacramento per consecrationem panis. Ergo non potest esse quod
denuo incipiat esse per consecrationem vini. Et ita sub specie vini non continebitur corpus Christi;
et per consequens nec totus Christus. Non ergo sub utraque specie totus Christus continetur.
[50616] IIIª q. 76 a. 2 s. c. Sed contra est quod, I Cor. XI, super illud, calicem, dicit Glossa quod
sub utraque specie, scilicet panis et vini, idem sumitur. Et ita videtur quod sub utraque specie totus
Christus sit.
[50617] IIIª q. 76 a. 2 co. Respondeo dicendum certissime ex supra dictis tenendum esse quod sub
utraque specie sacramenti totus est Christus, aliter tamen et aliter. Nam sub speciebus panis est
quidem corpus Christi ex vi sacramenti, sanguis autem ex reali concomitantia, sicut supra dictum
est de anima et divinitate Christi. Sub speciebus vero vini est quidem sanguis Christi ex vi
sacramenti, corpus autem Christi ex reali concomitantia, sicut anima et divinitas, eo quod nunc
sanguis Christi non est ab eius corpore separatus, sicut fuit tempore passionis et mortis. Unde, si
tunc fuisset hoc sacramentum celebratum, sub speciebus panis fuisset corpus Christi sine sanguine,
et sub specie vini sanguis sine corpore, sicut erat in rei veritate.

[50618] IIIª q. 76 a. 2 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod, quamvis totus Christus sit sub utraque
specie, non tamen frustra. Nam primo quidem, hoc valet ad repraesentandam passionem Christi, in
qua seorsum sanguis fuit a corpore. Unde et in forma consecrationis sanguinis fit mentio de eius
effusione. Secundo, hoc est conveniens usui huius sacramenti, ut seorsum exhibeatur fidelibus
corpus Christi in cibum, et sanguis in potum. Tertio, quantum ad effectum, secundum quod supra
dictum est quod corpus exhibetur pro salute corporis, sanguis pro salute animae.
[50619] IIIª q. 76 a. 2 ad 2 Ad secundum dicendum quod in passione Christi, cuius hoc
sacramentum est memoriale, non fuerunt aliae partes corporis ab invicem separatae, sicut sanguis,
sed corpus indissolutum permansit, secundum quod legitur Exod. XII, os non comminuetis ex eo. Et
ideo in hoc sacramento seorsum consecratur sanguis a corpore, non autem alia pars ab alia.
[50620] IIIª q. 76 a. 2 ad 3 Ad tertium dicendum quod, sicut dictum est, corpus Christi non est sub
specie vini ex vi sacramenti, sed ex reali concomitantia. Et ideo per consecrationem vini non fit ibi
corpus Christi per se, sed concomitanter.

Articulus 3
[50621] IIIª q. 76 a. 3 arg. 1 Ad tertium sic proceditur. Videtur quod non sit totus Christus sub
qualibet parte specierum panis vel vini. Species enim illae dividi possunt in infinitum. Si ergo
Christus totus est sub qualibet parte specierum praedictarum, sequeretur quod infinities esset in hoc
sacramento. Quod est inconveniens, nam infinitum non solum repugnat naturae, sed etiam gratiae.
[50622] IIIª q. 76 a. 3 arg. 2 Praeterea, corpus Christi, cum sit organicum, habet partes determinate
distantes, est enim de ratione organici corporis determinata distantia singularum partium ad
invicem, sicut oculi ab oculo, et oculi ab aure. Sed hoc non posset esse si sub qualibet parte
specierum esset totus Christus, oporteret enim quod sub qualibet parte esset quaelibet pars; et ita,
ubi esset una pars, esset et alia. Non ergo potest esse quod totus Christus sit sub qualibet parte
hostiae vel vini contenti in calice.
[50623] IIIª q. 76 a. 3 arg. 3 Praeterea, corpus Christi semper veram retinet corporis naturam, nec
unquam mutatur in spiritum. Sed de ratione corporis est ut sit quantitas positionem habens, ut patet
in praedicamentis. Sed ad rationem huius quantitatis pertinet quod diversae partes in diversis
partibus loci existant. Non ergo potest esse, ut videtur, quod totus Christus sit sub qualibet parte
specierum.
[50624] IIIª q. 76 a. 3 s. c. Sed contra est quod Augustinus dicit, in quodam sermone, singuli
accipiunt Christum dominum, et in singulis portionibus totus est, nec per singulas minuitur, sed
integrum se praebet in singulis.
[50625] IIIª q. 76 a. 3 co. Respondeo dicendum quod, sicut ex supra dictis patet, quia in hoc
sacramento substantia corporis Christi est ex vi sacramenti, quantitas autem dimensiva ex vi realis
concomitantiae, corpus Christi est in hoc sacramento per modum substantiae, idest, per modum quo
substantia est sub dimensionibus, non autem per modum dimensionum, idest, non per illum modum
quo quantitas dimensiva alicuius corporis est sub quantitate dimensiva loci. Manifestum est autem
quod natura substantiae tota est sub qualibet parte dimensionum sub quibus continetur, sicut sub
qualibet parte aeris est tota natura aeris, et sub qualibet parte panis est tota natura panis. Et hoc
indifferenter sive dimensiones sint actu divisae, sicut cum aer dividitur vel panis secatur, vel etiam
sint actu indivisae, divisibiles vero potentia. Et ideo manifestum est quod Christus totus est sub
qualibet parte specierum panis, etiam hostia integra manente, et non solum cum frangitur, sicut

quidam dicunt, ponentes exemplum de imagine quae apparet in speculo, quae una apparet in
speculo integro, infracto autem speculo apparent singulae in singulis partibus. Quod quidem non est
omnino simile. Quia multiplicatio huiusmodi imaginum accidit in speculo fracto propter diversas
reflexiones ad diversas partes speculi, hic autem non est nisi una consecratio propter quam corpus
Christi est in sacramento.
[50626] IIIª q. 76 a. 3 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod numerus sequitur divisionem. Et ideo,
quandiu quantitas manet indivisa actu, neque substantia alicuius rei est pluries sub dimensionibus
propriis, neque corpus Christi sub dimensionibus panis. Et per consequens neque infinities, sed
toties in quot partes dividitur.
[50627] IIIª q. 76 a. 3 ad 2 Ad secundum dicendum quod illa determinata distantia partium in
corpore organico fundatur super quantitatem dimensivam ipsius, ipsa autem natura substantiae
praecedit etiam quantitatem dimensivam. Et quia conversio substantiae panis directe terminatur ad
substantiam corporis Christi, secundum cuius modum proprie et directe est in hoc sacramento
corpus Christi, talis distantia partium est quidem in ipso corpore Christi vero, sed non secundum
hanc distantiam comparatur ad hoc sacramentum, sed secundum modum suae substantiae, ut dictum
est.
[50628] IIIª q. 76 a. 3 ad 3 Ad tertium dicendum quod ratio illa procedit de natura corporis quam
habet secundum quantitatem dimensivam. Dictum est autem quod corpus Christi non comparatur ad
hoc sacramentum ratione quantitatis dimensivae, sed ratione substantiae, ut dictum est.

Articulus 4
[50629] IIIª q. 76 a. 4 arg. 1 Ad quartum sic proceditur. Videtur quod non tota quantitas dimensiva
corporis Christi sit in hoc sacramento. Dictum est enim quod totum corpus Christi continetur sub
qualibet parte hostiae consecratae. Sed nulla quantitas dimensiva tota continetur in aliquo toto et in
qualibet parte eius. Est ergo impossibile quod tota quantitas dimensiva corporis Christi contineatur
in hoc sacramento.
[50630] IIIª q. 76 a. 4 arg. 2 Praeterea, impossibile est duas quantitates dimensivas esse simul, etiam
si una sit separata et alia in corpore naturali, ut patet per philosophum, in III Metaphys. Sed in hoc
sacramento remanet quantitas dimensiva panis, ut sensu apparet. Non ergo est ibi quantitas
dimensiva corporis Christi.
[50631] IIIª q. 76 a. 4 arg. 3 Praeterea, si duae quantitates dimensivae inaequales iuxta se ponantur,
maior extenditur ultra minorem. Sed quantitas dimensiva corporis Christi est multo maior quam
quantitas dimensiva hostiae eius consecratae, secundum omnem dimensionem. Si ergo in hoc
sacramento sit quantitas dimensiva corporis Christi cum quantitate dimensiva hostiae, quantitas
dimensiva corporis Christi extendetur ultra quantitatem hostiae. Quae tamen non est sine substantia
corporis Christi. Ergo substantia corporis Christi erit in hoc sacramento etiam praeter species panis.
Quod est inconveniens, cum substantia corporis Christi non sit in hoc sacramento nisi per
consecrationem panis, ut dictum est. Impossibile est ergo quod tota quantitas corporis Christi sit in
hoc sacramento.
[50632] IIIª q. 76 a. 4 s. c. Sed contra est quod quantitas dimensiva corporis alicuius non separatur
secundum esse a substantia eius. Sed in hoc sacramento est tota substantia corporis Christi, ut supra
habitum est. Ergo tota quantitas dimensiva corporis Christi est in hoc sacramento.

[50633] IIIª q. 76 a. 4 co. Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, dupliciter aliquid
Christi est in hoc sacramento, uno modo, ex vi sacramenti; alio modo, ex naturali concomitantia. Ex
vi quidem sacramenti quantitas dimensiva corporis Christi non est in hoc sacramento. Ex vi enim
sacramenti est in hoc sacramento illud in quod directe conversio terminatur. Conversio autem quae
fit in hoc sacramento, terminatur directe ad substantiam corporis Christi, non autem ad dimensiones
eius. Quod patet ex hoc quod quantitas dimensiva remanet facta consecratione, sola substantia panis
transeunte. Quia tamen substantia corporis Christi realiter non denudatur a sua quantitate dimensiva
et ab aliis accidentibus, inde est quod, ex vi realis concomitantiae, est in hoc sacramento tota
quantitas dimensiva corporis Christi, et omnia alia accidentia eius.
[50634] IIIª q. 76 a. 4 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod modus existendi cuiuslibet rei
determinatur secundum illud quod est ei per se, non autem secundum illud quod est ei per accidens,
sicut corpus est in visu secundum quod est album, non autem secundum quod est dulce, licet idem
corpus sit album et dulce. Unde et dulcedo est in visu secundum modum albedinis, et non secundum
modum dulcedinis. Quia igitur ex vi sacramenti huius est in altari substantia corporis Christi,
quantitas autem dimensiva eius est ibi concomitanter et quasi per accidens, ideo quantitas dimensiva
corporis Christi est in hoc sacramento, non secundum proprium modum, ut scilicet sit totum in toto
et singulae partes in singulis partibus; sed per modum substantiae, cuius natura est tota in toto et
tota in qualibet parte.
[50635] IIIª q. 76 a. 4 ad 2 Ad secundum dicendum quod duae quantitates dimensivae non possunt
naturaliter simul esse in eodem ita quod utraque sit secundum proprium modum quantitatis
dimensivae. In hoc autem sacramento quantitas dimensiva panis est secundum proprium modum,
scilicet secundum commensurationem quandam, non autem quantitas dimensiva corporis Christi,
sed est ibi per modum substantiae, ut dictum est.
[50636] IIIª q. 76 a. 4 ad 3 Ad tertium dicendum quod quantitas dimensiva corporis Christi non est
in hoc sacramento secundum modum commensurationis, qui est proprius quantitati, ad quem
pertinet quod maior quantitas extendatur ultra minorem, sed est ibi per modum iam dictum.

Articulus 5
[50637] IIIª q. 76 a. 5 arg. 1 Ad quintum sic proceditur. Videtur quod corpus Christi sit in hoc
sacramento sicut in loco. Esse enim in aliquo definitive vel circumscriptive est pars eius quod est
esse in loco. Sed corpus Christi videtur esse definitive in hoc sacramento, quia ita est ubi sunt
species panis vel vini, quod non est in alio loco altaris. Videtur etiam ibi esse circumscriptive, quia
ita continetur superficie hostiae consecratae quod nec excedit nec exceditur. Ergo corpus Christi est
in hoc sacramento sicut in loco.
[50638] IIIª q. 76 a. 5 arg. 2 Praeterea, locus specierum panis non est vacuus, natura enim non
patitur vacuum. Nec est ibi substantia panis, ut supra habitum est, sed est ibi solum corpus Christi.
Ergo corpus Christi replet locum illum. Sed omne quod replet locum aliquem, est in eo localiter.
Ergo corpus Christi est in hoc sacramento localiter.
[50639] IIIª q. 76 a. 5 arg. 3 Praeterea, in hoc sacramento, sicut dictum est, corpus Christi est cum
sua quantitate dimensiva et cum omnibus suis accidentibus. Sed esse in loco est accidens corporis,
unde et ubi connumeratur inter novem genera accidentium. Ergo corpus Christi est in hoc
sacramento localiter.

[50640] IIIª q. 76 a. 5 s. c. Sed contra est quod oportet locum et locatum esse aequalia, ut patet per
philosophum, in IV Physic. Sed locus ubi est hoc sacramentum, est multo minor quam corpus
Christi. Ergo corpus Christi non est in hoc sacramento sicut in loco.
[50641] IIIª q. 76 a. 5 co. Respondeo dicendum quod, sicut iam dictum est, corpus Christi non est in
hoc sacramento secundum proprium modum quantitatis dimensivae, sed magis secundum modum
substantiae. Omne autem corpus locatum est in loco secundum modum quantitatis dimensivae,
inquantum scilicet commensuratur loco secundum suam quantitatem dimensivam. Unde relinquitur
quod corpus Christi non est in hoc sacramento sicut in loco, sed per modum substantiae, eo scilicet
modo quo substantia continetur a dimensionibus. Succedit enim substantia corporis Christi in hoc
sacramento substantiae panis. Unde, sicut substantia panis non erat sub suis dimensionibus localiter,
sed per modum substantiae, ita nec substantia corporis Christi. Non tamen substantia corporis
Christi est subiectum illarum dimensionum, sicut erat substantia panis. Et ideo panis ratione suarum
dimensionum localiter erat ibi, quia comparabatur ad locum mediantibus propriis dimensionibus.
Substantia autem corporis Christi comparatur ad locum illum mediantibus dimensionibus alienis, ita
quod e converso dimensiones propriae corporis Christi comparantur ad locum illum mediante
substantia. Quod est contra rationem corporis locati. Unde nullo modo corpus Christi est in hoc
sacramento localiter.
[50642] IIIª q. 76 a. 5 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod corpus Christi non est in hoc
sacramento definitive, quia sic non esset alibi quam in hoc altari ubi conficitur hoc sacramentum;
cum tamen sit et in caelo in propria specie, et in multis aliis altaribus sub specie sacramenti.
Similiter etiam patet quod non est in hoc sacramento circumscriptive, quia non est ibi secundum
commensurationem propriae quantitatis, ut dictum est. Quod autem non est extra superficiem
sacramenti, nec est in alia parte altaris, non pertinet ad hoc quod sit ibi definitive vel
circumscriptive, sed ad hoc quod incoepit ibi esse per consecrationem et conversionem panis et vini,
ut supra dictum est.
[50643] IIIª q. 76 a. 5 ad 2 Ad secundum dicendum quod locus ille in quo est corpus Christi, non est
vacuus. Neque tamen proprie est repletus substantia corporis Christi, quae non est ibi localiter, sicut
dictum est. Sed est repletus speciebus sacramentorum, quae habent replere locum vel propter
naturam dimensionum; vel saltem miraculose, sicut et miraculose subsistunt per modum
substantiae.
[50644] IIIª q. 76 a. 5 ad 3 Ad tertium dicendum quod accidentia corporis Christi sunt in hoc
sacramento, sicut supra dictum est, secundum realem concomitantiam. Et ideo illa accidentia
corporis Christi sunt in hoc sacramento quae sunt ei intrinseca. Esse autem in loco est accidens per
comparationem ad extrinsecum continens. Et ideo non oportet quod Christus sit in hoc sacramento
sicut in loco.

Articulus 6
[50645] IIIª q. 76 a. 6 arg. 1 Ad sextum sic proceditur. Videtur quod corpus Christi sit mobiliter in
hoc sacramento. Dicit enim philosophus, in II Topic., quod, moventibus nobis, moventur ea quae in
nobis sunt. Quod quidem verum est etiam de spirituali substantia animae. Sed Christus est in hoc
sacramento, ut supra habitum est. Ergo movetur ad motum ipsius.
[50646] IIIª q. 76 a. 6 arg. 2 Praeterea, veritas debet respondere figurae. Sed de agno paschali, qui
erat figura huius sacramenti, non remanebat quidquam usque mane, sicut praecipitur Exod. XII.

Ergo neque etiam, si hoc sacramentum reservetur in crastinum, erit ibi corpus Christi. Et ita non est
immobiliter in hoc sacramento.
[50647] IIIª q. 76 a. 6 arg. 3 Praeterea, si corpus Christi remaneat sub hoc sacramento etiam in
crastino, pari ratione remanebit et per totum sequens tempus, non enim potest dici quod desinat ibi
esse cessantibus speciebus, quia esse corporis Christi non dependet a speciebus illis. Non autem
remanet sub hoc sacramento Christus per totum tempus futurum. Videtur ergo quod statim in
crastino, vel post modicum tempus, desinat esse sub hoc sacramento. Et ita videtur quod Christus
mobiliter sit in hoc sacramento.
[50648] IIIª q. 76 a. 6 s. c. Sed contra, impossibile est idem esse motum et quietum, quia sic
contradictoria verificarentur de eodem. Sed corpus Christi in caelo quietum residet. Non ergo est
mobiliter in hoc sacramento.
[50649] IIIª q. 76 a. 6 co. Respondeo dicendum quod, cum aliquid est unum subiecto et multiplex
secundum esse, nihil prohibet secundum aliquid moveri et secundum aliud immobile permanere,
sicut corpori aliud est esse album, et aliud est esse magnum, unde potest moveri secundum
albedinem, et permanere immobile secundum magnitudinem. Christo autem non est idem esse
secundum se, et esse sub sacramento, quia per hoc ipsum quod dicimus ipsum esse sub sacramento,
significatur quaedam habitudo eius ad hoc sacramentum. Secundum igitur hoc esse non movetur
Christus per se secundum locum, sed solum per accidens. Quia Christus non est in hoc sacramento
sicut in loco, sicut praedictum est, quod autem non est in loco, non movetur per se in loco, sed
solum ad motum eius in quo est. Similiter autem neque per se movetur, secundum esse quod habet
in hoc sacramento, quacumque alia mutatione, puta quantum ad hoc quod desinat esse sub hoc
sacramento. Quia illud quod de se habet esse indeficiens, non potest esse deficiendi principium, sed,
alio deficiente, hoc desinit esse in eo; sicut Deus, cuius esse est indeficiens et immortale, desinit
esse in aliqua creatura corruptibili per hoc quod creatura corruptibilis desinit esse. Et hoc modo,
cum Christus habeat esse indeficiens et incorruptibile, non desinit esse sub sacramento neque per
hoc quod ipsum desinat esse, neque etiam per motum localem sui, ut ex dictis patet, sed solum per
hoc quod species huius sacramenti desinunt esse. Unde patet quod Christus, per se loquendo,
immobiliter est in hoc sacramento.
[50650] IIIª q. 76 a. 6 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod ratio illa procedit de motu per accidens,
quo ad motum nostri moventur ea quae in nobis sunt. Aliter tamen ea quae per se possunt esse in
loco, sicut corpora, et aliter ea quae per se non possunt esse in loco, sicut formae et spirituales
substantiae. Ad quem modum potest reduci quod dicimus Christum moveri per accidens secundum
esse quod habet in hoc sacramento, in quo non est sicut in loco.
[50651] IIIª q. 76 a. 6 ad 2 Ad secundum dicendum quod hac ratione moti videntur fuisse quidam
ponentes quod corpus Christi non remanet sub hoc sacramento si in crastinum reservetur. Contra
quos Cyrillus dicit, insaniunt quidam dicentes mysticam benedictionem a sanctificatione cessare si
quae reliquiae remanserint eius in diem subsequentem. Non enim mutabitur sacrosanctum corpus
Christi, sed virtus benedictionis et vivificativa gratia iugis in eo est. Sicut et omnes aliae
consecrationes immobiliter manent, permanentibus rebus consecratis, propter quod non iterantur.
Veritas autem licet figurae respondeat, tamen figura non potest eam adaequare.
[50652] IIIª q. 76 a. 6 ad 3 Ad tertium dicendum quod corpus Christi remanet in hoc sacramento
non solum in crastinum, sed etiam in futurum, quousque species sacramentales manent. Quibus
cessantibus, desinit esse corpus Christi sub eis, non quia ab eis dependeat, sed quia tollitur habitudo
corporis Christi ad illas species. Per quem modum Deus desinit esse dominus creaturae desinentis.

Articulus 7
[50653] IIIª q. 76 a. 7 arg. 1 Ad septimum sic proceditur. Videtur quod corpus Christi prout est in
hoc sacramento, possit videri ab aliquo oculo, saltem glorificato. Oculus enim noster impeditur a
visione corporis Christi in hoc sacramento existentis, propter species sacramentales ipsum
circumvelantes. Sed oculus glorificatus non potest ab aliquo impediri, quin corpora quaelibet videat
prout sunt. Ergo oculus glorificatus potest videre corpus Christi prout est in hoc sacramento.
[50654] IIIª q. 76 a. 7 arg. 2 Praeterea, corpora gloriosa sanctorum erunt configurata corpori
claritatis Christi, ut dicitur Philipp. III. Sed oculus Christi videt seipsum prout est in hoc
sacramento. Ergo pari ratione quilibet alius oculus glorificatus potest ipsum videre.
[50655] IIIª q. 76 a. 7 arg. 3 Praeterea, sancti in resurrectione erunt aequales Angelis, ut dicitur Luc.
XX. Sed Angeli vident corpus Christi prout est in hoc sacramento, quia etiam Daemones
inveniuntur huic sacramento reverentiam exhibere, et ipsum timere. Ergo pari ratione oculus
glorificatus potest ipsum videre prout est in hoc sacramento.
[50656] IIIª q. 76 a. 7 s. c. Sed contra, nihil idem existens potest simul ab eodem videri in diversis
speciebus. Sed oculus glorificatus semper videt Christum prout est in sua specie, secundum illud
Isaiae XXXIII, regem in decore suo videbunt. Ergo videtur quod non videat Christum prout est sub
specie huius sacramenti.
[50657] IIIª q. 76 a. 7 co. Respondeo dicendum quod duplex est oculus, scilicet corporalis, proprie
dictus; et intellectualis, qui per similitudinem dicitur. A nullo autem oculo corporali corpus Christi
potest videri prout est in hoc sacramento. Primo quidem, quia corpus visibile per sua accidentia
immutat medium. Accidentia autem corporis Christi sunt in hoc sacramento mediante substantia, ita
scilicet quod accidentia corporis Christi non habent immediatam habitudinem neque ad hoc
sacramentum, neque ad corpora quae ipsum circumstant. Et ideo non possunt immutare medium, ut
sic ab aliquo corporali oculo videri possint. Secundo quia, sicut supra dictum est, corpus Christi est
in hoc sacramento per modum substantiae. Substantia autem, inquantum huiusmodi, non est
visibilis oculo corporali, neque subiacet alicui sensui, neque imaginationi, sed soli intellectui, cuius
obiectum est quod quid est, ut dicitur in III de anima. Et ideo, proprie loquendo, corpus Christi,
secundum modum essendi quem habet in hoc sacramento, neque sensu neque imaginatione
perceptibile est, sed solo intellectu, qui dicitur oculus spiritualis. Percipitur autem diversimode a
diversis intellectibus. Quia enim modus essendi quo Christus est in hoc sacramento, est penitus
supernaturalis, a supernaturali intellectu, scilicet divino, secundum se visibilis est, et per consequens
ab intellectu beato vel Angeli vel hominis, qui secundum participatam claritatem divini intellectus
videt ea quae supernaturalia sunt, per visionem divinae essentiae. Ab intellectu autem hominis
viatoris non potest conspici nisi per fidem, sicut et cetera supernaturalia. Sed nec etiam intellectus
angelicus, secundum sua naturalia, sufficit ad hoc intuendum. Unde Daemones non possunt videre
per intellectum Christum in hoc sacramento, nisi per fidem, cui non voluntate assentiunt, sed ad
eam signorum evidentia convincuntur, prout dicitur, Iac. II, quod Daemones credunt et
contremiscunt.
[50658] IIIª q. 76 a. 7 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod oculus noster corporeus per species
sacramentales impeditur a visione corporis Christi sub eis existentis, non solum per modum
tegumenti, sicut impedimur videre id quod est velatum quocumque corporali velamine, sed quia
corpus Christi non habet habitudinem ad medium quod circumstat hoc sacramentum mediantibus
propriis accidentibus sed mediantibus speciebus sacramentalibus.

[50659] IIIª q. 76 a. 7 ad 2 Ad secundum dicendum quod oculus corporalis Christi videt seipsum
sub sacramento existentem, non tamen potest videre ipsum modum essendi quo est sub sacramento,
quod pertinet ad intellectum. Nec tamen est simile de alio oculo glorioso, quia et ipse oculus Christi
est sub hoc sacramento; in quo non conformatur ei alius oculus gloriosus.
[50660] IIIª q. 76 a. 7 ad 3 Ad tertium dicendum quod Angelus bonus vel malus non potest aliquid
videre oculo corporeo, sed solum oculo intellectuali. Unde non est similis ratio, ut ex dictis patet.

Articulus 8
[50661] IIIª q. 76 a. 8 arg. 1 Ad octavum sic proceditur. Videtur quod, quando in hoc sacramento
miraculose apparet vel caro vel puer, quod non sit ibi vere corpus Christi. Corpus enim Christi
desinit esse sub hoc sacramento quando desinunt esse species sacramentales, ut dictum est. Sed
quando apparet caro vel puer, desinunt esse species sacramentales. Ergo non est ibi vere corpus
Christi.
[50662] IIIª q. 76 a. 8 arg. 2 Praeterea, ubicumque est corpus Christi, vel est ibi sub specie propria,
vel sub specie sacramenti. Sed quando tales apparitiones fiunt, manifestum est quod non est ibi
Christus sub specie propria, quia in hoc sacramento totus Christus continetur, qui permanet integer
in forma qua ascendit in caelum; cum tamen id quod miraculose apparet in hoc sacramento,
quandoque videatur ut quaedam parva caro, quandoque autem ut parvus puer. Manifestum est etiam
quod non est ibi sub specie sacramenti, quae est species panis vel vini. Ergo videtur quod corpus
Christi nullo modo sit ibi.
[50663] IIIª q. 76 a. 8 arg. 3 Praeterea, corpus Christi incipit esse in hoc sacramento per
consecrationem et conversionem, ut supra dictum est. Sed caro aut sanguis miraculose apparens non
sunt consecrata, nec conversa in verum corpus et sanguinem Christi. Non ergo sub his speciebus est
corpus vel sanguis Christi.
[50664] IIIª q. 76 a. 8 s. c. Sed contra est quod, tali apparitione facta, eadem reverentia exhibetur ei
quod apparet, quae et prius exhibebatur. Quod quidem non fieret si non vere esset ibi Christus, cui
reverentiam latriae exhibemus. Ergo, etiam tali apparitione facta, Christus est sub hoc sacramento.
[50665] IIIª q. 76 a. 8 co. Respondeo dicendum quod dupliciter contingit talis apparitio, qua
quandoque in hoc sacramento miraculose videtur caro aut sanguis, aut etiam aliquis puer.
Quandoque enim hoc contingit ex parte videntium, quorum oculi immutantur tali immutatione ac si
expresse viderent exterius carnem aut sanguinem vel puerum, nulla tamen immutatione facta ex
parte sacramenti. Et hoc quidem videtur contingere quando uni videtur sub specie carnis vel pueri,
aliis tamen videtur, sicut et prius, sub specie panis; vel quando eidem ad horam videtur sub specie
carnis vel pueri, et postmodum sub specie panis. Nec tamen hoc pertinet ad aliquam deceptionem,
sicut accidit in magorum praestigiis, quia talis species divinitus formatur in oculo ad aliquam
veritatem figurandam, ad hoc scilicet quod manifestetur vere corpus Christi esse sub hoc
sacramento; sicut etiam Christus absque deceptione apparuit discipulis euntibus in Emmaus. Dicit
enim Augustinus, in libro de quaestionibus Evangelii, quod, cum fictio nostra refertur ad aliquam
significationem, non est mendacium, sed aliqua figura veritatis. Et quia per hunc modum nulla
immutatio fit ex parte sacramenti, manifestum est quod non desinit esse Christus sub hoc
sacramento, tali apparitione facta. Quandoque vero contingit talis apparitio non per solam
immutationem videntium, sed specie quae videtur realiter exterius existente. Et hoc quidem videtur
esse quando sub tali specie ab omnibus videtur; et non ad horam, sed per longum tempus ita
permanet. Et in hoc casu quidam dicunt quod est propria species corporis Christi. Nec obstat quod

quandoque non videtur ibi totus Christus, sed aliqua pars carnis; vel etiam videtur non in specie
iuvenili, sed in effigie puerili, quia in potestate est corporis gloriosi, ut infra dicetur, quod videatur
ab oculo non glorificato vel secundum totum vel secundum partem, et in effigie vel propria vel
aliena, ut infra dicetur. Sed hoc videtur esse inconveniens. Primo quidem, quia corpus Christi non
potest in propria specie videri nisi in uno loco, in quo definitive continetur. Unde, cum videatur in
propria specie et adoretur in caelo, sub propria specie non videtur in hoc sacramento. Secundo, quia
corpus gloriosum, quod apparet ut vult, post apparitionem cum voluerit disparet, sicut dicitur, Luc.
ult., quod dominus ab oculis discipulorum evanuit. Hoc autem quod sub specie carnis in hoc
sacramento apparet, diu permanet, quinimmo quandoque legitur esse inclusum, et multorum
episcoporum consilio in pixide reservatum; quod nefas est de Christo sentire secundum propriam
speciem. Et ideo dicendum quod, manentibus dimensionibus quae prius fuerunt, fit miraculose
quaedam immutatio circa alia accidentia, puta figuram et colorem et alia huiusmodi, ut videatur
caro vel sanguis, aut etiam puer. Et, sicut prius dictum est, hoc non est deceptio, quia fit in figuram
cuiusdam veritatis, scilicet ad ostendendum per hanc miraculosam apparitionem quod in hoc
sacramento est vere corpus Christi et sanguis. Et sic patet quod, remanentibus dimensionibus, quae
sunt fundamenta aliorum accidentium, ut infra dicetur, remanet vere corpus Christi in hoc
sacramento.
[50666] IIIª q. 76 a. 8 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod, facta tali apparitione, species
sacramentales quandoque quidem totaliter manent in seipsis, quandoque autem secundum illud
quod est principale in eis, ut dictum est.
[50667] IIIª q. 76 a. 8 ad 2 Ad secundum dicendum quod in huiusmodi apparitionibus, sicut dictum
est, non videtur propria species Christi, sed species miraculose formata vel in oculis intuentium, vel
etiam in ipsis sacramentalibus dimensionibus, ut dictum est.
[50668] IIIª q. 76 a. 8 ad 3 Ad tertium dicendum quod dimensiones panis et vini consecrati manent,
immutatione circa eas miraculose facta quantum ad alia accidentia, ut dictum est.

Quaestio 77
Prooemium
[50669] IIIª q. 77 pr. Deinde considerandum est de accidentibus remanentibus in hoc sacramento. Et
circa hoc quaeruntur octo. Primo, utrum accidentia quae remanent, sint sine subiecto. Secundo,
utrum quantitas dimensiva sit subiectum aliorum accidentium. Tertio, utrum huiusmodi accidentia
possint immutare aliquod corpus extrinsecum. Quarto, utrum possint corrumpi. Quinto, utrum ex eis
possit aliquid generari. Sexto, utrum possint nutrire. Septimo, de fractione panis consecrati. Octavo,
utrum vino consecrato possit aliquid admisceri.

Articulus 1
[50670] IIIª q. 77 a. 1 arg. 1 Ad primum sic proceditur. Videtur quod accidentia non remaneant in
hoc sacramento sine subiecto. Nihil enim inordinatum aut fallax debet esse in hoc sacramento
veritatis. Sed accidentia esse sine subiecto est contra rerum ordinem, quem Deus naturae indidit.
Videtur etiam ad quandam fallaciam pertinere, cum accidentia sint signa naturae subiecti. Ergo in
hoc sacramento non sunt accidentia sine subiecto.
[50671] IIIª q. 77 a. 1 arg. 2 Praeterea, fieri non potest, etiam miraculose, quod definitio rei ab ea
separetur; vel quod uni rei conveniat definitio alterius, puta quod homo, manens homo, sit animal

irrationale. Ad hoc enim sequeretur contradictoria esse simul, hoc enim quod significat nomen rei,
est definitio, ut dicitur in IV Metaphys. Sed ad definitionem accidentis pertinet quod sit in subiecto,
ad definitionem vero substantiae, quod per se subsistat non in subiecto. Non potest ergo miraculose
fieri quod in hoc sacramento sint accidentia sine subiecto.
[50672] IIIª q. 77 a. 1 arg. 3 Praeterea, accidens individuatur ex subiecto. Si ergo accidentia
remanent in hoc sacramento sine subiecto, non erunt individua, sed universalia. Quod patet esse
falsum, quia sic non essent sensibilia, sed intelligibilia tantum.
[50673] IIIª q. 77 a. 1 arg. 4 Praeterea, accidentia per consecrationem huius sacramenti non
adipiscuntur aliquam compositionem. Sed ante consecrationem non erant composita neque ex
materia et forma, neque ex quo est et quod est. Ergo etiam post consecrationem non sunt composita
altero horum modorum. Quod est inconveniens, quia sic essent simpliciora quam Angeli; cum
tamen haec accidentia sint sensibilia. Non ergo accidentia remanent in hoc sacramento sine
subiecto.
[50674] IIIª q. 77 a. 1 s. c. Sed contra est quod Gregorius dicit, in homilia paschali, quod species
sacramentales sunt illarum rerum vocabula quae ante fuerunt, scilicet panis et vini. Et ita, cum non
remaneat substantia panis et vini, videtur quod huiusmodi species sint sine subiecto.
[50675] IIIª q. 77 a. 1 co. Respondeo dicendum quod accidentia panis et vini, quae sensu
deprehenduntur in hoc sacramento remanere post consecrationem, non sunt sicut in subiecto in
substantia panis et vini, quae non remanet, ut supra habitum est. Neque etiam in forma substantiali,
quae non manet; et, si remaneret, subiectum esse non posset, ut patet per Boetium, in libro de Trin.
Manifestum est etiam quod huiusmodi accidentia non sunt in substantia corporis et sanguinis Christi
sicut in subiecto, quia substantia humani corporis nullo modo potest his accidentibus affici; neque
etiam est possibile quod corpus Christi, gloriosum et impassibile existens, alteretur ad suscipiendas
huiusmodi qualitates. Dicunt autem quidam quod sunt, sicut in subiecto, in aere circumstante. Sed
nec hoc esse potest. Primo quidem, quia aer non est huiusmodi accidentium susceptivus. Secundo,
quia huiusmodi accidentia non sunt ubi est aer. Quinimmo ad motum harum specierum aer
depellitur. Tertio, quia accidentia non transeunt de subiecto in subiectum, ut scilicet idem accidens
numero quod primo fuit in uno subiecto, postmodum fiat in alio. Accidens enim numerum accipit a
subiecto. Unde non potest esse quod, idem numero manens, sit quandoque in hoc, quandoque in alio
subiecto. Quarto quia, cum aer non spolietur accidentibus propriis, simul haberet accidentia propria
et aliena. Nec potest dici quod hoc fiat miraculose virtute consecrationis, quia verba consecrationis
hoc non significant; quae tamen non efficiunt nisi significatum. Et ideo relinquitur quod accidentia
in hoc sacramento manent sine subiecto. Quod quidem virtute divina fieri potest. Cum enim effectus
magis dependeat a causa prima quam a causa secunda, potest Deus, qui est prima causa substantiae
et accidentis, per suam infinitam virtutem conservare in esse accidens subtracta substantia, per
quam conservabatur in esse sicut per propriam causam, sicut etiam alios effectus naturalium
causarum potest producere sine naturalibus causis; sicut corpus humanum formavit in utero virginis
sine virili semine.
[50676] IIIª q. 77 a. 1 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod nihil prohibet aliquid esse ordinatum
secundum communem legem naturae, cuius tamen contrarium est ordinatum secundum speciale
privilegium gratiae, ut patet in resuscitatione mortuorum, et in illuminatione caecorum, prout etiam
in rebus humanis quaedam aliquibus conceduntur ex speciali privilegio praeter communem legem.
Et ita, licet sit secundum communem naturae ordinem quod accidens sit in subiecto, ex speciali
tamen ratione, secundum ordinem gratiae, accidentia sunt in hoc sacramento sine subiecto, propter
rationes supra inductas.

[50677] IIIª q. 77 a. 1 ad 2 Ad secundum dicendum quod, cum ens non sit genus, hoc ipsum quod
est esse, non potest esse essentia vel substantiae vel accidentis. Non ergo definitio substantiae est
ens per se sine subiecto, nec definitio accidentis ens in subiecto sed quidditati seu essentiae
substantiae competit habere esse non in subiecto; quidditati autem sive essentiae accidentis competit
habere esse in subiecto. In hoc autem sacramento non datur accidentibus quod ex vi suae essentiae
sint sine subiecto, sed ex divina virtute sustentante. Et ideo non desinunt esse accidentia, quia nec
separatur ab eis definitio accidentis, nec competit eis definitio substantiae.
[50678] IIIª q. 77 a. 1 ad 3 Ad tertium dicendum quod huiusmodi accidentia acquisierunt esse
individuum in substantia panis et vini, qua conversa in corpus et sanguinem Christi, remanent
virtute divina accidentia in illo esse individuato quod prius habebant. Unde sunt singularia et
sensibilia.
[50679] IIIª q. 77 a. 1 ad 4 Ad quartum dicendum quod accidentia huiusmodi, manente substantia
panis et vini, non habebant ipsa esse nec alia accidentia, sed substantia eorum habebat huiusmodi
esse per ea; sicut nix est alba per albedinem. Sed post consecrationem ipsa accidentia quae
remanent, habent esse. Unde sunt composita ex esse et quod est, sicut in prima parte de Angelis
dictum est. Et cum hoc, habent compositionem partium quantitativarum.

Articulus 2
[50680] IIIª q. 77 a. 2 arg. 1 Ad secundum sic proceditur. Videtur quod in hoc sacramento quantitas
dimensiva panis vel vini non sit aliorum accidentium subiectum. Accidentis enim non est accidens,
nulla enim forma potest esse subiectum, cum subiici pertineat ad proprietatem materiae. Sed
quantitas dimensiva est quoddam accidens. Ergo quantitas dimensiva non potest esse subiectum
aliorum accidentium.
[50681] IIIª q. 77 a. 2 arg. 2 Praeterea, sicut quantitas individuatur ex substantia, ita etiam et alia
accidentia. Si ergo quantitas dimensiva panis aut vini remanet individuata secundum esse prius
habitum, in quo conservatur, pari ratione et alia accidentia remanent individuata secundum esse
quod prius habebant in substantia. Non ergo sunt in quantitate dimensiva sicut in subiecto, cum
omne accidens individuetur per suum subiectum.
[50682] IIIª q. 77 a. 2 arg. 3 Praeterea, inter alia accidentia panis et vini quae remanent,
deprehenduntur etiam sensu rarum et densum. Quae non possunt esse in quantitate dimensiva
praeter materiam existente, quia rarum est quod habet parum de materia sub dimensionibus magnis;
densum autem quod habet multum de materia sub dimensionibus parvis, ut dicitur in IV Physic.
Ergo videtur quod quantitas dimensiva non possit esse subiectum accidentium quae remanent in hoc
sacramento.
[50683] IIIª q. 77 a. 2 arg. 4 Praeterea, quantitas a subiecto separata videtur esse quantitas
mathematica, quae non est subiectum qualitatum sensibilium. Cum ergo accidentia quae remanent
in hoc sacramento sint sensibilia, videtur quod non possint esse in hoc sacramento sicut in subiecto
in quantitate panis et vini remanente post consecrationem.
[50684] IIIª q. 77 a. 2 s. c. Sed contra est quod qualitates non sunt divisibiles nisi per accidens,
scilicet ratione subiecti. Dividuntur autem qualitates remanentes in hoc sacramento per divisionem
quantitatis dimensivae, sicut patet ad sensum. Ergo quantitas dimensiva est subiectum accidentium
quae remanent in hoc sacramento.

[50685] IIIª q. 77 a. 2 co. Respondeo dicendum quod necesse est dicere accidentia alia quae
remanent in hoc sacramento, esse sicut in subiecto in quantitate dimensiva panis vel vini remanente.
Primo quidem, per hoc quod ad sensum apparet aliquod quantum esse ibi coloratum et aliis
accidentibus affectum, nec in talibus sensus decipitur. Secundo, quia prima dispositio materiae est
quantitas dimensiva, unde et Plato posuit primas differentias materiae magnum et parvum. Et quia
primum subiectum est materia, consequens est quod omnia alia accidentia referantur ad subiectum
mediante quantitate dimensiva, sicut et primum subiectum coloris dicitur superficies esse, ratione
cuius quidam posuerunt dimensiones esse substantias corporum, ut dicitur in III Metaphys. Et quia,
subtracto subiecto, remanent accidentia secundum esse quod prius habebant, consequens est quod
omnia accidentia remanent fundata super quantitatem dimensivam. Tertio quia, cum subiectum sit
principium individuationis accidentium, oportet id quod ponitur aliquorum accidentium subiectum
esse, aliquo modo esse individuationis principium. Est enim de ratione individui quod non possit in
pluribus esse. Quod quidem contingit dupliciter. Uno modo, quia non est natum in aliquo esse, et
hoc modo formae immateriales separatae, per se subsistentes, sunt etiam per seipsas individuae.
Alio modo, ex eo quod forma substantialis vel accidentalis est quidem nata in aliquo esse, non
tamen in pluribus, sicut haec albedo, quae est in hoc corpore. Quantum igitur ad primum, materia
est individuationis principium omnibus formis inhaerentibus, quia, cum huiusmodi formae,
quantum est de se, sint natae in aliquo esse sicut in subiecto, ex quo aliqua earum recipitur in
materia, quae non est in alio, iam nec ipsa forma sic existens potest in alio esse. Quantum autem ad
secundum, dicendum est quod individuationis principium est quantitas dimensiva. Ex hoc enim
aliquid est natum esse in uno solo, quod illud est in se indivisum et divisum ab omnibus aliis.
Divisio autem accidit substantiae ratione quantitatis, ut dicitur in I Physic. Et ideo ipsa quantitas
dimensiva est quoddam individuationis principium huiusmodi formis, inquantum scilicet diversae
formae numero sunt in diversis partibus materiae. Unde ipsa quantitas dimensiva secundum se habet
quandam individuationem, ita quod possumus imaginari plures lineas eiusdem speciei differentes
positione, quae cadit in ratione quantitatis huius; convenit enim dimensioni quod sit quantitas
positionem habens. Et ideo potius quantitas dimensiva potest esse subiectum aliorum accidentium
quam e converso.
[50686] IIIª q. 77 a. 2 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod accidens per se non potest esse
subiectum alterius accidentis, quia non per se est. Secundum vero quod est in alio, unum accidens
dicitur esse subiectum alterius, inquantum unum accidens recipitur in subiecto alio mediante, sicut
superficies dicitur esse subiectum coloris. Unde, quando accidenti datur divinitus ut per se sit,
potest etiam per se alterius accidentis esse subiectum.
[50687] IIIª q. 77 a. 2 ad 2 Ad secundum dicendum quod alia accidentia, etiam secundum quod
erant in substantia panis, individuabantur mediante quantitate dimensiva, sicut dictum est. Et ideo
potius quantitas dimensiva est subiectum aliorum accidentium remanentium in hoc sacramento
quam e converso.
[50688] IIIª q. 77 a. 2 ad 3 Ad tertium dicendum quod rarum et densum sunt quaedam qualitates
consequentes corpora ex hoc quod habent multum vel parum de materia sub dimensionibus, sicut
etiam omnia alia accidentia consequuntur ex principiis substantiae. Et sicut, subtracta substantia,
divina virtute conservantur alia accidentia; ita, subtracta materia, divina virtute conservantur
qualitates materiam consequentes, sicut rarum et densum.
[50689] IIIª q. 77 a. 2 ad 4 Ad quartum dicendum quod quantitas mathematica non abstrahit a
materia intelligibili, sed a materia sensibili, ut dicitur VII Metaphys. Dicitur autem materia
sensibilis ex hoc quod subiicitur sensibilibus qualitatibus. Et ideo manifestum est quod quantitas
dimensiva quae remanet in hoc sacramento sine subiecto, non est quantitas mathematica.

Articulus 3
[50690] IIIª q. 77 a. 3 arg. 1 Ad tertium sic proceditur. Videtur quod species quae remanent in hoc
sacramento, non possint immutare aliquod extrinsecum. Probatur enim in VII Metaphysic. quod
formae quae sunt in materia, fiunt a formis quae sunt in materia, non autem a formis quae sunt sine
materia, eo quod simile agit sibi simile. Sed species sacramentales sunt species sine materia, quia
remanent sine subiecto, ut ex dictis patet. Non ergo possunt immutare materiam exteriorem,
inducendo aliquam formam.
[50691] IIIª q. 77 a. 3 arg. 2 Praeterea, cessante actione primi agentis, necesse est quod cesset actio
instrumenti, sicut, quiescente fabro, non movetur martellus. Sed omnes formae accidentales agunt
instrumentaliter in virtute formae substantialis tanquam principalis agentis. Cum ergo in hoc
sacramento non remaneat forma substantialis panis et vini, sicut supra habitum est, videtur quod
formae accidentales remanentes agere non possunt ad immutationem exterioris materiae.
[50692] IIIª q. 77 a. 3 arg. 3 Praeterea, nihil agit extra suam speciem, quia effectus non potest esse
potior causa. Sed species sacramentales omnes sunt accidentia. Non ergo possunt exteriorem
materiam immutare, ad minus ad formam substantialem.
[50693] IIIª q. 77 a. 3 s. c. Sed contra est quod, si non possent immutare exteriora corpora, non
possent sentiri, sentitur enim aliquid per hoc quod immutatur sensus a sensibili, ut dicitur II de
anima.
[50694] IIIª q. 77 a. 3 co. Respondeo dicendum quod, quia unumquodque agit inquantum est ens
actu, consequens est quod unumquodque, sicut se habet ad esse, ita se habet ad agere. Quia igitur,
secundum praedicta, speciebus sacramentalibus datum est divina virtute ut remaneant in suo esse
quod habebant substantia panis et vini existente, consequens est quod etiam remaneant in suo agere.
Et ideo omnem actionem quam poterant agere substantia panis et vini existente, possunt etiam agere
substantia panis et vini transeunte in corpus et sanguinem Christi. Unde non est dubium quod
possunt immutare exteriora corpora.
[50695] IIIª q. 77 a. 3 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod species sacramentales, licet sint formae
sine materia existentes, retinent tamen idem esse quod habebant prius in materia. Et ideo secundum
suum esse assimilantur formis quae sunt in materia.
[50696] IIIª q. 77 a. 3 ad 2 Ad secundum dicendum quod ita actio formae accidentalis dependet ab
actione formae substantialis, sicut esse accidentis dependet ab esse substantiae. Et ideo, sicut divina
virtute datur speciebus sacramentalibus ut possint esse sine substantia, ita datur eis ut possint agere
sine forma substantiali, virtute Dei, a quo sicut a primo agente dependet omnis actio formae et
substantialis et accidentalis.
[50697] IIIª q. 77 a. 3 ad 3 Ad tertium dicendum quod immutatio quae est ad formam substantialem,
non fit a forma substantiali immediate, sed mediantibus qualitatibus activis et passivis, quae agunt
in virtute formae substantialis. Haec autem virtus instrumentalis conservatur in speciebus
sacramentalibus divina virtute sicut et prius erat. Et ideo possunt agere ad formam substantialem
instrumentaliter, per quem modum aliquid potest agere ultra suam speciem, non quasi virtute
propria, sed virtute principalis agentis.

Articulus 4

[50698] IIIª q. 77 a. 4 arg. 1 Ad quartum sic proceditur. Videtur quod species sacramentales
corrumpi non possunt. Corruptio enim accidit per separationem formae a materia. Sed materia panis
non remanet in hoc sacramento, ut ex supra dictis patet. Ergo huiusmodi species non possunt
corrumpi.
[50699] IIIª q. 77 a. 4 arg. 2 Praeterea, nulla forma corrumpitur nisi per accidens, corrupto subiecto,
unde formae per se subsistentes incorruptibiles sunt, sicut patet in substantiis spiritualibus. Sed
species sacramentales sunt formae sine subiecto. Ergo corrumpi non possunt.
[50700] IIIª q. 77 a. 4 arg. 3 Praeterea, si corrumpuntur, aut hoc erit naturaliter, aut miraculose. Sed
non naturaliter, quia non est ibi assignare aliquod corruptionis subiectum, quod maneat corruptione
terminata. Similiter etiam nec miraculose, quia miracula quae sunt in hoc sacramento, fiunt virtute
consecrationis, per quam species sacramentales conservantur; non est autem idem causa
conservationis et corruptionis. Ergo nullo modo species sacramentales corrumpi possunt.
[50701] IIIª q. 77 a. 4 s. c. Sed contra est quod sensu deprehenditur hostias consecratas putrefieri et
corrumpi.
[50702] IIIª q. 77 a. 4 co. Respondeo dicendum quod corruptio est motus ex esse in non esse.
Dictum est autem supra quod species sacramentales retinent idem esse quod prius habebant
substantia panis et vini existente. Et ideo, sicut esse horum accidentium poterat corrumpi substantia
panis et vini existente, ita etiam potest corrumpi illa substantia abeunte. Poterant autem huiusmodi
accidentia primo corrumpi dupliciter, uno modo, per se; alio modo, per accidens. Per se quidem,
sicut per alterationem qualitatum, et augmentum vel diminutionem quantitatis, non quidem per
modum augmenti vel diminutionis, qui invenitur in solis corporibus animatis, qualia non sunt
substantia panis et vini, sed per additionem vel divisionem; nam, sicut dicitur in III Metaphys., per
divisionem una dimensio corrumpitur et fiunt duae, per additionem autem e converso ex duabus fit
una. Et per hunc modum manifeste possunt corrumpi huiusmodi accidentia post consecrationem,
quia et ipsa quantitas dimensiva remanens potest divisionem et additionem recipere; et, cum sit
subiectum qualitatum sensibilium, sicut dictum est, potest etiam esse subiectum alterationis eorum,
puta si alteretur color aut sapor panis aut vini. Alio modo poterant corrumpi per accidens, per
corruptionem subiecti. Et hoc modo possunt corrumpi etiam post consecrationem. Quamvis enim
subiectum non remaneat, remanet tamen esse quod habebant huiusmodi accidentia in subiecto, quod
quidem est proprium et conforme subiecto. Et ideo huiusmodi esse potest corrumpi a contrario
agente, sicut corrumpebatur substantia panis vel vini, quae etiam non corrumpebatur nisi
praecedente alteratione circa accidentia. Distinguendum tamen est inter utramque praedictarum
corruptionum. Quia, cum corpus Christi et sanguis succedant in hoc sacramento substantiae panis et
vini, si fiat talis immutatio ex parte accidentium quae non suffecisset ad corruptionem panis et vini,
propter talem immutationem non desinit corpus et sanguis Christi esse sub hoc sacramento, sive fiat
immutatio ex parte qualitatis, puta cum modicum immutatur color aut sapor vini aut panis; sive ex
parte quantitatis, sicut cum dividitur panis aut vinum in tales partes quod adhuc in eis possit salvari
natura panis aut vini. Si vero fiat tanta immutatio quod fuisset corrupta substantia panis aut vini,
non remanent corpus et sanguis Christi sub hoc sacramento. Et hoc tam ex parte qualitatum, sicut
cum ita immutatur color et sapor et aliae qualitates panis aut vini quod nullo modo posset compati
natura panis aut vini, sive etiam ex parte quantitatis, puta si pulverizetur panis, vel vinum in
minimas partes dividatur, ut iam non remaneant species panis vel vini.
[50703] IIIª q. 77 a. 4 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod, quia ad corruptionem per se pertinet
quod auferatur esse rei inquantum esse alicuius formae est in materia, consequens est quod per
corruptionem separetur forma a materia. Si vero huiusmodi esse non esset in materia, simile tamen

ei quod est in materia, posset per corruptionem auferri etiam materia non existente, sicut accidit in
hoc sacramento, ut ex dictis patet.
[50704] IIIª q. 77 a. 4 ad 2 Ad secundum dicendum quod species sacramentales, licet sint formae
non in materia, habent tamen esse quod prius in materia habebant.
[50705] IIIª q. 77 a. 4 ad 3 Ad tertium dicendum quod corruptio illa specierum non est miraculosa,
sed naturalis, praesupponit tamen miraculum quod est factum in consecratione, scilicet quod illae
species sacramentales retineant esse sine subiecto quod prius habebant in subiecto; sicut et caecus
miraculose illuminatus naturaliter videt.

Articulus 5
[50706] IIIª q. 77 a. 5 arg. 1 Ad quintum sic proceditur. Videtur quod ex speciebus sacramentalibus
nihil possit generari. Omne enim quod generatur, ex aliqua materia generatur, ex nihilo enim nihil
generatur, quamvis ex nihilo fiat aliquid per creationem. Sed speciebus sacramentalibus non subest
aliqua materia nisi corporis Christi, quod est incorruptibile. Ergo videtur quod ex speciebus
sacramentalibus nihil possit generari.
[50707] IIIª q. 77 a. 5 arg. 2 Praeterea, ea quae non sunt unius generis, non possunt ex invicem fieri,
non enim ex albedine fit linea. Sed accidens et substantia differunt genere. Cum ergo species
sacramentales sint accidentia, videtur quod ex eis non possit aliqua substantia generari.
[50708] IIIª q. 77 a. 5 arg. 3 Praeterea, si ex eis generatur aliqua substantia corporea, non erit sine
accidente. Si ergo ex speciebus sacramentalibus generatur aliqua substantia corporea, oportet quod
ex accidente generetur substantia et accidens, duo scilicet ex uno, quod est impossibile. Ergo
impossibile est quod ex speciebus sacramentalibus aliqua substantia corporea generetur.
[50709] IIIª q. 77 a. 5 s. c. Sed contra est quod ad sensum videri potest ex speciebus
sacramentalibus aliquid generari, vel cinerem, si comburantur; vel vermes, si putrefiant; vel
pulverem, si conterantur.
[50710] IIIª q. 77 a. 5 co. Respondeo dicendum quod, cum corruptio unius sit generatio alterius, ut
dicitur in I de Generat., necesse est quod ex speciebus sacramentalibus aliquid generetur, cum
corrumpantur, ut dictum est. Non enim sic corrumpuntur ut omnino dispareant, quasi in nihilum
redigantur, sed manifeste aliquid sensibile eis succedit. Quomodo autem ex eis aliquid generari
possit, difficile est videre. Manifestum est enim quod ex corpore et sanguine Christi, quae ibi
veraciter sunt, non generatur aliquid, cum sint incorruptibilia. Si autem substantia panis aut vini
remaneret in hoc sacramento, vel eorum materia, facile esset assignare quod ex eis generatur illud
sensibile quod succedit, ut quidam posuerunt. Sed hoc est falsum, ut supra habitum est. Et ideo
quidam dixerunt quod ea quae generantur, non fiunt ex speciebus sacramentalibus, sed ex aere
circumstante. Quod quidem multipliciter apparet esse impossibile. Primo quidem, quia ex eo
generatur aliquid quod prius alteratum et corruptum apparet. Nulla autem alteratio et corruptio prius
apparuit in aere circumstante. Unde ex eo vermes aut cineres non generantur. Secundo, quia natura
aeris non est talis quod ex eo per tales alterationes talia generentur. Tertio, quia potest contingere in
magna quantitate hostias consecratas comburi vel putrefieri, nec esset possibile tantum de corpore
terreo ex aere generari, nisi magna et etiam valde sensibili inspissatione aeris facta. Quarto, quia
idem potest accidere corporibus solidis circumstantibus, puta ferro aut lapidibus, quae integra
remanent post praedictorum generationem. Unde haec positio stare non potest, quia contrariatur ei
quod ad sensum apparet. Et ideo alii dixerunt quod redit substantia panis et vini in ipsa corruptione

specierum, et sic ex substantia panis et vini redeunte generantur cineres aut vermes aut aliquid
huiusmodi. Sed haec positio non videtur esse possibilis. Primo quidem quia, si substantia panis et
vini conversa est in corpus et sanguinem, ut supra habitum est, non potest substantia panis vel vini
redire nisi corpore aut sanguine Christi iterum converso in substantiam panis et vini, quod est
impossibile, sicut, si aer sit conversus in ignem, non potest aer redire nisi iterum ignis convertatur in
aerem. Si vero substantia panis aut vini sit annihilata, non potest iterum redire, quia quod in nihilum
decidit, non redit idem numero, nisi forte dicatur redire praedicta substantia, quia Deus de novo
creat novam substantiam loco primae. Secundo videtur hoc esse impossibile, quia non est dare
quando substantia panis redeat. Manifestum est enim ex supra dictis quod, manentibus speciebus
panis et vini, manet corpus et sanguis Christi, quae non sunt simul cum substantia panis et vini in
hoc sacramento, secundum praehabita. Unde substantia panis et vini non potest redire, speciebus
sacramentalibus manentibus. Similiter etiam nec eis cessantibus, quia iam substantia panis et vini
esset sine propriis accidentibus, quod est impossibile. Nisi forte dicatur quod in ipso ultimo instanti
corruptionis specierum redit, non quidem substantia panis et vini, quia illud idem instans est in quo
primo habent esse substantiae generatae ex speciebus, sed materia panis et vini magis quasi de novo
creata diceretur quam rediens, proprie loquendo. Et secundum hoc, posset sustineri praedicta
positio. Verum, quia non rationabiliter videtur dici quod miraculose aliquid accidit in hoc
sacramento nisi ex ipsa consecratione, ex qua non est quod materia creetur vel redeat; melius
videtur dicendum quod in ipsa consecratione miraculose datur quantitati dimensivae panis et vini
quod sit primum subiectum subsequentium formarum. Hoc autem est proprium materiae. Et ideo ex
consequenti datur praedictae quantitati dimensivae omne id quod ad materiam pertinet. Et ideo
quidquid posset generari ex materia panis si esset, totum potest generari ex praedicta quantitate
dimensiva panis vel vini, non quidem novo miraculo, sed ex vi miraculi prius facti.
[50711] IIIª q. 77 a. 5 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod, quamvis non sit ibi materia ex qua
aliquid generetur, quantitas tamen dimensiva supplet vicem materiae, ut dictum est.
[50712] IIIª q. 77 a. 5 ad 2 Ad secundum dicendum quod illae species sacramentales sunt quidem
accidentia, habent tamen actum et vim substantiae, ut dictum est.
[50713] IIIª q. 77 a. 5 ad 3 Ad tertium dicendum quod quantitas dimensiva panis et vini et retinet
naturam propriam, et accipit miraculose vim et proprietatem substantiae. Et ideo potest transire in
utrumque, idest in substantiam et dimensionem.

Articulus 6
[50714] IIIª q. 77 a. 6 arg. 1 Ad sextum sic proceditur. Videtur quod species sacramentales non
possint nutrire. Dicit enim Ambrosius, in libro de sacramentis, non iste panis est qui vadit in
corpus, sed panis vitae aeternae, qui animae nostrae substantiam fulcit. Sed omne quod nutrit,
vadit in corpus. Ergo panis iste non nutrit. Et eadem ratio est de vino.
[50715] IIIª q. 77 a. 6 arg. 2 Praeterea, sicut dicitur in libro de Generat., ex eisdem nutrimur ex
quibus sumus. Species autem sacramentales sunt accidentia, ex quibus homo non constat, non enim
accidens est pars substantiae. Ergo videtur quod species sacramentales nutrire non possunt.
[50716] IIIª q. 77 a. 6 arg. 3 Praeterea, philosophus dicit, in II de anima, quod alimentum nutrit
prout est quaedam substantia, auget autem prout est aliquid quantum. Sed species sacramentales
non sunt substantia. Ergo non possunt nutrire.

[50717] IIIª q. 77 a. 6 s. c. Sed contra est quod apostolus, I Cor. XI, loquens de hoc sacramento,
dicit, alius quidem esurit, alius autem ebrius est, ubi dicit Glossa quod notat illos qui, post
celebrationem sacri mysterii et consecrationem panis et vini, suas oblationes vindicabant, et, aliis
non communicantes, sibi solis sumebant, ita ut inde etiam inebriarentur. Quod quidem non potest
contingere si sacramentales species non nutrirent. Ergo species sacramentales nutriunt.
[50718] IIIª q. 77 a. 6 co. Respondeo dicendum quod haec quaestio difficultatem non habet,
praecedenti quaestione soluta. Ex hoc enim, ut dicitur in II de anima, cibus nutrit, quod convertitur
in substantiam nutriti. Dictum est autem quod species sacramentales possunt converti in
substantiam aliquam quae ex eis generatur. Per eandem autem rationem possunt converti in corpus
humanum, per quam possunt converti in cineres vel in vermes. Et ideo manifestum est quod
nutriunt. Quod autem quidam dicunt, quod non vere nutriunt, quasi in corpus humanum
convertantur, sed reficiunt et confortant quadam sensuum immutatione, sicut homo confortatur ex
odore cibi et inebriatur ex odore vini, ad sensum patet esse falsum. Talis enim refectio non diu
sufficit homini, cuius corpus, propter continuam deperditionem, restauratione indiget. Et tamen
homo diu sustentari posset, si hostias et vinum consecratum sumeret in magna quantitate. Similiter
etiam non potest stare quod quidam dicunt, quod species sacramentales nutriunt per formam
substantialem panis et vini, quae remanet. Tum quia non remanet, ut supra habitum est. Tum quia
non est actus formae nutrire, sed magis materiae, quae accipit formam nutriti, recedente forma
nutrimenti. Unde dicitur in II de anima, quod nutrimentum in principio est dissimile, in fine autem
simile.
[50719] IIIª q. 77 a. 6 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod, facta consecratione, dupliciter potest
dici panis in hoc sacramento. Uno modo, ipsae species panis, quae retinent nomen prioris
substantiae, ut Gregorius dicit, in homilia paschali. Alio modo, potest dici panis ipsum corpus
Christi, quod est panis mysticus de caelo descendens. Ambrosius ergo, cum dicit quod iste panis
non transit in corpus, accipit panem secundo modo, quia scilicet corpus Christi non convertitur in
corpus hominis, sed reficit mentem eius. Non autem loquitur de pane primo modo dicto.
[50720] IIIª q. 77 a. 6 ad 2 Ad secundum dicendum quod species sacramentales, etsi non sint ea ex
quibus corpus hominis constat, tamen in ea convertuntur, sicut dictum est.
[50721] IIIª q. 77 a. 6 ad 3 Ad tertium dicendum quod species sacramentales, quamvis non sint
substantia, habent tamen virtutem substantiae, ut dictum est.

Articulus 7
[50722] IIIª q. 77 a. 7 arg. 1 Ad septimum sic proceditur. Videtur quod species sacramentales non
frangantur in hoc sacramento. Dicit enim philosophus, in IV Meteor., quod corpora dicuntur
frangibilia propter determinatam dispositionem pororum. Quod non potest attribui sacramentalibus
speciebus. Ergo sacramentales species non possunt frangi.
[50723] IIIª q. 77 a. 7 arg. 2 Praeterea, fractionem sequitur sonus. Sed species sacramentales non
sunt sonabiles, dicit enim philosophus, II de anima, quod sonabile est corpus durum habens
superficiem levem. Ergo species sacramentales non franguntur.
[50724] IIIª q. 77 a. 7 arg. 3 Praeterea, eiusdem videtur esse frangi et masticari. Sed verum corpus
Christi est quod manducatur, secundum illud Ioan. VI, qui manducat meam carnem et bibit meum
sanguinem. Ergo corpus Christi est quod frangitur et masticatur. Unde et in confessione Berengarii
dicitur, consentio sanctae Romanae Ecclesiae, et corde et ore profiteor panem et vinum quae in

altari ponuntur, post consecrationem verum corpus et sanguinem Christi esse, et in veritate
manibus sacerdotum tractari, frangi et fidelium dentibus atteri. Non ergo fractio debet attribui
sacramentalibus speciebus.
[50725] IIIª q. 77 a. 7 s. c. Sed contra est quod fractio fit per divisionem quanti. Sed nullum
quantum ibi dividitur nisi species sacramentales, quia neque corpus Christi, quod est incorruptibile;
neque substantia panis, quae non manet. Ergo species sacramentales franguntur.
[50726] IIIª q. 77 a. 7 co. Respondeo dicendum quod apud antiquos circa hoc multiplex fuit opinio.
Quidam enim dixerunt quod non erat in hoc sacramento fractio secundum rei veritatem, sed solum
secundum aspectum intuentium. Sed hoc non potest stare. Quia in hoc sacramento veritatis sensus
non decipitur circa ea quorum iudicium ad ipsum pertinet, inter quae est fractio, per quam ex uno
fiunt multa, quae quidem sunt sensibilia communia, ut patet in libro de anima. Unde alii dixerunt
quod erat ibi vera fractio sine substantia existente. Sed hoc etiam sensui contradicit. Apparet enim
in hoc sacramento aliquod quantum, prius unum existens, postea in multa partitum, quod quidem
oportet esse subiectum fractionis. Non autem potest dici quod ipsum corpus Christi verum
frangatur. Primo quidem, quia est incorruptibile et impassibile. Secundo, quia est totum sub qualibet
parte, ut supra habitum est, quod est quidem contra rationem eius quod frangitur. Unde relinquitur
quod fractio sit sicut in subiecto in quantitate dimensiva panis, sicut et alia accidentia. Et sicut
species sacramentales sunt sacramentum corporis Christi veri, ita fractio huiusmodi specierum est
sacramentum dominicae passionis, quae fuit in corpore Christi vero.
[50727] IIIª q. 77 a. 7 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod, sicut in speciebus sacramentalibus
remanet rarum et densum, ut supra dictum est, ita etiam remanet ibi porositas, et per consequens
frangibilitas.
[50728] IIIª q. 77 a. 7 ad 2 Ad secundum dicendum quod densitatem sequitur duritia. Et ideo, ex
quo in speciebus sacramentalibus remanet densitas, consequens est quod remaneat ibi duritia, et per
consequens sonabilitas.
[50729] IIIª q. 77 a. 7 ad 3 Ad tertium dicendum quod illud quod manducatur in propria specie,
ipsummet frangitur et masticatur in sua specie. Corpus autem Christi non manducatur in sua specie,
sed in specie sacramentali. Unde super illud Ioannis VI, caro non prodest quidquam, dicit
Augustinus, hoc est intelligendum secundum illos qui carnaliter intelligebant carnem quippe sic
intellexerunt quo modo in cadavere dilaniatur, aut in macello venditur. Et ideo ipsum corpus
Christi non frangitur, nisi secundum speciem sacramentalem. Et hoc modo intelligenda est
confessio Berengarii, ut fractio et contritio dentium referatur ad speciem sacramentalem, sub qua
vere est corpus Christi.

Articulus 8
[50730] IIIª q. 77 a. 8 arg. 1 Ad octavum sic proceditur. Videtur quod vino consecrato non possit
aliquis liquor misceri. Omne enim quod miscetur alicui, recipit qualitatem ipsius. Sed nullus liquor
potest recipere qualitatem sacramentalium specierum, quia accidentia illa sunt sine subiecto, ut
dictum est. Ergo videtur quod nullus liquor possit permisceri speciebus sacramentalibus vini.
[50731] IIIª q. 77 a. 8 arg. 2 Praeterea, si aliquis liquor permisceatur illis speciebus, oportet quod ex
his fiat aliquod unum. Sed non potest fieri aliquod unum neque ex liquore, qui est substantia, et
speciebus sacramentalibus, quae sunt accidentia; neque ex liquore et sanguine Christi, qui, ratione

suae incorruptibilitatis, neque additionem recipit neque diminutionem. Ergo nullus liquor potest
admisceri vino consecrato.
[50732] IIIª q. 77 a. 8 arg. 3 Praeterea, si aliquis liquor admisceatur vino consecrato, videtur quod
etiam ipsum efficiatur consecratum, sicut aqua quae admiscetur aquae benedictae, efficitur etiam
benedicta. Sed vinum consecratum est vere sanguis Christi. Ergo etiam liquor permixtus esset
sanguis Christi. Et ita aliquid fieret sanguis Christi aliter quam per consecrationem, quod est
inconveniens. Non ergo vino consecrato potest aliquis liquor permisceri.
[50733] IIIª q. 77 a. 8 arg. 4 Praeterea, si duorum unum totaliter corrumpatur, non erit mixtio, ut
dicitur in I de Generat. Sed ad permixtionem cuiuscumque liquoris videtur corrumpi species
sacramentalis vini, ita quod sub ea desinat esse sanguis Christi. Tum quia magnum et parvum sunt
differentiae quantitatis et diversificant ipsam, sicut album et nigrum colorem. Tum etiam quia liquor
permixtus, cum non habeat obstaculum, videtur undique diffundi per totum, et ita desinit ibi esse
sanguis Christi, qui non est ibi simul cum alia substantia. Non ergo aliquis liquor potest permisceri
vino consecrato.
[50734] IIIª q. 77 a. 8 s. c. Sed contra est quod ad sensum patet alium liquorem vino permisceri
posse post consecrationem, sicut et ante.
[50735] IIIª q. 77 a. 8 co. Respondeo dicendum quod istius quaestionis veritas manifesta est ex
praemissis. Dictum est enim supra quod species in hoc sacramento permanentes, sicut adipiscuntur
virtute consecrationis modum essendi substantiae, ita etiam adipiscuntur modum agendi et patiendi,
ut scilicet agere et pati possint quidquid ageret vel pateretur substantia si ibi praesens existeret.
Manifestum est autem quod, si esset ibi substantia vini, liquor aliquis posset ei permisceri. Huius
tamen permixtionis diversus esset effectus et secundum formam liquoris, et secundum quantitatem.
Si enim permisceretur aliquis liquor in tanta quantitate quod posset diffundi per totum vinum, totum
fieret permixtum. Quod autem est commixtum ex duobus, neutrum miscibilium est, sed utrumque
transit in quoddam tertium ex his compositum. Unde sequeretur quod vinum prius existens non
remaneret, si liquor permixtus esset alterius speciei. Si autem esset eiusdem speciei liquor
adiunctus, puta si vinum permisceretur vino, remaneret quidem eadem species, sed non remaneret
idem numero vinum. Quod declarat diversitas accidentium, puta si unum vinum esset album, et
aliud rubeum. Si vero liquor adiunctus esset tam parvae quantitatis quod non posset perfundi per
totum, non fieret totum vinum permixtum, sed aliqua pars eius. Quae quidem non remaneret eadem
numero, propter permixtionem extraneae materiae. Remaneret tamen eadem specie, non solum si
parvus liquor permixtus esset eiusdem speciei, sed etiam si esset alterius speciei, quia gutta aquae
multo vino permixta transit in speciem vini, ut dicitur in I de generatione. Manifestum est autem ex
praedictis quod corpus et sanguis Christi remanent in hoc sacramento quandiu illae species manent
eaedem in numero, consecratur enim hic panis et hoc vinum. Unde si fiat tanta permixtio liquoris
cuiuscumque quod pertingat ad totum vinum consecratum et fiat permixtum, et erit aliud numero, et
non remanebit ibi sanguis Christi. Si vero fiat tam parva alicuius liquoris adiunctio quod non possit
diffundi per totum, sed usque ad aliquam partem specierum, desinet esse sanguis Christi sub illa
parte vini consecrati, remanebit tamen sub alia.
[50736] IIIª q. 77 a. 8 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod Innocentius III dicit, in quadam
decretali, quod ipsa accidentia vinum appositum videntur afficere, quia, si aqua fuerit apposita, vini
saporem assumeret. Contingit igitur accidentia mutare subiectum, sicut et subiectum contingit
accidentia permutare. Cedit quippe natura miraculo, et virtus supra consuetudinem operatur. Hoc
tamen non est sic intelligendum quasi idem numero accidens quod prius fuit in vino ante
consecrationem, postmodum fiat in vino apposito, sed talis permutatio fit per actionem. Nam

accidentia vini remanentia retinent actionem substantiae, secundum praedicta, et ita immutando
afficiunt liquorem appositum.
[50737] IIIª q. 77 a. 8 ad 2 Ad secundum dicendum quod liquor appositus vino consecrato nullo
modo miscetur substantiae sanguinis Christi. Miscetur tamen speciebus sacramentalibus, ita tamen
quod, permixtione facta, corrumpuntur praedictae species, vel in toto vel in parte, secundum
modum quo supra dictum est quod ex speciebus illis potest aliquid generari. Et si quidem
corrumpantur in toto, nulla iam remanet quaestio, quia iam totum erit uniforme. Si autem
corrumpantur in parte, erit quidem una dimensio secundum continuitatem quantitatis, non tamen
una secundum modum essendi, quia una pars eius est sine subiecto, alia erit in subiecto; sicut, si
aliquod corpus constituatur ex duobus metallis, erit unum corpus secundum rationem quantitatis,
non tamen unum secundum speciem naturae.
[50738] IIIª q. 77 a. 8 ad 3 Ad tertium dicendum quod, sicut Innocentius III dicit, in decretali
praedicta, si post calicis consecrationem aliud vinum mittatur in calicem, illud quidem non transit
in sanguinem, neque sanguini commiscetur, sed, accidentibus prioris vini commixtum, corpori quod
sub eis latet undique circumfunditur, non madidans circumfusum. Quod quidem intelligendum est
quando non fit tanta permixtio liquoris extranei quod sanguis Christi desinat esse sub toto. Tunc
enim undique dicitur circumfundi, non quia tangat sanguinem Christi secundum eius proprias
dimensiones, sed secundum dimensiones sacramentales, sub quibus continetur. Nec est simile de
aqua benedicta, quia illa benedictio nullam immutationem facit circa substantiam aquae, sicut facit
consecratio vini.
[50739] IIIª q. 77 a. 8 ad 4 Ad quartum dicendum quod quidam posuerunt quod, quantumcumque
parva fiat extranei liquoris permixtio, substantia sanguinis Christi desinet esse sub toto. Et hoc
ratione inducta. Quae tamen non cogit. Quia magnum et parvum diversificant quantitatem
dimensivam non quantum ad eius essentiam, sed quantum ad determinationem mensurae. Similiter
etiam liquor appositus adeo potest esse parvus quod sua parvitate impeditur ne diffundatur per
totum, et non solum dimensionibus, quae, licet sint sine subiecto, tamen obstant alteri liquori sicut
et substantia si ibi esset, secundum ea quae praemissa sunt.

Quaestio 78
Prooemium
[50740] IIIª q. 78 pr. Deinde considerandum est de forma huius sacramenti. Et circa hoc quaeruntur
sex. Primo, quae sit forma huius sacramenti. Secundo, utrum sit conveniens forma consecrationis
panis. Tertio, utrum sit conveniens forma consecrationis sanguinis. Quarto, de virtute utriusque
formae. Quinto, de veritate locutionis. Sexto, de comparatione unius formae ad aliam.

Articulus 1
[50741] IIIª q. 78 a. 1 arg. 1 Ad primum sic proceditur. Videtur quod haec non sit forma huius
sacramenti, hoc est corpus meum, et, hic est calix sanguinis mei. Illa enim verba videntur pertinere
ad formam sacramenti quibus Christus corpus suum et sanguinem consecravit. Sed Christus ante
benedixit panem acceptum, et postea dixit, accipite et comedite, hoc est corpus meum, ut habetur
Matth. XXVI; et similiter fecit de calice. Ergo praedicta verba non sunt forma huius sacramenti.
[50742] IIIª q. 78 a. 1 arg. 2 Praeterea, Eusebius Emesenus dicit quod invisibilis sacerdos visibiles
creaturas in suum corpus convertit, dicens, accipite et comedite, hoc est corpus meum. Ergo totum
hoc videtur pertinere ad formam sacramenti. Et eadem ratio est de verbis pertinentibus ad
sanguinem.
[50743] IIIª q. 78 a. 1 arg. 3 Praeterea, in forma Baptismi exprimitur persona ministri et actus eius,
cum dicitur, ego te baptizo. Sed in praemissis verbis nulla fit mentio de persona ministri, nec de
actu eius. Ergo non est conveniens forma sacramenti.
[50744] IIIª q. 78 a. 1 arg. 4 Praeterea, forma sacramenti sufficit ad perfectionem sacramenti, unde
sacramentum Baptismi quandoque perfici potest solis verbis formae prolatis, et omnibus aliis
praetermissis. Si ergo praedicta verba sunt forma huius sacramenti, videtur quod aliquando possit
hoc sacramentum perfici his solis verbis prolatis, et omnibus aliis praetermissis quae in Missa
dicuntur. Quod tamen videtur esse falsum, quia, ubi verba alia praetermitterentur, praedicta verba
acciperentur ex persona sacerdotis proferentis, in cuius corpus et sanguinem panis et vinum non
convertuntur. Non ergo praedicta verba sunt forma huius sacramenti.
[50745] IIIª q. 78 a. 1 s. c. Sed contra est quod Ambrosius dicit, in libro de sacramentis, consecratio
fit verbis et sermonibus domini Iesu. Nam per reliqua omnia quae dicuntur, laus Deo defertur,
oratione petitur pro populo, pro regibus, pro ceteris. Ubi autem sacramentum conficitur, iam non
suis sermonibus sacerdos utitur, sed utitur sermonibus Christi. Ergo sermo Christi hoc conficit
sacramentum.
[50746] IIIª q. 78 a. 1 co. Respondeo dicendum quod hoc sacramentum ab aliis sacramentis differt
in duobus. Primo quidem quantum ad hoc, quod hoc sacramentum perficitur in consecratione
materiae, alia vero sacramenta perficiuntur in usu materiae consecratae. Secundo, quia in aliis
sacramentis consecratio materiae consistit solum in quadam benedictione, ex qua materia consecrata
accipit instrumentaliter quandam spiritualem virtutem, quae per ministrum, qui est instrumentum
animatum, potest ad instrumenta inanimata procedere. Sed in hoc sacramento consecratio materiae
consistit in quadam miraculosa conversione substantiae, quae a solo Deo perfici potest. Unde
minister in hoc sacramento perficiendo non habet alium actum nisi prolationem verborum. Et quia
forma debet esse conveniens rei, ideo forma huius sacramenti differt a formis aliorum
sacramentorum in duobus. Primo quidem, quia formae aliorum sacramentorum important usum
materiae, puta baptizationem vel consignationem, sed forma huius sacramenti importat solam

consecrationem materiae, quae in transubstantiatione consistit; puta cum dicitur, hoc est corpus
meum, vel, hic est calix sanguinis mei. Secundo, quia formae aliorum sacramentorum proferuntur ex
persona ministri, sive per modum exercentis actum, sicut cum dicitur, ego te baptizo, vel, ego te
confirmo; sive per modum imperantis, sicut in sacramento ordinis dicitur, accipe potestatem, etc.;
sive per modum deprecantis, sicut cum in sacramento extremae unctionis dicitur, per istam
unctionem et nostram intercessionem, et cetera. Sed forma huius sacramenti profertur ex persona
ipsius Christi loquentis, ut detur intelligi quod minister in perfectione huius sacramenti nihil agit
nisi quod profert verba Christi.
[50747] IIIª q. 78 a. 1 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod circa hoc est multiplex opinio. Quidam
enim dixerunt quod Christus, qui habebat potestatem excellentiae in sacramentis, absque omni
forma verborum hoc sacramentum perfecit; et postea verba protulit sub quibus alii postea
consecrarent. Quod videntur sonare verba Innocentii III dicentis, sane dici potest quod Christus
virtute divina confecit, et postea formam expressit sub qua posteri benedicerent. Sed contra hoc
expresse sunt verba Evangelii, in quibus dicitur quod Christus benedixit, quae quidem benedictio
aliquibus verbis facta est. Unde praedicta verba Innocentii sunt opinative magis dicta quam
determinative. Quidam autem dixerunt quod benedictio illa facta est quibusdam aliis verbis nobis
ignotis. Sed nec hoc stare potest. Quia benedictio consecrationis nunc perficitur per recitationem
eorum quae tunc acta sunt. Unde, si tunc per haec verba non est facta consecratio, nec modo fieret.
Et ideo alii dixerunt quod illa benedictio eisdem etiam verbis facta est quibus modo fit, sed Christus
ea bis protulit, primo quidem secreto, ad consecrandum; secundo manifeste, ad instruendum. Sed
nec hoc stare potest. Quia sacerdos consecrat proferens haec verba, non ut a Christo in occulta
benedictione dicta, sed ut publice prolata. Unde, cum non habeant vim huiusmodi verba nisi ex
Christi prolatione, videtur quod etiam Christus manifeste ea proferens consecraverit. Et ideo alii
dixerunt quod Evangelistae non semper eundem ordinem in recitando servaverunt quo res sunt
gestae, ut patet per Augustinum, in libro de consensu Evangelistarum. Unde intelligendum est
ordinem rei gestae sic exprimi posse, accipiens panem, benedixit dicens, hoc est corpus meum, et
deinde fregit et dedit discipulis suis. Sed idem sensus potest esse in verbis Evangelii non mutatis.
Nam hoc participium dicens concomitantiam quandam importat verborum prolatorum ad ea quae
praecedunt. Non autem oportet quod haec concomitantia intelligatur solum respectu verbi ultimi
prolati, quasi Christus tunc ista verba protulerit quando dedit discipulis suis, sed potest intelligi
concomitantia respectu totius praecedentis, ut sit sensus, dum benediceret et frangeret et daret
discipulis suis, haec verba dixit, accipite et cetera.
[50748] IIIª q. 78 a. 1 ad 2 Ad secundum dicendum quod in his verbis, accipite et comedite,
intelligitur usus materiae consecratae, qui non est de necessitate huius sacramenti, ut supra habitum
est. Et ideo nec haec verba sunt de substantia formae. Quia tamen ad quandam perfectionem
sacramenti pertinet materiae consecratae usus, sicut operatio non est prima, sed secunda perfectio
rei; ideo per omnia haec verba exprimitur tota perfectio huius sacramenti. Et hoc modo Eusebius
intellexit his verbis confici sacramentum, quantum ad primam et secundam perfectionem ipsius.
[50749] IIIª q. 78 a. 1 ad 3 Ad tertium dicendum quod in sacramento Baptismi minister aliquem
actum exercet circa usum materiae, qui est de essentia sacramenti, quod non est in hoc sacramento.
Et ideo non est similis ratio.
[50750] IIIª q. 78 a. 1 ad 4 Ad quartum dicendum quod quidam dixerunt hoc sacramentum perfici
non posse praedictis verbis prolatis et aliis praetermissis, praecipue quae sunt in canone Missae. Sed
hoc patet esse falsum. Tum ex verbis Ambrosii supra inductis. Tum etiam quia canon Missae non
est idem apud omnes, nec secundum omnia tempora, sed diversa sunt a diversis apposita. Unde
dicendum est quod, si sacerdos sola verba praedicta proferret cum intentione conficiendi hoc
sacramentum, perficeretur hoc sacramentum, quia intentio faceret ut haec verba intelligerentur quasi

ex persona Christi prolata, etiam si verbis praecedentibus hoc non recitaretur. Graviter tamen
peccaret sacerdos sic conficiens hoc sacramentum, utpote ritum Ecclesiae non servans. Nec est
simile de Baptismo, quod est sacramentum necessitatis, defectum autem huius sacramenti potest
supplere spiritualis manducatio, ut Augustinus dicit.

Articulus 2
[50751] IIIª q. 78 a. 2 arg. 1 Ad secundum sic proceditur. Videtur quod haec non sit conveniens
forma consecrationis panis, hoc est corpus meum. Per formam enim sacramenti debet exprimi
sacramenti effectus. Sed effectus qui fit in consecratione panis, est conversio substantiae panis in
corpus Christi, quae magis exprimitur per hoc verbum fit, quam per hoc verbum est. Ergo in forma
consecrationis deberet dici, hoc fit corpus meum.
[50752] IIIª q. 78 a. 2 arg. 2 Praeterea, Ambrosius dicit, in libro de sacramentis, sermo Christi hoc
conficit sacramentum. Quis sermo Christi? Hic quo facta sunt omnia, jussit dominus et facta sunt
caeli et terra. Ergo et forma huius sacramenti convenientior esset per verbum imperativum, ut
diceretur, hoc sit corpus meum.
[50753] IIIª q. 78 a. 2 arg. 3 Praeterea, per subiectum huius locutionis importatur illud quod
convertitur, sicut per praedicatum importatur conversionis terminus. Sed, sicut est determinatum id
in quod fit conversio, non enim fit conversio nisi in corpus Christi; ita est determinatum id quod
convertitur, non enim convertitur in corpus Christi nisi panis. Ergo, sicut ex parte praedicati ponitur
nomen, ita ex parte subiecti debet poni nomen, ut dicatur, hic panis est corpus meum.
[50754] IIIª q. 78 a. 2 arg. 4 Praeterea, sicut id in quod terminatur conversio est determinatae
naturae, quia est corpus; ita etiam est determinatae personae. Ergo, ad determinandam personam,
debet dici, hoc est corpus Christi.
[50755] IIIª q. 78 a. 2 arg. 5 Praeterea, in verbis formae non debet poni aliquid quod non sit de
substantia eius. Inconvenienter ergo additur in quibusdam libris haec coniunctio enim, quae non est
de substantia formae.
[50756] IIIª q. 78 a. 2 s. c. Sed contra est quod dominus hac forma in consecrando est usus, ut patet
Matth. XXVI.
[50757] IIIª q. 78 a. 2 co. Respondeo dicendum quod haec est conveniens forma consecrationis
panis. Dictum est enim quod haec consecratio consistit in conversione substantiae panis in corpus
Christi. Oportet autem formam sacramenti significare id quod in sacramento efficitur. Unde et
forma consecrationis panis debet significare ipsam conversionem panis in corpus Christi. In qua tria
considerantur, scilicet ipsa conversio, et terminus a quo, et terminus ad quem. Conversio autem
potest considerari dupliciter, uno modo, ut in fieri; alio modo, ut in facto esse. Non autem debuit
significari conversio in hac forma ut in fieri, sed ut in facto esse. Primo quidem, quia haec conversio
non est successiva, ut supra habitum est, sed instantanea, in huiusmodi autem mutationibus fieri non
est nisi factum esse. Secundo, quia ita se habent formae sacramentales ad significandum effectum
sacramenti, sicut se habent formae artificiales ad repraesentandum effectum artis. Forma autem
artificialis est similitudo ultimi effectus in quem fertur intentio artificis, sicut forma artis in mente
aedificatoris est forma domus aedificatae principaliter, aedificationis autem per consequens. Unde
et in hac forma debet exprimi conversio ut in facto esse, ad quod fertur intentio. Et quia ipsa
conversio exprimitur in hac forma ut in facto esse, necesse est quod extrema conversionis
significentur ut se habent in facto esse conversionis. Tunc autem terminus in quem habet propriam

naturam suae substantiae, sed terminus a quo non manet secundum suam substantiam, sed solum
secundum accidentia, quibus sensui subiacet, et ad sensum determinari potest. Unde convenienter
terminus conversionis a quo exprimitur per pronomen demonstrativum relatum ad accidentia
sensibilia, quae manent. Terminus autem ad quem exprimitur per nomen significans naturam eius in
quod fit conversio, quod quidem est totum corpus Christi, et non sola caro eius, ut dictum est. Unde
haec forma est convenientissima, hoc est corpus meum.
[50758] IIIª q. 78 a. 2 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod fieri non est ultimus effectus huius
consecrationis, sed factum esse ut dictum est. Et ideo hoc potius exprimi debet in forma.
[50759] IIIª q. 78 a. 2 ad 2 Ad secundum dicendum quod sermo Dei operatus est in creatione rerum,
qui etiam operatur in hac consecratione, aliter tamen et aliter. Nam hic operatur sacramentaliter,
idest secundum vim significationis. Et ideo oportet in hoc sermone significari ultimum effectum
consecrationis per verbum substantivum indicativi modi et praesentis temporis. Sed in creatione
rerum operatus est solum effective, quae quidem efficientia est per imperium suae sapientiae. Et
ideo in creatione rerum exprimitur sermo dominicus per verbum imperativi modi, secundum illud
Gen. I, fiat lux, et facta est lux.
[50760] IIIª q. 78 a. 2 ad 3 Ad tertium dicendum quod terminus a quo in ipso facto esse
conversionis non retinet naturam suae substantiae, sicut terminus ad quem. Et ideo non est simile.
[50761] IIIª q. 78 a. 2 ad 4 Ad quartum dicendum quod per hoc pronomen meum, quod includit
demonstrationem primae personae, quae est persona loquentis, sufficienter exprimitur persona
Christi, ex cuius persona haec proferuntur, ut dictum est.
[50762] IIIª q. 78 a. 2 ad 5 Ad quintum dicendum quod haec coniunctio enim apponitur in hac
forma secundum consuetudinem Romanae Ecclesiae a beato Petro apostolo derivatam. Et hoc
propter continuationem ad verba praecedentia. Et ideo non est de forma, sicut nec praecedentia
formam.

Articulus 3
[50763] IIIª q. 78 a. 3 arg. 1 Ad tertium sic proceditur. Videtur quod haec non sit conveniens forma
consecrationis vini, hic est calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti, mysterium fidei, qui pro
vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Sicut enim panis convertitur in corpus
Christi ex vi consecrationis, ita et vinum in sanguinem Christi, sicut ex praedictis patet. Sed in
forma consecrationis panis ponitur in recto corpus Christi, nec aliquid aliud additur. Inconvenienter
ergo in hac forma ponitur sanguis Christi in obliquo, et additur calix in recto, cum dicitur, hic est
calix sanguinis mei.
[50764] IIIª q. 78 a. 3 arg. 2 Praeterea, non sunt maioris efficaciae verba quae proferuntur in
consecratione panis quam ea quae proferuntur in consecratione vini, cum utraque sint verba Christi.
Sed statim dicto, hoc est corpus meum, est perfecta consecratio panis. Ergo statim cum dictum est,
hic est calix sanguinis mei, est perfecta consecratio sanguinis. Et ita ea quae consequuntur non
videntur esse de substantia formae, praesertim cum pertineant ad proprietates huius sacramenti.
[50765] IIIª q. 78 a. 3 arg. 3 Praeterea, testamentum novum pertinere videtur ad internam
inspirationem, ut patet ex hoc quod apostolus, ad Heb. VIII, introducit verba quae habentur in
Ierem. XXXI, consummabo super domum Israel testamentum novum, dando leges meas in mentibus

eorum. Sacramentum autem exterius visibiliter agitur. Inconvenienter ergo in forma sacramenti
dicitur, novi testamenti.
[50766] IIIª q. 78 a. 3 arg. 4 Praeterea, novum dicitur aliquid ex eo quod est prope principium sui
esse. Aeternum autem non habet principium sui esse. Ergo inconvenienter dicitur novi et aeterni,
quia videtur contradictionem implicare.
[50767] IIIª q. 78 a. 3 arg. 5 Praeterea, occasiones erroris sunt hominibus subtrahendae, secundum
illud Isaiae LVII, auferte offendicula de via populi mei. Sed quidam erraverunt aestimantes mystice
solum esse corpus et sanguinem Christi in hoc sacramento. Ergo in hac forma inconvenienter
ponitur mysterium fidei.
[50768] IIIª q. 78 a. 3 arg. 6 Praeterea, supra dictum est quod, sicut Baptismus est sacramentum
fidei, ita Eucharistia est sacramentum caritatis. Ergo in hac forma magis debuit poni caritas quam
fides.
[50769] IIIª q. 78 a. 3 arg. 7 Praeterea, totum hoc sacramentum, et quantum ad corpus et quantum
ad sanguinem, est memoriale dominicae passionis, secundum illud I Cor. XI, quotiescumque
manducabitis panem hunc et calicem bibetis, mortem domini annuntiabitis. Non ergo magis debuit
in forma consecrationis sanguinis fieri mentio de passione Christi et de eius fructu, quam in forma
consecrationis corporis, praesertim cum, Luc. XXII, dominus dixerit, hoc est corpus meum, quod
pro vobis tradetur.
[50770] IIIª q. 78 a. 3 arg. 8 Praeterea, passio Christi, ut supra habitum est, ad sufficientiam profuit
omnibus, quantum vero ad efficaciam profuit multis. Debuit ergo dici quod effundetur pro omnibus,
aut pro multis, sine hoc quod adderetur pro vobis.
[50771] IIIª q. 78 a. 3 arg. 9 Praeterea, verba quibus hoc sacramentum conficitur, efficaciam habent
ex institutione Christi. Sed nullus Evangelista recitat Christum haec omnia verba dixisse. Ergo non
est conveniens forma consecrationis vini.
[50772] IIIª q. 78 a. 3 s. c. Sed contra est quod Ecclesia, ab apostolis instructa, utitur hac forma in
consecratione vini.
[50773] IIIª q. 78 a. 3 co. Respondeo dicendum quod circa hanc formam est duplex opinio. Quidam
enim dixerunt quod de substantia formae huius est hoc solum quod dicitur, hic est calix sanguinis
mei, non autem ea quae sequuntur. Sed hoc videtur inconveniens, quia ea quae sequuntur, sunt
quaedam determinationes praedicati, idest sanguinis Christi; unde pertinent ad integritatem
locutionis. Et propter hoc sunt alii qui melius dicunt quod omnia sequentia sunt de substantia
formae, usque ad hoc quod postea sequitur, hoc quotiescumque feceritis, quae pertinent ad usum
huius sacramenti, unde non sunt de substantia formae. Et inde est quod sacerdos eodem ritu et
modo, scilicet tenendo calicem in manibus, omnia haec verba profert. Lucae etiam XXII
interponuntur verba sequentia verbis primis, cum dicitur, hic calix novum testamentum est in
sanguine meo. Dicendum est ergo quod omnia praedicta verba sunt de substantia formae, sed per
prima verba, hic est calix sanguinis mei, significatur ipsa conversio vini in sanguinem, eo modo quo
dictum est in forma consecrationis panis; per verba autem sequentia designatur virtus sanguinis
effusi in passione, quae operatur in hoc sacramento. Quae quidem ad tria ordinatur. Primo quidem,
et principaliter, ad adipiscendam aeternam hereditatem, secundum illud Heb. X, habemus fiduciam
in introitu sanctorum per sanguinem eius. Et ad hoc designandum dicitur, novi testamenti et aeterni.
Secundo, ad iustitiam gratiae, quae est per fidem, secundum illud Rom. III, quem proposuit Deus
propitiatorem per fidem in sanguine eius, ut sit ipse iustus, et iustificans eum qui ex fide est Iesu

Christi. Et quantum ad hoc subditur, mysterium fidei. Tertio autem, ad removendum impedimenta
utriusque praedictorum, scilicet peccata, secundum illud Heb. IX, sanguis Christi emundabit
conscientias nostras ab operibus mortuis, idest a peccatis. Et quantum ad hoc subditur, qui pro
vobis et pro multis aliis effundetur in remissionem peccatorum.
[50774] IIIª q. 78 a. 3 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod, cum dicitur, hic est calix sanguinis
mei, est locutio figurativa, et potest dupliciter intelligi. Uno modo, secundum metonymiam, quia
ponitur continens pro contento, ut sit sensus, hic est sanguis meus contentus in calice. De quo fit hic
mentio, quia sanguis Christi in hoc sacramento consecratur inquantum est potus fidelium, quod non
importatur in ratione sanguinis, et ideo oportuit hic designari per vas huic usui accommodatum.
Alio modo potest intelligi secundum metaphoram, prout per calicem similitudinarie intelligitur
passio Christi, quae ad similitudinem calicis inebriat, secundum illud Thren. III, replevit me
amaritudinibus, inebriavit me absynthio, unde et ipse dominus passionem suam calicem nominat,
Matth. XXVI, dicens, transeat a me calix iste; ut sit sensus, hic est calix passionis meae. De qua fit
mentio in sanguine seorsum a corpore consecrato, quia separatio sanguinis a corpore fuit per
passionem.
[50775] IIIª q. 78 a. 3 ad 2 Ad secundum dicendum quod quia, ut dictum est, sanguis seorsum
consecratus expresse passionem Christi repraesentat, ideo potius in consecratione sanguinis fit
mentio de effectu passionis quam in consecratione corporis, quod est passionis subiectum. Quod
etiam designatur in hoc quod dominus dicit, quod pro vobis tradetur, quasi dicat, quod pro vobis
passioni subiicietur.
[50776] IIIª q. 78 a. 3 ad 3 Ad tertium dicendum quod testamentum est dispositio hereditatis.
Hereditatem autem caelestem Deus disposuit hominibus dandam per virtutem sanguinis Iesu
Christi, quia, ut dicitur Heb. IX, ubi est testamentum, mors necesse est intercedat testatoris. Sanguis
autem Christi dupliciter est hominibus exhibitus. Primo quidem, in figura, quod pertinet ad vetus
testamentum. Et ideo apostolus ibidem concludit, unde nec primum testamentum sine sanguine
dedicatum est, quod patet ex hoc quod, sicut dicitur Exod. XXIV, lecto omni mandato legis a
Moyse, omnem populum aspersit, dicens, hic est sanguis testamenti quod mandavit ad vos Deus.
Secundo autem est exhibitus in rei veritate, quod pertinet ad novum testamentum. Et hoc est quod
apostolus ibidem praemittit, dicens, ideo novi testamenti mediator est Christus, ut, morte
intercedente, repromissionem accipiant qui vocati sunt aeternae hereditatis. Dicitur ergo hic
sanguis novi testamenti, quia iam non in figura, sed in veritate exhibetur. Unde subditur, qui pro
vobis effundetur. Interna autem inspiratio ex sanguinis virtute procedit secundum quod passione
Christi iustificamur.
[50777] IIIª q. 78 a. 3 ad 4 Ad quartum dicendum quod hoc testamentum est novum ratione
exhibitionis. Dicitur autem aeternum, tam ratione aeternae Dei praeordinationis; quam etiam ratione
aeternae hereditatis, quae per hoc testamentum disponitur. Ipsa etiam persona Christi, cuius
sanguine testamentum disponitur, est aeterna.
[50778] IIIª q. 78 a. 3 ad 5 Ad quintum dicendum quod mysterium hic ponitur, non quidem ad
excludendum rei veritatem, sed ad ostendendum occultationem. Quia et ipse sanguis Christi occulto
modo est in hoc sacramento; et ipsa passio Christi occulte fuit figurata in veteri testamento.
[50779] IIIª q. 78 a. 3 ad 6 Ad sextum dicendum quod dicitur sacramentum fidei, quasi fidei
obiectum, quia quod sanguis Christi secundum rei veritatem sit in hoc sacramento, sola fide tenetur.
Ipsa etiam passio Christi per fidem iustificat. Baptismus autem dicitur sacramentum fidei quia est
quaedam fidei protestatio. Hoc autem est sacramentum caritatis quasi figurativum et effectivum.

[50780] IIIª q. 78 a. 3 ad 7 Ad septimum dicendum quod, sicut dictum est, sanguis seorsum
consecratus a corpore expressius repraesentat passionem Christi. Et ideo in consecratione sanguinis
fit mentio de passione Christi et fructu ipsius, potius quam in consecratione corporis.
[50781] IIIª q. 78 a. 3 ad 8 Ad octavum dicendum quod sanguis passionis Christi non solum habet
efficaciam in Iudaeis electis, quibus exhibitus est sanguis veteris testamenti, sed etiam in gentilibus;
nec solum in sacerdotibus, qui hoc efficiunt sacramentum, vel aliis qui sumunt, sed etiam in illis pro
quibus offertur. Et ideo signanter dicit, pro vobis Iudaeis, et pro multis, scilicet gentilibus, vel, pro
vobis manducantibus, et pro multis pro quibus offertur.
[50782] IIIª q. 78 a. 3 ad 9 Ad nonum dicendum quod Evangelistae non intendebant tradere formas
sacramentorum, quas in primitiva Ecclesia oportebat esse occultas, ut dicit Dionysius, in fine
ecclesiasticae hierarchiae. Sed intenderunt historiam de Christo texere. Et tamen omnia haec verba
fere ex diversis Scripturae locis accipi possunt. Nam quod dicitur, hic est calix, habetur Luc. XXII
et I Cor. XI. Matthaei autem XXVI dicitur, hic est sanguis meus novi testamenti, qui pro multis
effundetur in remissionem peccatorum. Quod autem additur, aeterni, et iterum, mysterium fidei, ex
traditione domini habetur, quae ad Ecclesiam per apostolos pervenit, secundum illud I Cor. XI, ego
accepi a domino quod et tradidi vobis.

Articulus 4
[50783] IIIª q. 78 a. 4 arg. 1 Ad quartum sic proceditur. Videtur quod praedictis verbis formarum
non insit aliqua vis creata effectiva consecrationis. Dicit enim Damascenus, in IV libro, sola virtute
spiritus sancti fit conversio panis in corpus Christi. Sed virtus spiritus sancti est virtus increata.
Ergo nulla virtute creata horum verborum conficitur sacramentum hoc.
[50784] IIIª q. 78 a. 4 arg. 2 Praeterea, opera miraculosa non fiunt aliqua virtute creata, sed sola
virtute divina, ut in prima parte habitum est. Sed conversio panis et vini in corpus et sanguinem
Christi est opus non minus miraculosum quam creatio rerum, vel etiam formatio corporis Christi in
utero virginali, quae quidem nulla virtute creata fieri potuerunt. Ergo neque hoc sacramentum
consecratur virtute creata aliqua dictorum verborum.
[50785] IIIª q. 78 a. 4 arg. 3 Praeterea, praedicta verba non sunt simplicia, sed ex multis composita;
nec simul, sed successive proferuntur. Conversio autem praedicta, ut supra dictum est, fit in instanti,
unde oportet quod fiat per simplicem virtutem. Non ergo fit per virtutem horum verborum.
[50786] IIIª q. 78 a. 4 s. c. Sed contra est quod Ambrosius dicit, in libro de sacramentis, si tanta est
vis in sermone domini Iesu ut inciperet esse quod non erat, quanto magis operativus est ut sint quae
erant, et in aliud commutentur? Et sic quod erat panis ante consecrationem, iam corpus Christi est
post consecrationem, quia sermo Christi creaturam mutat.
[50787] IIIª q. 78 a. 4 co. Respondeo dicendum quod quidam dixerunt nullam virtutem creatam esse
nec in praedictis verbis ad transubstantiationem faciendam, nec etiam in aliis sacramentorum
formis, vel etiam in ipsis sacramentis ad inducendos sacramentorum effectus. Quod, sicut supra
dictum est, et dictis sanctorum repugnat, et derogat dignitati sacramentorum novae legis. Unde, cum
hoc sacramentum sit prae ceteris dignius, sicut supra dictum est, consequens est quod in verbis
formalibus huius sacramenti sit quaedam virtus creata ad conversionem huius sacramenti
faciendam, instrumentalis tamen, sicut et in aliis sacramentis, sicut supra dictum est. Cum enim
haec verba ex persona Christi proferantur, ex eius mandato consequuntur virtutem instrumentalem a

Christo, sicut et cetera eius facta vel dicta habent instrumentaliter salutiferam virtutem, ut supra
habitum est.
[50788] IIIª q. 78 a. 4 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod, cum dicitur sola virtute spiritus sancti
panem in corpus Christi converti, non excluditur virtus instrumentalis quae est in forma huius
sacramenti, sicut, cum dicitur quod solus faber facit cultellum, non excluditur virtus martelli.
[50789] IIIª q. 78 a. 4 ad 2 Ad secundum dicendum quod opera miraculosa nulla creatura potest
facere quasi agens principale, potest tamen ea facere instrumentaliter, sicut ipse tactus manus
Christi sanavit leprosum. Et per hunc modum verba eius convertunt panem in corpus Christi. Quod
quidem non potuit in conceptione corporis Christi, qua corpus Christi formabatur, ut aliquid a
corpore Christi procedens haberet instrumentalem virtutem ad ipsius corporis formationem. In
creatione etiam non fuit aliquod extremum in quod instrumentalis actio creaturae posset terminari.
Unde non est simile.
[50790] IIIª q. 78 a. 4 ad 3 Ad tertium dicendum quod praedicta verba quibus fit consecratio,
sacramentaliter operantur. Unde vis conversiva quae est in formis horum sacramentorum, sequitur
significationem, quae in prolatione ultimae dictionis terminatur. Et ideo in ultimo instanti
prolationis verborum praedicta verba consequuntur hanc virtutem, in ordine tamen ad praecedentia.
Et haec virtus est simplex ratione significati, licet in ipsis verbis exterius prolatis fit quaedam
compositio.

Articulus 5
[50791] IIIª q. 78 a. 5 arg. 1 Ad quintum sic proceditur. Videtur quod praedictae locutiones non sunt
verae. Cum enim dicitur, hoc est corpus meum, ly hoc est demonstrativum substantiae. Sed
secundum praedicta, quando profertur hoc pronomen hoc, adhuc est substantia panis, quia
transubstantiatio fit in ultimo prolationis verborum. Sed haec est falsa, panis est corpus Christi.
Ergo etiam haec est falsa, hoc est corpus meum.
[50792] IIIª q. 78 a. 5 arg. 2 Praeterea, hoc pronomen hoc facit demonstrationem ad sensum. Sed
species sensibiles quae sunt in hoc sacramento neque sunt ipsum corpus Christi, neque sunt
accidentia corporis Christi. Ergo haec locutio non potest esse vera, hoc est corpus meum.
[50793] IIIª q. 78 a. 5 arg. 3 Praeterea, haec verba, sicut supra dictum est, sua significatione
efficiunt conversionem panis in corpus Christi. Sed causa effectiva praeintelligitur effectui. Ergo
significatio horum verborum praeintelligitur conversioni panis in corpus Christi. Sed ante
conversionem haec est falsa, hoc est corpus meum. Ergo simpliciter est iudicandum quod sit falsa.
Et eadem ratio est de hac locutione, hic est calix sanguinis mei et cetera.
[50794] IIIª q. 78 a. 5 s. c. Sed contra est quod haec verba proferuntur ex persona Christi, qui de se
dicit, Ioan. XIV, ego sum veritas.
[50795] IIIª q. 78 a. 5 co. Respondeo dicendum quod circa hoc multiplex fuit opinio. Quidam enim
dixerunt quod in hac locutione, hoc est corpus meum, haec dictio hoc importat demonstrationem ut
conceptam, non ut exercitam, quia tota ista locutio sumitur materialiter, cum recitative proferatur;
recitat enim sacerdos Christum dixisse, hoc est corpus meum. Sed hoc stare non potest. Quia
secundum hoc, verba non applicarentur ad materiam corporalem praesentem, et ita non perficeretur
sacramentum, dicit enim Augustinus, super Ioan., accedit verbum ad elementum et fit sacramentum.
Et ex hoc totaliter non evitatur difficultas huius quaestionis, quia eaedem rationes manent circa

primam prolationem qua Christus haec verba protulit; quia manifestum est quod non materialiter,
sed significative sumebantur. Et ideo dicendum est quod etiam quando proferuntur a sacerdote,
significative, et non tantum materialiter accipiuntur. Nec obstat quod sacerdos etiam recitative
profert quasi a Christo dicta. Quia propter infinitam virtutem Christi, sicut ex contactu carnis suae
vis regenerativa pervenit non solum ad illas aquas quae Christum tetigerunt, sed ad omnes ubique
terrarum per omnia futura saecula; ita etiam ex prolatione ipsius Christi haec verba virtutem
consecrativam sunt consecuta a quocumque sacerdote dicantur, ac si Christus ea praesentialiter
proferret. Et ideo alii dixerunt quod haec dictio hoc in hac locutione facit demonstrationem, non ad
sensum, sed ad intellectum, ut sit sensus, hoc est corpus meum, idest, significatum per hoc est
corpus meum. Sed nec hoc stare potest. Quia, cum in sacramentis hoc efficiatur quod significatur,
non fieret per hanc formam ut corpus Christi sit in hoc sacramento secundum veritatem, sed solum
sicut in signo. Quod est haereticum, ut supra dictum est. Et ideo alii dixerunt quod haec dictio hoc
facit demonstrationem ad sensum, sed intelligitur haec demonstratio non pro illo instanti locutionis
quo profertur haec dictio, sed pro ultimo instanti locutionis, sicut, cum aliquis dicit, nunc taceo, hoc
adverbium nunc facit demonstrationem pro instanti immediate sequenti locutionem; est enim
sensus, statim dictis his verbis, taceo. Sed nec hoc stare potest. Quia secundum hoc, huius locutionis
est sensus, corpus meum est corpus meum. Quod praedicta locutio non facit, quia hoc fuit etiam
ante prolationem verborum. Unde neque hoc praedicta locutio significat. Et ideo aliter dicendum est
quod, sicut praedictum est, haec locutio habet virtutem factivam conversionis panis in corpus
Christi. Et ideo comparatur ad alias locutiones, quae habent solum vim significativam et non
factivam, sicut comparatur conceptio intellectus practici, quae est factiva rei, conceptioni intellectus
nostri speculativi, quae est accepta a rebus, nam voces sunt signa intellectuum, secundum
philosophum. Et ideo, sicut conceptio intellectus practici non praesupponit rem conceptam, sed facit
eam, ita veritas huius locutionis non praesupponit rem significatam, sed facit eam, sic enim se habet
verbum Dei ad res factas per verbum. Haec autem conversio non fit successive, sed in instanti, sicut
dictum est. Et ideo oportet quidem intelligere praedictam locutionem secundum ultimum instans
prolationis verborum, non tamen ita quod praesupponatur ex parte subiecti id quod est terminus
conversionis, scilicet quod corpus Christi sit corpus Christi; neque etiam illud quod fuit ante
conversionem, scilicet panis; sed id quod communiter se habet quantum ad utrumque, scilicet
contentum in generali sub istis speciebus. Non enim faciunt haec verba quod corpus Christi sit
corpus Christi; neque quod panis sit corpus Christi; sed quod contentum sub his speciebus, quod
prius erat panis, sit corpus Christi. Et ideo signanter non dicit dominus, hic panis est corpus meum,
quod esset secundum intellectum secundae opinionis; neque, hoc corpus meum est corpus meum,
quod esset secundum intellectum tertiae; sed in generali, hoc est corpus meum, nullo nomine
apposito ex parte subiecti, sed solo pronomine, quod significat substantiam in communi sine
qualitate, idest forma determinata.
[50796] IIIª q. 78 a. 5 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod haec dictio hoc demonstrat
substantiam, sed absque determinatione propriae naturae, sicut dictum est.
[50797] IIIª q. 78 a. 5 ad 2 Ad secundum dicendum quod hoc pronomen hoc non demonstrat ipsa
accidentia, sed substantiam sub accidentibus contentam, quae primo fuit panis, et postea est corpus
Christi, quod, licet non informetur his accidentibus, tamen sub eis continetur.
[50798] IIIª q. 78 a. 5 ad 3 Ad tertium dicendum quod significatio huius locutionis praeintelligitur
rei significatae ordine naturae, sicut causa naturaliter est prior effectu, non tamen ordine temporis,
quia haec causa simul habet secum suum effectum. Et hoc sufficit ad veritatem locutionis.

Articulus 6

[50799] IIIª q. 78 a. 6 arg. 1 Ad sextum sic proceditur. Videtur quod forma consecrationis panis non
consequatur effectum suum quousque perficiatur forma consecrationis vini. Sicut enim per
consecrationem panis incipit esse corpus Christi sub hoc sacramento, ita per consecrationem vini
incipit esse sanguis. Si ergo verba consecrationis panis haberent effectum suum ante
consecrationem vini, sequeretur quod in hoc sacramento inciperet esse corpus Christi exsangue.
Quod est inconveniens.
[50800] IIIª q. 78 a. 6 arg. 2 Praeterea, unum sacramentum unum habet complementum, unde, licet
in Baptismo sint tres immersiones, non tamen prima immersio consequitur suum effectum quousque
tertia fuerit terminata. Sed totum hoc sacramentum est unum, ut supra dictum est. Ergo verba quibus
consecratur panis, non consequuntur suum effectum sine verbis sacramentalibus quibus consecratur
vinum.
[50801] IIIª q. 78 a. 6 arg. 3 Praeterea, in ipsa forma consecrationis panis sunt plura verba, quorum
prima non consequuntur effectum nisi prolato ultimo, sicut dictum est. Ergo, pari ratione, nec verba
quibus consecratur corpus Christi habent effectum, nisi prolatis verbis quibus sanguis Christi
consecratur.
[50802] IIIª q. 78 a. 6 s. c. Sed contra est quod, statim dictis verbis consecrationis panis, hostia
consecrata proponitur populo adoranda. Quod non fieret si non esset ibi corpus Christi, quia hoc ad
idololatriam pertineret. Ergo verba consecrationis suum effectum consequuntur antequam
proferantur verba consecrationis vini.
[50803] IIIª q. 78 a. 6 co. Respondeo dicendum quod quidam antiqui doctores dixerunt quod hae
duae formae, scilicet consecrationis panis et vini, se invicem expectant in agendo, ita scilicet quod
prima non perficit suum effectum antequam secunda proferatur. Sed hoc stare non potest. Quia,
sicut dictum est, ad veritatem huius locutionis, hoc est corpus meum, requiritur, propter verbum
praesentis temporis, quod res significata simul tempore sit cum ipsa significatione locutionis,
alioquin, si in futurum expectaretur res significata, apponeretur verbum futuri temporis, non autem
verbum praesentis; ita scilicet quod non diceretur, hoc est corpus meum, sed, hoc erit corpus meum.
Significatio autem huius locutionis completur statim completa prolatione horum verborum. Et ideo
oportet rem significatam statim adesse, quae quidem est effectus huius sacramenti, alioquin locutio
non esset vera. Est etiam haec positio contra ritum Ecclesiae, quae statim post prolationem
verborum corpus Christi adorat. Unde dicendum est quod prima forma non expectat secundam in
agendo, sed statim habet suum effectum.
[50804] IIIª q. 78 a. 6 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod ex hac ratione videntur fuisse decepti
illi qui praedictam positionem posuerunt. Unde intelligendum est quod, facta consecratione panis,
est quidem corpus Christi ibi ex vi sacramenti, et sanguis ex reali concomitantia; sed postmodum,
post consecrationem vini, fit ibi e converso sanguis Christi ex vi sacramenti, corpus autem Christi
ex reali concomitantia; ita quod totus Christus est sub utraque specie, sicut supra dictum est.
[50805] IIIª q. 78 a. 6 ad 2 Ad secundum dicendum quod hoc sacramentum est unum perfectione,
sicut supra dictum est, inquantum scilicet constituitur ex duobus, scilicet ex cibo et potu, quorum
utrumque per se habet suam perfectionem. Sed tres immersiones Baptismi ordinantur ad unum
simplicem effectum. Et ideo non est simile.
[50806] IIIª q. 78 a. 6 ad 3 Ad tertium dicendum quod diversa verba quae sunt in forma
consecrationis panis, constituunt veritatem unius locutionis, non autem verba diversarum formarum.
Et ideo non est simile.

Quaestio 79
Prooemium
[50807] IIIª q. 79 pr. Deinde considerandum est de effectibus huius sacramenti. Et circa hoc
quaeruntur octo. Primo, utrum hoc sacramentum conferat gratiam. Secundo, utrum effectus huius
sacramenti sit adeptio gloriae. Tertio, utrum effectus huius sacramenti sit remissio peccati mortalis.
Quarto, utrum per hoc sacramentum remittatur peccatum veniale. Quinto, utrum per hoc
sacramentum tota poena peccati remittatur. Sexto, utrum hoc sacramentum hominem praeservet a
peccatis futuris. Septimo, utrum hoc sacramentum prosit aliis quam sumentibus. Octavo, de
impedimentis effectus huius sacramenti.

Articulus 1
[50808] IIIª q. 79 a. 1 arg. 1 Ad primum sic proceditur. Videtur quod per hoc sacramentum non
conferatur gratia. Hoc enim sacramentum est nutrimentum spirituale. Nutrimentum autem non datur
nisi viventi. Cum ergo vita spiritualis sit per gratiam, non competit hoc sacramentum nisi iam
habenti gratiam. Non ergo per hoc sacramentum confertur gratia ut primo habeatur. Similiter etiam
nec ad hoc quod augeatur, quia augmentum spirituale pertinet ad sacramentum confirmationis, ut
dictum est. Non ergo per hoc sacramentum gratia confertur.
[50809] IIIª q. 79 a. 1 arg. 2 Praeterea, hoc sacramentum assumitur ut quaedam spiritualis refectio.
Sed refectio spiritualis magis videtur pertinere ad usum gratiae quam ad gratiae consecutionem.
Ergo videtur quod per hoc sacramentum gratia non conferatur.
[50810] IIIª q. 79 a. 1 arg. 3 Praeterea, sicut supra dictum est, in hoc sacramento corpus Christi
offertur pro salute corporis, sanguis autem pro salute animae. Sed corpus non est subiectum
gratiae, sed anima, ut in secunda parte habitum est. Ergo ad minus quantum ad corpus per hoc
sacramentum gratia non confertur.
[50811] IIIª q. 79 a. 1 s. c. Sed contra est quod dominus dicit, Ioan. VI, panis quem ego dabo, caro
mea est pro mundi vita. Sed vita spiritualis est per gratiam. Ergo per hoc sacramentum gratia
confertur.
[50812] IIIª q. 79 a. 1 co. Respondeo dicendum quod effectus huius sacramenti debet considerari,
primo quidem et principaliter, ex eo quod in hoc sacramento continetur, quod est Christus. Qui
sicut, in mundum visibiliter veniens, contulit mundo vitam gratiae, secundum illud Ioan. I, gratia et
veritas per Iesum Christum facta est; ita, in hominem sacramentaliter veniens, vitam gratiae
operatur, secundum illud Ioan. VI, qui manducat me, vivit propter me. Unde et Cyrillus dicit,
vivificativum Dei verbum, uniens seipsum propriae carni, fecit ipsam vivificativam. Decebat ergo
eum nostris quodammodo uniri corporibus per sacram eius carnem et pretiosum sanguinem, quae
accipimus in benedictione vivificativa in pane et vino. Secundo consideratur ex eo quod per hoc
sacramentum repraesentatur, quod est passio Christi, sicut supra dictum est. Et ideo effectum quem
passio Christi fecit in mundo, hoc sacramentum facit in homine. Unde super illud Ioan. XIX,
continuo exivit sanguis et aqua, dicit Chrysostomus, quia hinc suscipiunt principium sacra
mysteria, cum accesseris ad tremendum calicem, vel ab ipsa bibiturus Christi costa, ita accedas.
Unde et ipse dominus dicit, Matth. XXVI, hic est sanguis meus, qui pro vobis effundetur in
remissionem peccatorum. Tertio consideratur effectus huius sacramenti ex modo quo traditur hoc
sacramentum, quod traditur per modum cibi et potus. Et ideo omnem effectum quem cibus et potus
materialis facit quantum ad vitam corporalem, quod scilicet sustentat, auget, reparat et delectat, hoc
totum facit hoc sacramentum quantum ad vitam spiritualem. Unde Ambrosius dicit, in libro de

sacramentis, iste panis est vitae aeternae, qui animae nostrae substantiam fulcit. Et Chrysostomus
dicit, supra Ioan., praestat se nobis desiderantibus et palpare et comedere et amplecti. Unde et ipse
dominus dicit, Ioan. VI, caro mea vere est cibus, et sanguis meus vere est potus. Quarto
consideratur effectus huius sacramenti ex speciebus in quibus hoc traditur sacramentum. Unde et
Augustinus, ibidem, dicit, dominus noster corpus et sanguinem suum in eis rebus commendavit
quae ad unum aliquod rediguntur ex multis, namque aliud, scilicet panis, ex multis granis in unum
constat, aliud, scilicet vinum, ex multis racemis confluit. Et ideo ipse alibi dicit, super Ioan., o
sacramentum pietatis, o signum unitatis, o vinculum caritatis. Et quia Christus et eius passio est
causa gratiae, et spiritualis refectio et caritas sine gratia esse non potest, ex omnibus praemissis
manifestum est quod hoc sacramentum gratiam confert.
[50813] IIIª q. 79 a. 1 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod hoc sacramentum ex seipso virtutem
habet gratiam conferendi, nec aliquis habet gratiam ante susceptionem huius sacramenti nisi ex
aliquali voto ipsius, vel per seipsum, sicut adulti, vel voto Ecclesiae, sicut parvuli, sicut supra
dictum est. Unde ex efficacia virtutis ipsius est quod etiam ex voto ipsius aliquis gratiam
consequatur, per quam spiritualiter vivificetur. Restat igitur ut, cum ipsum sacramentum realiter
sumitur, gratia augeatur, et vita spiritualis perficiatur. Aliter tamen quam per sacramentum
confirmationis, in quo augetur et perficitur gratia ad persistendum contra exteriores impugnationes
inimicorum Christi. Per hoc autem sacramentum augetur gratia, et perficitur spiritualis vita, ad hoc
quod homo in seipso perfectus existat per coniunctionem ad Deum.
[50814] IIIª q. 79 a. 1 ad 2 Ad secundum dicendum quod hoc sacramentum confert gratiam
spiritualiter, cum virtute caritatis. Unde Damascenus comparat hoc sacramentum carboni quem
Isaias vidit, Isaiae VI, carbo enim lignum simplex non est, sed unitum igni, ita et panis
communionis non simplex panis est, sed unitus divinitati. Sicut autem Gregorius dicit, in homilia
Pentecostes, amor Dei non est otiosus, magna enim operatur, si est. Et ideo per hoc sacramentum,
quantum est ex sui virtute, non solum habitus gratiae et virtutis confertur, sed etiam excitatur in
actum, secundum illud II Cor. V, caritas Christi urget nos. Et inde est quod ex virtute huius
sacramenti anima spiritualiter reficitur, per hoc quod anima delectatur, et quodammodo inebriatur
dulcedine bonitatis divinae, secundum illud Cant. V, comedite, amici, et bibite; et inebriamini,
carissimi.
[50815] IIIª q. 79 a. 1 ad 3 Ad tertium dicendum quod, quia sacramenta operantur secundum
similitudinem per quam significant, ideo per quandam assimilationem dicitur quod in hoc
sacramento corpus offertur pro salute corporis, et sanguis pro salute animae, quamvis utrumque ad
salutem utriusque operetur, cum sub utroque totus sit Christus, ut supra dictum est. Et licet corpus
non sit immediatum subiectum gratiae, ex anima tamen redundat effectus gratiae ad corpus, dum in
praesenti membra nostra exhibemus arma iustitiae Deo, ut habetur Rom. VI; et in futuro corpus
nostrum sortietur incorruptionem et gloriam animae.

Articulus 2
[50816] IIIª q. 79 a. 2 arg. 1 Ad secundum sic proceditur. Videtur quod effectus huius sacramenti
non sit adeptio gloriae. Effectus enim proportionatur suae causae. Sed hoc sacramentum competit
viatoribus, unde et viaticum dicitur. Cum igitur viatores nondum sint capaces gloriae, videtur quod
hoc sacramentum non causet adeptionem gloriae.
[50817] IIIª q. 79 a. 2 arg. 2 Praeterea, posita causa sufficienti, ponitur effectus. Sed multi accipiunt
hoc sacramentum qui nunquam pervenient ad gloriam, ut patet per Augustinum, XXI de Civ. Dei.
Non ergo hoc sacramentum est causa adeptionis gloriae.

[50818] IIIª q. 79 a. 2 arg. 3 Praeterea, maius non efficitur a minori, quia nihil agit ultra suam
speciem. Sed minus est percipere Christum sub specie aliena, quod fit in hoc sacramento, quam frui
eo in specie propria, quod pertinet ad gloriam. Ergo hoc sacramentum non causat adeptionem
gloriae.
[50819] IIIª q. 79 a. 2 s. c. Sed contra est quod dicitur Ioan. VI, si quis manducaverit ex hoc pane,
vivet in aeternum. Sed vita aeterna est vita gloriae. Ergo effectus huius sacramenti est adeptio
gloriae.
[50820] IIIª q. 79 a. 2 co. Respondeo dicendum quod in hoc sacramento potest considerari et id ex
quo habet effectum, scilicet ipse Christus contentus, et passio eius repraesentata; et id per quod
habet effectum, scilicet usus sacramenti et species eius. Et quantum ad utrumque competit huic
sacramento quod causet adeptionem vitae aeternae. Nam ipse Christus per suam passionem aperuit
nobis aditum vitae aeternae, secundum illud Heb. IX, novi testamenti mediator est, ut, morte
intercedente, qui vocati sunt accipiant repromissionem aeternae hereditatis. Unde et in forma huius
sacramenti dicitur, hic est calix sanguinis mei novi et aeterni testamenti. Similiter etiam refectio
spiritualis cibi, et unitas significata per species panis et vini, habentur quidem in praesenti sed
imperfecte, perfecte autem in statu gloriae. Unde Augustinus dicit, super illud Ioan. VI, caro mea
vere est cibus, cum cibo et potu id appetant homines ut non esuriant neque sitiant, hoc veraciter
non praestat nisi iste cibus et potus, qui eos a quibus sumitur immortales et incorruptibiles facit in
societate sanctorum, ubi pax erit et unitas plena atque perfecta.
[50821] IIIª q. 79 a. 2 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod, sicut passio Christi, ex cuius virtute
hoc sacramentum operatur, est quidem causa sufficiens gloriae, non tamen ita quod statim per ipsam
introducamur in gloriam, sed oportet ut prius simul compatiamur, ut postea simul glorificemur,
sicut dicitur Rom. VIII, ita hoc sacramentum non statim nos in gloriam introducit, sed dat nobis
virtutem perveniendi ad gloriam. Et ideo viaticum dicitur. In cuius figuram, legitur III Reg. XIX,
quod Elias comedit et bibit, et ambulavit in fortitudine cibi illius quadraginta diebus et quadraginta
noctibus, usque ad montem Dei Horeb.
[50822] IIIª q. 79 a. 2 ad 2 Ad secundum dicendum quod, sicut passio Christi non habet suum
effectum in his qui se ad eam non habent ut debent, ita et per hoc sacramentum non adipiscuntur
gloriam qui indecenter ipsum suscipiunt. Unde Augustinus dicit, super Ioan., exponens illa verba,
aliud est sacramentum, aliud virtus sacramenti. Multi de altari accipiunt, et accipiendo moriuntur.
Panem ergo caelestem spiritualiter manducate, innocentiam ad altare apportate. Unde non est
mirum si illi qui innocentiam non servant, effectum huius sacramenti non consequuntur.
[50823] IIIª q. 79 a. 2 ad 3 Ad tertium dicendum quod hoc quod Christus sub aliena specie sumitur,
pertinet ad rationem sacramenti, quod instrumentaliter agit. Nihil autem prohibet causam
instrumentalem producere potiorem effectum, ut ex supra dictis patet.

Articulus 3
[50824] IIIª q. 79 a. 3 arg. 1 Ad tertium sic proceditur. Videtur quod effectus huius sacramenti sit
remissio peccati mortalis. Dicitur enim in quadam collecta, sit hoc sacramentum ablutio scelerum.
Sed scelera dicuntur peccata mortalia. Ergo per hoc sacramentum peccata mortalia abluuntur.
[50825] IIIª q. 79 a. 3 arg. 2 Praeterea, hoc sacramentum agit in virtute passionis Christi, sicut et
Baptismus. Sed per Baptismum dimittuntur peccata mortalia, ut supra dictum est. Ergo et per hoc

sacramentum, praesertim cum in forma huius sacramenti dicatur, qui pro multis effundetur in
remissionem peccatorum.
[50826] IIIª q. 79 a. 3 arg. 3 Praeterea, per hoc sacramentum gratia confertur, ut dictum est. Sed per
gratiam iustificatur homo a peccatis mortalibus, secundum illud Rom. III, iustificati gratis per
gratiam ipsius. Ergo per hoc sacramentum remittuntur peccata mortalia.
[50827] IIIª q. 79 a. 3 s. c. Sed contra est quod dicitur I Cor. XI, qui manducat et bibit indigne,
iudicium sibi manducat et bibit. Dicit autem Glossa ibidem quod ille manducat et bibit indigne qui
in crimine est, vel irreverenter tractat, et talis manducat et bibit sibi iudicium, idest damnationem.
Ergo ille qui est in peccato mortali, per hoc quod accipit hoc sacramentum, magis accumulat sibi
peccatum, quam remissionem sui peccati consequatur.
[50828] IIIª q. 79 a. 3 co. Respondeo dicendum quod virtus huius sacramenti potest considerari
dupliciter. Uno modo, secundum se. Et sic hoc sacramentum habet virtutem ad remittendum
quaecumque peccata, ex passione Christi, quae est fons et causa remissionis peccatorum alio modo
potest considerari per comparationem ad eum qui recipit hoc sacramentum, prout in eo invenitur vel
non invenitur impedimentum percipiendi hoc sacramentum. Quicumque autem habet conscientiam
peccati mortalis, habet in se impedimentum percipiendi effectum huius sacramenti, eo quod non est
conveniens susceptor huius sacramenti, tum quia non vivit spiritualiter, et ita non debet spirituale
nutrimentum suscipere, quod non est nisi viventis; tum quia non potest uniri Christo, quod fit per
hoc sacramentum, dum est in affectu peccandi mortaliter. Et ideo, ut dicitur in libro de ecclesiasticis
Dogmat., si mens in affectu peccandi est, gravatur magis Eucharistiae perceptione quam
purificetur. Unde hoc sacramentum in eo qui ipsum percipit cum conscientia peccati mortalis, non
operatur remissionem peccati. Potest tamen hoc sacramentum operari remissionem peccati
dupliciter. Uno modo, non perceptum actu, sed voto, sicut cum quis primo iustificatur a peccato.
Alio modo, etiam perceptum ab eo qui est in peccato mortali, cuius conscientiam et affectum non
habet. Forte enim primo non fuit sufficienter contritus, sed, devote et reverenter accedens,
consequetur per hoc sacramentum gratiam caritatis, quae contritionem perficiet et remissionem
peccati.
[50829] IIIª q. 79 a. 3 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod petimus quod illud sacramentum nobis
sit ablutio scelerum, vel eorum quorum conscientiam non habemus, secundum illud Psalmi, ab
occultis meis munda me, domine; vel ut contritio in nobis perficiatur ad scelerum remissionem; vel
etiam ut robur nobis detur contra scelera vitanda.
[50830] IIIª q. 79 a. 3 ad 2 Ad secundum dicendum quod Baptismus est spiritualis generatio, quae
est mutatio de non esse spirituali in esse spirituale; et datur per modum ablutionis. Et ideo, quantum
ad utrumque, non inconvenienter accedit ad Baptismum qui habet conscientiam peccati mortalis.
Sed per hoc sacramentum homo sumit in se Christum per modum spiritualis nutrimenti, quod non
competit mortuo in peccatis. Et ideo non est similis ratio.
[50831] IIIª q. 79 a. 3 ad 3 Ad tertium dicendum quod gratia est sufficiens causa remissionis peccati
mortalis, non tamen actu remittit peccatum mortale nisi cum primo datur peccatori. Sic autem non
datur in hoc sacramento. Unde ratio non sequitur.

Articulus 4
[50832] IIIª q. 79 a. 4 arg. 1 Ad quartum sic proceditur. Videtur quod per hoc sacramentum non
remittantur peccata venialia. Hoc enim sacramentum, ut Augustinus dicit, super Ioan., est

sacramentum caritatis. Sed venialia peccata non contrariantur caritati, ut in secunda parte habitum
est. Cum ergo contrarium tollatur per suum contrarium, videtur quod peccata venialia per hoc
sacramentum non remittantur.
[50833] IIIª q. 79 a. 4 arg. 2 Praeterea, si peccata venialia per hoc sacramentum remittantur, qua
ratione unum remittitur, et omnia remittentur. Sed non videtur quod omnia remittantur, quia sic
frequenter aliquis esset absque omni peccato veniali, quod est contra id quod dicitur I Ioan. I, si
dixerimus quoniam peccatum non habemus, nos ipsos seducimus. Non ergo per hoc sacramentum
remittitur aliquod peccatum veniale.
[50834] IIIª q. 79 a. 4 arg. 3 Praeterea, contraria mutuo se expellunt. Sed peccata venialia non
prohibent a perceptione huius sacramenti, dicit enim Augustinus, super illud Ioan. VI, si quis ex
ipso manducaverit, non morietur in aeternum, innocentiam, inquit, ad altare apportate, peccata,
etsi sint quotidiana, non sint mortifera. Ergo neque peccata venialia per hoc sacramentum tolluntur.
[50835] IIIª q. 79 a. 4 s. c. Sed contra est quod Innocentius III dicit, quod hoc sacramentum veniale
delet et cavet mortalia.
[50836] IIIª q. 79 a. 4 co. Respondeo dicendum quod in hoc sacramento duo possunt considerari,
scilicet ipsum sacramentum, et res sacramenti. Et ex utroque apparet quod hoc sacramentum habet
virtutem ad remissionem venialium peccatorum. Nam hoc sacramentum sumitur sub specie cibi
nutrientis. Nutrimentum autem cibi necessarium est corpori ad restaurandum id quod quotidie
deperditur ex calore naturali. Spiritualiter autem quotidie in nobis aliquid deperditur ex calore
concupiscentiae per peccata venialia, quae diminuunt fervorem caritatis, ut in secunda parte
habitum est. Et ideo competit huic sacramento ut remittat peccata venialia. Unde et Ambrosius dicit,
in libro de sacramentis, quod iste panis quotidianus sumitur in remedium quotidianae infirmitatis.
Res autem huius sacramenti est caritas, non solum quantum ad habitum, sed etiam quantum ad
actum, qui excitatur in hoc sacramento, per quod peccata venialia solvuntur. Unde manifestum est
quod virtute huius sacramenti remittuntur peccata venialia.
[50837] IIIª q. 79 a. 4 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod peccata venialia, etsi non contrarientur
caritati quantum ad habitum, contrariantur tamen ei quantum ad fervorem actus, qui excitatur per
hoc sacramentum. Ratione cuius peccata venialia tolluntur.
[50838] IIIª q. 79 a. 4 ad 2 Ad secundum dicendum quod illud verbum non est intelligendum quin
aliqua hora possit homo esse absque omni reatu peccati venialis, sed quia vitam istam sancti non
ducunt sine peccatis venialibus.
[50839] IIIª q. 79 a. 4 ad 3 Ad tertium dicendum quod maior est virtus caritatis, cuius est hoc
sacramentum, quam venialium peccatorum, nam caritas tollit per suum actum peccata venialia, quae
tamen non possunt totaliter impedire actum caritatis. Et eadem ratio est de hoc sacramento.

Articulus 5
[50840] IIIª q. 79 a. 5 arg. 1 Ad quintum sic proceditur. Videtur quod per hoc sacramentum tota
poena peccati remittatur. Homo enim per hoc sacramentum suscipit in se effectum passionis Christi,
ut dictum est, sicut et per Baptismum. Sed per Baptismum percipit homo remissionem omnis
poenae virtute passionis Christi, quae sufficienter satisfecit pro omnibus peccatis, ut ex supra dictis
patet. Ergo videtur quod per hoc sacramentum homini remittatur totus reatus poenae.

[50841] IIIª q. 79 a. 5 arg. 2 Praeterea, Alexander Papa dicit, nihil in sacrificiis maius esse potest
quam corpus et sanguis Christi. Sed per sacrificia veteris legis homo satisfaciebat pro peccatis suis,
dicitur enim Levit. IV et V, si peccaverit homo, offeret (hoc vel illud) pro peccato suo, et remittetur
ei. Ergo multo magis hoc sacramentum valet ad remissionem omnis poenae.
[50842] IIIª q. 79 a. 5 arg. 3 Praeterea, constat quod per hoc sacramentum aliquid de reatu poenae
dimittitur, unde et in satisfactione quibusdam iniungitur quod pro se faciant Missas celebrare. Sed
qua ratione una pars poenae dimittitur, eadem ratione et alia, cum virtus Christi, quae in hoc
sacramento continetur, sit infinita. Ergo videtur quod per hoc sacramentum tota poena tollatur.
[50843] IIIª q. 79 a. 5 s. c. Sed contra est quod, secundum hoc, non esset homini alia poena
iniungenda, sicut nec baptizato iniungitur.
[50844] IIIª q. 79 a. 5 co. Respondeo dicendum quod hoc sacramentum simul est et sacrificium et
sacramentum, sed rationem sacrificii habet inquantum offertur; rationem autem sacramenti
inquantum sumitur. Et ideo effectum sacramenti habet in eo qui sumit, effectum autem sacrificii in
eo qui offert, vel in his pro quibus offertur. Si igitur consideretur ut sacramentum, habet dupliciter
effectum, uno modo, directe ex vi sacramenti; alio modo, quasi ex quadam concomitantia; sicut et
circa continentiam sacramenti dictum est. Ex vi quidem sacramenti, directe habet illum effectum ad
quem est institutum. Non est autem institutum ad satisfaciendum, sed ad spiritualiter nutriendum
per unionem ad Christum et ad membra eius, sicut et nutrimentum unitur nutrito. Sed quia haec
unitas fit per caritatem, ex cuius fervore aliquis consequitur remissionem non solum culpae, sed
etiam poenae; inde est quod ex consequenti, per quandam concomitantiam ad principalem effectum,
homo consequitur remissionem poenae; non quidem totius, sed secundum modum suae devotionis
et fervoris. Inquantum vero est sacrificium, habet vim satisfactivam. Sed in satisfactione magis
attenditur affectus offerentis quam quantitas oblationis, unde et dominus dixit, Luc. XXI, de vidua
quae obtulit duo aera, quod plus omnibus misit. Quamvis igitur haec oblatio ex sui quantitate
sufficiat ad satisfaciendum pro omni poena, tamen fit satisfactoria illis pro quibus offertur, vel etiam
offerentibus, secundum quantitatem suae devotionis, et non pro tota poena.
[50845] IIIª q. 79 a. 5 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod sacramentum Baptismi directe
ordinatur ad remissionem culpae et poenae, non autem Eucharistia, quia Baptismus datur homini
quasi commorienti Christo; Eucharistia autem quasi nutriendo et perficiendo per Christum. Unde
non est similis ratio.
[50846] IIIª q. 79 a. 5 ad 2 Ad secundum dicendum quod alia sacrificia et oblationes non
operabantur remissionem totius poenae, neque quantum ad quantitatem oblati, sicut hoc sacrificium;
neque quantum ad devotionem hominis, ex qua contingit quod etiam hic non tollitur tota poena.
[50847] IIIª q. 79 a. 5 ad 3 Ad tertium dicendum quod hoc quod tollitur pars poenae et non tota per
hoc sacramentum, non contingit ex defectu virtutis Christi, sed ex defectu devotionis humanae.

Articulus 6
[50848] IIIª q. 79 a. 6 arg. 1 Ad sextum sic proceditur. Videtur quod per hoc sacramentum non
praeservetur homo a peccatis futuris. Multi enim digne sumentes hoc sacramentum postea in
peccatum cadent. Quod non accideret si hoc sacramentum praeservaret a peccatis futuris. Non ergo
effectus huius sacramenti est a peccatis futuris praeservare.

[50849] IIIª q. 79 a. 6 arg. 2 Praeterea, Eucharistia est sacramentum caritatis, ut supra dictum est.
Sed caritas non videtur praeservare a peccatis futuris, quia semel habita potest amitti per peccatum,
ut in secunda parte habitum est. Ergo videtur quod nec hoc sacramentum praeservet hominem a
peccato.
[50850] IIIª q. 79 a. 6 arg. 3 Praeterea, origo peccati in nobis est lex peccati, quae est in membris
nostris, ut patet per apostolum, Rom. VII. Sed mitigatio fomitis, qui est lex peccati, non ponitur
effectus huius sacramenti, sed magis Baptismi. Ergo praeservare a peccatis futuris non est effectus
huius sacramenti.
[50851] IIIª q. 79 a. 6 s. c. Sed contra est quod dominus dicit, Ioan. VI, hic est panis de caelo
descendens, ut, si quis ex eo manducaverit, non moriatur. Quod quidem manifestum est non
intelligi de morte corporali. Ergo intelligitur quod hoc sacramentum praeservet a morte spirituali,
quae est per peccatum.
[50852] IIIª q. 79 a. 6 co. Respondeo dicendum quod peccatum est quaedam mors spiritualis
animae. Unde hoc modo praeservatur aliquis a peccato futuro, quo praeservatur corpus a morte
futura. Quod quidem fit dupliciter. Uno modo, inquantum natura hominis interius roboratur contra
interiora corruptiva, et sic praeservatur a morte per cibum et medicinam. Alio modo, per hoc quod
munitur contra exteriores impugnationes, et sic praeservatur per arma, quibus munitur corpus.
Utroque autem modo hoc sacramentum praeservat a peccato. Nam primo quidem, per hoc quod
Christo coniungit per gratiam, roborat spiritualem vitam hominis, tanquam spiritualis cibus et
spiritualis medicina, secundum illud Psalmi, panis cor hominis confirmat. Et Augustinus dicit,
super Ioan., securus accede, panis est, non venenum. Alio modo, inquantum signum est passionis
Christi, per quam victi sunt Daemones, repellit enim omnem Daemonum impugnationem. Unde
Chrysostomus dicit, super Ioan., ut leones flammam spirantes, sic ab illa mensa discedimus,
terribiles effecti Diabolo.
[50853] IIIª q. 79 a. 6 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod effectus huius sacramenti recipitur in
homine secundum hominis conditionem, sicut contingit de qualibet causa activa quod eius effectus
recipitur in materia secundum modum materiae. Homo autem in statu viae est huius conditionis
quod liberum arbitrium eius potest flecti in bonum et in malum. Unde, licet hoc sacramentum,
quantum est de se habeat virtutem praeservativam a peccato, non tamen aufert homini
possibilitatem peccandi.
[50854] IIIª q. 79 a. 6 ad 2 Ad secundum dicendum quod etiam caritas, quantum est de se,
praeservat hominem a peccato, secundum illud Rom. XIII, dilectio proximi malum non operatur.
Sed ex mutabilitate liberi arbitrii contingit quod aliquis post habitam caritatem peccat, sicut et post
susceptionem huius sacramenti.
[50855] IIIª q. 79 a. 6 ad 3 Ad tertium dicendum quod, licet hoc sacramentum non directe ordinetur
ad diminutionem fomitis, diminuit tamen fomitem ex quadam consequentia, inquantum auget
caritatem, quia, sicut Augustinus dicit, in libro octogintatrium quaestionum, augmentum caritatis
est diminutio cupiditatis. Directe autem confirmat cor hominis in bono. Per quod etiam praeservatur
homo a peccato.

Articulus 7
[50856] IIIª q. 79 a. 7 arg. 1 Ad septimum sic proceditur. Videtur quod hoc sacramentum non prosit
nisi sumenti. Hoc enim sacramentum est unius generis cum aliis sacramentis, utpote aliis

condivisum. Sed alia sacramenta non prosunt nisi sumentibus, sicut effectum Baptismi non suscipit
nisi baptizatus. Ergo nec hoc sacramentum prodest aliis nisi sumenti.
[50857] IIIª q. 79 a. 7 arg. 2 Praeterea, effectus huius sacramenti est adeptio gratiae et gloriae, et
remissio culpae, ad minus venialis. Si ergo hoc sacramentum haberet effectum in aliis quam in
sumentibus, posset contingere quod aliquis adipisceretur gloriam et gratiam et remissionem culpae
absque actione et passione propria, alio offerente vel sumente hoc sacramentum.
[50858] IIIª q. 79 a. 7 arg. 3 Praeterea, multiplicata causa, multiplicatur effectus. Si ergo hoc
sacramentum prodest aliis quam sumentibus, sequeretur quod magis prodesset alicui si sumeret hoc
sacramentum in multis hostiis in una Missa consecratis, quod non habet Ecclesiae consuetudo, ut
scilicet multi communicent pro alicuius salute. Non ergo videtur quod hoc sacramentum prosit nisi
sumenti.
[50859] IIIª q. 79 a. 7 s. c. Sed contra est quod in celebratione huius sacramenti fit pro multis aliis
deprecatio. Quod frustra fieret nisi hoc sacramentum aliis prodesset. Ergo hoc sacramentum non
solum sumentibus prodest.
[50860] IIIª q. 79 a. 7 co. Respondeo dicendum quod, sicut prius dictum est, hoc sacramentum non
solum est sacramentum, sed etiam est sacrificium. Inquantum enim in hoc sacramento
repraesentatur passio Christi, qua Christus obtulit se hostiam Deo, ut dicitur Ephes. V, habet
rationem sacrificii, inquantum vero in hoc sacramento traditur invisibiliter gratia sub visibili specie,
habet rationem sacramenti. Sic igitur hoc sacramentum sumentibus quidem prodest per modum
sacramenti et per modum sacrificii, quia pro omnibus sumentibus offertur, dicitur enim in canone
Missae, quotquot ex hac altaris participatione sacrosanctum corpus et sanguinem filii tui
sumpserimus, omni benedictione caelesti et gratia repleamur. Sed aliis, qui non sumunt, prodest per
modum sacrificii, inquantum pro salute eorum offertur, unde et in canone Missae dicitur, memento,
domine, famulorum famularumque tuarum, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt, hoc
sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et
incolumitatis suae. Et utrumque modum dominus exprimit, dicens, Matth. XXVI, qui pro vobis,
scilicet sumentibus, et pro multis aliis, effundetur in remissionem peccatorum.
[50861] IIIª q. 79 a. 7 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod hoc sacramentum prae aliis habet quod
est sacrificium. Et ideo non est similis ratio.
[50862] IIIª q. 79 a. 7 ad 2 Ad secundum dicendum quod, sicut passio Christi prodest quidem
omnibus ad remissionem culpae et adeptionem gratiae et gloriae, sed effectum non habet nisi in illis
qui passioni Christi coniunguntur per fidem et caritatem; ita etiam hoc sacrificium, quod est
memoriale dominicae passionis, non habet effectum nisi in illis qui coniunguntur huic sacramento
per fidem et caritatem. Unde et Augustinus dicit, ad renatum, quis offerat corpus Christi nisi pro his
qui sunt membra Christi? Unde et in canone Missae non oratur pro his qui sunt extra Ecclesiam.
Illis tamen prodest plus vel minus, secundum modum devotionis eorum.
[50863] IIIª q. 79 a. 7 ad 3 Ad tertium dicendum quod sumptio pertinet ad rationem sacramenti, sed
oblatio pertinet ad rationem sacrificii. Et ideo ex hoc quod aliquis sumit corpus Christi, vel etiam
plures, non accrescit aliis aliquod iuvamentum. Similiter etiam neque ex hoc quod sacerdos plures
hostias consecrat in una Missa, non multiplicatur effectus huius sacramenti, quia non est nisi unum
sacrificium, nihil enim virtutis plus est in multis hostiis consecratis quam in una, cum sub omnibus
et sub una non sit nisi totus Christus. Unde nec si aliquis simul in una Missa multas hostias
consecratas sumat, participabit maiorem effectum sacramenti. In pluribus vero Missis multiplicatur
sacrificii oblatio. Et ideo multiplicatur effectus sacrificii et sacramenti.

Articulus 8
[50864] IIIª q. 79 a. 8 arg. 1 Ad octavum sic proceditur. Videtur quod per veniale peccatum non
impediatur effectus huius sacramenti. Dicit enim Augustinus, super illud Ioan. VI, si quis ex ipso
manducaverit etc., panem caelestem spiritualiter manducate; innocentiam ad altare portate;
peccata, etsi sint quotidiana, non sint mortifera. Ex quo patet quod quotidiana peccata, quae
dicuntur venialia, spiritualem manducationem non impediunt. Sed spiritualiter manducantes
effectum huius sacramenti percipiunt. Ergo peccata venialia non impediunt effectum huius
sacramenti.
[50865] IIIª q. 79 a. 8 arg. 2 Praeterea, hoc sacramentum non est minoris virtutis quam Baptismus.
Sed effectum Baptismi, sicut supra dictum est, impedit sola fictio, ad quam non pertinent peccata
venialia, quia, sicut Sap. I dicitur, spiritus sanctus disciplinae effugiet fictum, qui tamen per peccata
venialia non fugatur. Ergo neque effectum huius sacramenti impediunt peccata venialia.
[50866] IIIª q. 79 a. 8 arg. 3 Praeterea, nihil quod removetur per actionem alicuius causae, potest
impedire eius effectum. Sed peccata venialia tolluntur per hoc sacramentum. Ergo non impediunt
eius effectum.
[50867] IIIª q. 79 a. 8 s. c. Sed contra est quod Damascenus dicit, in IV libro, ignis eius quod in
nobis est desiderii, assumens eam quae ex carbone, idest hoc sacramento, ignitionem, comburet
nostra peccata, et illuminabit nostra corda, ut participatione divini ignis igniamur et deificemur.
Sed ignis nostri desiderii vel amoris impeditur per peccata venialia, quae impediunt fervorem
caritatis, ut in secunda parte habitum est. Ergo peccata venialia impediunt effectum huius
sacramenti.
[50868] IIIª q. 79 a. 8 co. Respondeo dicendum quod peccata venialia dupliciter accipi possunt, uno
modo, prout sunt praeterita; alio modo, prout sunt actu exercita. Primo quidem modo, peccata
venialia nullo modo impediunt effectum huius sacramenti. Potest enim contingere quod aliquis post
multa peccata commissa venialia, devote accedat ad hoc sacramentum, et plenarie huius sacramenti
consequetur effectum. Secundo autem modo, peccata venialia non ex toto impediunt effectum huius
sacramenti, sed in parte. Dictum est enim quod effectus huius sacramenti non solum est adeptio
habitualis gratiae vel caritatis, sed etiam quaedam actualis refectio spiritualis dulcedinis. Quae
quidem impeditur si aliquis accedat ad hoc sacramentum mente distracta per peccata venialia. Non
autem tollitur augmentum gratiae habitualis vel caritatis.
[50869] IIIª q. 79 a. 8 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod ille qui cum actu venialis peccati ad
hoc sacramentum accedit, habitualiter quidem manducat spiritualiter, sed non actualiter. Et ideo
habitualem effectum huius sacramenti percipit, non autem actualem.
[50870] IIIª q. 79 a. 8 ad 2 Ad secundum dicendum quod Baptismus non ita ordinatur ad actualem
effectum, idest ad fervorem caritatis, sicut hoc sacramentum. Nam Baptismus est spiritualis
regeneratio, per quam acquiritur prima perfectio, quae est habitus vel forma, hoc autem
sacramentum est spiritualis manducatio, quae habet actualem delectationem.
[50871] IIIª q. 79 a. 8 ad 3 Ad tertium dicendum quod illa ratio procedit de venialibus praeteritis,
quae per hoc sacramentum tolluntur.

Quaestio 80
Prooemium
[50872] IIIª q. 80 pr. Deinde considerandum est de usu sive sumptione huius sacramenti. Et primo,
in communi; secundo, quomodo Christus est usus hoc sacramento. Circa primum quaeruntur
duodecim. Primo, utrum sint duo modi manducandi hoc sacramentum, scilicet sacramentaliter et
spiritualiter. Secundo, utrum soli homini conveniat manducare spiritualiter. Tertio, utrum solius
hominis iusti sit manducare sacramentaliter. Quarto, utrum peccator manducans sacramentaliter
peccet. Quinto, de quantitate huius peccati. Sexto, utrum peccator accedens ad hoc sacramentum sit
repellendus. Septimo, utrum nocturna pollutio impediat hominem a sumptione huius sacramenti.
Octavo, utrum sit solum a ieiunis sumendum. Nono, utrum sit exhibendum non habentibus usum
rationis. Decimo, utrum sit quotidie sumendum. Undecimo, utrum liceat omnino abstinere.
Duodecimo, utrum liceat percipere corpus sine sanguine.

Articulus 1
[50873] IIIª q. 80 a. 1 arg. 1 Ad primum sic proceditur. Videtur quod non debeant distingui duo
modi manducandi corpus Christi, scilicet spiritualiter et sacramentaliter. Sicut enim Baptismus est
spiritualis regeneratio, secundum illud Ioan. III, nisi quis renatus fuerit ex aqua et spiritu sancto
etc., ita etiam hoc sacramentum est cibus spiritualis, unde dominus, loquens de hoc sacramento,
dicit, Ioan. VI, verba quae ego locutus sum vobis, spiritus et vita sunt. Sed circa Baptismum non
distinguitur duplex modus sumendi, scilicet sacramentalis et spiritualis. Ergo neque circa hoc
sacramentum debet haec distinctio adhiberi.
[50874] IIIª q. 80 a. 1 arg. 2 Praeterea, ea quorum unum est propter alterum, non debent ad invicem
dividi, quia unum ab alio speciem trahit. Sed sacramentalis manducatio ordinatur ad spiritualem
sicut ad finem. Non ergo debet sacramentalis manducatio contra spiritualem dividi.
[50875] IIIª q. 80 a. 1 arg. 3 Praeterea, ea quorum unum non potest esse sine altero, non debent
contra se dividi. Sed videtur quod nullus possit manducare spiritualiter nisi etiam sacramentaliter
manducet, alioquin antiqui patres hoc sacramentum spiritualiter manducassent. Frustra etiam esset
sacramentalis manducatio, si sine ea spiritualis esse posset. Non ergo convenienter distinguitur
duplex manducatio, scilicet sacramentalis et spiritualis.
[50876] IIIª q. 80 a. 1 s. c. Sed contra est quod, super illud I Cor. XI, qui manducat et bibit indigne
etc., dicit Glossa, duos dicimus esse modos manducandi, unum sacramentalem, et alium
spiritualem.
[50877] IIIª q. 80 a. 1 co. Respondeo dicendum quod in sumptione huius sacramenti duo sunt
consideranda, scilicet ipsum sacramentum, et effectus ipsius, de quorum utroque supra iam dictum
est. Perfectus igitur modus sumendi hoc sacramentum est quando aliquis ita hoc sacramentum
suscipit quod percipit eius effectum. Contingit autem quandoque, sicut supra dictum est, quod
aliquis impeditur a percipiendo effectum huius sacramenti, et talis sumptio huius sacramenti est
imperfecta. Sicut igitur perfectum contra imperfectum dividitur, ita sacramentalis manducatio, per
quam sumitur solum sacramentum sine effectu ipsius, dividitur contra spiritualem manducationem,
per quam aliquis percipit effectum huius sacramenti quo spiritualiter homo Christo coniungitur per
fidem et caritatem.
[50878] IIIª q. 80 a. 1 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod etiam circa Baptismum, et alia
huiusmodi sacramenta, similis distinctio adhibetur, nam quidam suscipiunt tantum sacramentum,

quidam vero sacramentum et rem sacramenti. Hic tamen differt quia, cum alia sacramenta
perficiantur in usu materiae, percipere sacramentum est ipsa perfectio sacramenti, hoc autem
sacramentum perficitur in consecratione materiae, et ideo uterque usus est consequens hoc
sacramentum. In Baptismo autem, et aliis sacramentis characterem imprimentibus, illi qui accipiunt
sacramentum, recipiunt aliquem spiritualem effectum, scilicet characterem, quod non accidit in hoc
sacramento. Et ideo magis in hoc sacramento distinguitur usus sacramentalis a spirituali quam in
Baptismo.
[50879] IIIª q. 80 a. 1 ad 2 Ad secundum dicendum quod sacramentalis manducatio quae pertingit
ad spiritualem, non dividitur contra spiritualem, sed includitur ab ea. Sed illa sacramentalis
manducatio contra spiritualem dividitur quae effectum non consequitur, sicut imperfectum quod
non pertingit ad perfectionem speciei, dividitur contra perfectum.
[50880] IIIª q. 80 a. 1 ad 3 Ad tertium dicendum quod, sicut supra dictum est, effectus sacramenti
potest ab aliquo percipi, si sacramentum habeatur in voto, quamvis non habeatur in re. Et ideo, sicut
aliqui baptizantur Baptismo flaminis, propter desiderium Baptismi, antequam baptizentur Baptismo
aquae; ita etiam aliqui manducant spiritualiter hoc sacramentum antequam sacramentaliter sumant.
Sed hoc contingit dupliciter. Uno modo, propter desiderium sumendi ipsum sacramentum, et hoc
modo dicuntur baptizari et manducare spiritualiter et non sacramentaliter, illi qui desiderant sumere
haec sacramenta iam instituta. Alio modo, propter figuram, sicut dicit apostolus, I Cor. X, quod
antiqui patres baptizati sunt in nube et in mari, et quod spiritualem escam manducaverunt et
spiritualem potum biberunt. Nec tamen frustra adhibetur sacramentalis manducatio, quia plenius
inducit sacramenti effectum ipsa sacramenti susceptio quam solum desiderium, sicut supra circa
Baptismum dictum est.

Articulus 2
[50881] IIIª q. 80 a. 2 arg. 1 Ad secundum sic proceditur. Videtur quod non solius hominis sit hoc
sacramentum sumere spiritualiter, sed etiam Angelorum. Quia super illud Psalmi, panem
Angelorum manducavit homo, dicit Glossa, idest, corpus Christi, qui est vere cibus Angelorum. Sed
hoc non esset si Angeli spiritualiter Christum non manducarent. Ergo Angeli spiritualiter Christum
manducant.
[50882] IIIª q. 80 a. 2 arg. 2 Praeterea, Augustinus dicit, super Ioan., hunc cibum et potum
societatem vult intelligi corporis et membrorum suorum, quod est Ecclesia in praedestinatis. Sed ad
istam societatem non solum pertinent homines, sed etiam sancti Angeli. Ergo etiam sancti Angeli
spiritualiter manducant.
[50883] IIIª q. 80 a. 2 arg. 3 Praeterea, Augustinus, in libro de verbis domini, dicit, spiritualiter
manducandus est Christus, quomodo ipse dicit, qui manducat meam carnem et bibit meum
sanguinem, in me manet et ego in eo. Sed hoc convenit non solum hominibus, sed etiam sanctis
Angelis, in quibus per caritatem est Christus, et ipsi in eo. Ergo videtur quod spiritualiter manducare
non solum sit hominum, sed etiam Angelorum.
[50884] IIIª q. 80 a. 2 s. c. Sed contra est quod Augustinus dicit, super Ioan., panem de altari
spiritualiter manducate, innocentiam ad altare portate. Sed Angelorum non est accedere ad altare,
tanquam aliquid inde sumpturi. Ergo Angelorum non est spiritualiter manducare.
[50885] IIIª q. 80 a. 2 co. Respondeo dicendum quod in hoc sacramento continetur ipse Christus,
non quidem in specie propria, sed in specie sacramenti. Dupliciter ergo contingit manducare

spiritualiter. Uno modo, ipsum Christum prout in sua specie consistit. Et hoc modo Angeli
spiritualiter manducant ipsum Christum, inquantum ei uniuntur fruitione caritatis perfectae et
visione manifesta (quem panem expectamus in patria), non per fidem, sicut nos hic ei unimur. Alio
modo contingit spiritualiter manducare Christum prout est sub speciebus huius sacramenti,
inquantum scilicet aliquis credit in Christum cum desiderio sumendi hoc sacramentum. Et hoc non
solum est manducare Christum spiritualiter, sed etiam spiritualiter manducare hoc sacramentum.
Quod non competit Angelis. Et ideo Angeli, etsi spiritualiter manducent Christum, non convenit
tamen eis spiritualiter manducare hoc sacramentum.
[50886] IIIª q. 80 a. 2 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod sumptio Christi sub hoc sacramento
ordinatur, sicut ad finem, ad fruitionem patriae, qua Angeli eo fruuntur. Et quia ea quae sunt ad
finem, derivantur a fine, inde est quod ista manducatio Christi qua eum sumimus sub hoc
sacramento, quodammodo derivatur ab illa manducatione qua Angeli fruuntur Christo in patria. Et
ideo dicitur homo manducare panem Angelorum, quia primo et principaliter est Angelorum, qui eo
fruuntur in propria specie; secundario autem est hominum, qui Christum sub sacramento accipiunt.
[50887] IIIª q. 80 a. 2 ad 2 Ad secundum dicendum quod ad societatem corporis mystici pertinent
quidem et homines per fidem, Angeli autem per manifestam visionem. Sacramenta autem
proportionantur fidei, per quam veritas videtur in speculo et in aenigmate. Et ideo hic, proprie
loquendo, non Angelis, sed hominibus proprie convenit manducare spiritualiter hoc sacramentum.
[50888] IIIª q. 80 a. 2 ad 3 Ad tertium dicendum quod Christus manet in hominibus secundum
praesentem statum per fidem, sed in Angelis beatis est per manifestam visionem. Et ideo non est
simile, sicut dictum est.

Articulus 3
[50889] IIIª q. 80 a. 3 arg. 1 Ad tertium sic proceditur. Videtur quod nullus possit manducare
Christum sacramentaliter nisi homo iustus. Dicit enim Augustinus, in libro de remedio poenitentiae
ut quid paras dentem et ventrem? Crede, et manducasti. Credere enim in eum, hoc est panem vivum
manducare. Sed peccator non credit in eum, quia non habet fidem formatam, ad quam pertinet
credere in Deum, ut in secunda parte habitum est. Ergo peccator non potest manducare hoc
sacramentum, qui est panis vivus.
[50890] IIIª q. 80 a. 3 arg. 2 Praeterea, hoc sacramentum dicitur esse maxime sacramentum caritatis,
ut supra dictum est. Sed, sicut infideles privantur fide, ita omnes peccatores sunt privati caritate.
Infideles autem non videntur sacramentaliter posse sumere hoc sacramentum, cum in forma huius
sacramenti dicatur, mysterium fidei. Ergo, pari ratione, nec aliquis peccatorum potest corpus Christi
sacramentaliter manducare.
[50891] IIIª q. 80 a. 3 arg. 3 Praeterea, peccator magis est abominabilis Deo quam creatura
irrationalis, dicitur enim in Psalmo de homine peccatore, homo, cum in honore esset, non intellexit,
comparatus est iumentis insipientibus, et similis factus est illis. Sed animal brutum, puta mus aut
canis, non potest sumere hoc sacramentum, sicut etiam non potest sumere sacramentum Baptismi.
Ergo videtur quod, pari ratione, neque peccatores hoc sacramentum manducent.
[50892] IIIª q. 80 a. 3 s. c. Sed contra est quod super illud Ioan. VI, ut si quis manducaverit non
moriatur, dicit Augustinus, multi de altari accipiunt, et accipiendo moriuntur, unde dicit apostolus,
iudicium sibi manducat et bibit. Sed non moriuntur sumendo nisi peccatores. Ergo peccatores
corpus Christi sacramentaliter manducant, et non solum iusti.

[50893] IIIª q. 80 a. 3 co. Respondeo dicendum quod circa hoc quidam antiqui erraverunt, dicentes
quod corpus Christi nec etiam a peccatoribus sacramentaliter sumitur, sed, quam cito labiis
peccatoris figitur, tam cito sub speciebus sacramentalibus desinit esse corpus Christi. Sed hoc est
erroneum. Derogat enim veritati huius sacramenti, ad quam pertinet, sicut supra dictum est, quod,
manentibus speciebus corpus Christi sub eis esse non desinat. Species autem manent quandiu
substantia panis maneret si ibi adesset, ut supra dictum est. Manifestum est autem quod substantia
panis assumpta a peccatore non statim esse desinit, sed manet quandiu per calorem naturalem
digeratur. Unde tandiu corpus Christi sub speciebus sacramentalibus manet a peccatoribus sumptis.
Unde dicendum est quod peccator sacramentaliter corpus Christi manducare potest, et non solum
iustus.
[50894] IIIª q. 80 a. 3 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod verba illa, et similia, sunt intelligenda
de spirituali manducatione, quae peccatoribus non convenit. Et ideo ex pravo intellectu horum
verborum videtur praedictus error processisse, dum nescierunt distinguere inter corporalem et
spiritualem manducationem.
[50895] IIIª q. 80 a. 3 ad 2 Ad secundum dicendum quod etiam si infidelis sumat species
sacramentales, corpus Christi sub sacramento sumit. Unde manducat Christum sacramentaliter, si ly
sacramentaliter determinat verbum ex parte manducati. Si autem ex parte manducantis, tunc,
proprie loquendo, non manducat sacramentaliter, quia non utitur eo quod accipit ut sacramento, sed
ut simplici cibo. Nisi forte infidelis intenderet recipere id quod Ecclesia confert, licet non haberet
fidem veram circa alios articulos, vel circa hoc sacramentum.
[50896] IIIª q. 80 a. 3 ad 3 Ad tertium dicendum quod, etiam si mus aut canis hostiam consecratam
manducet, substantia corporis Christi non desinet esse sub speciebus quandiu species illae manent,
hoc est, quandiu substantia panis maneret, sicut etiam si proiiceretur in lutum. Nec hoc vergit in
detrimentum dignitatis Christi, qui voluit a peccatoribus crucifigi absque diminutione suae
dignitatis, praesertim cum mus aut canis non tangat ipsum corpus Christi secundum propriam
speciem, sed solum secundum species sacramentales. Quidam autem dixerunt quod, statim cum
sacramentum tangitur a mure vel cane, desinit ibi esse corpus Christi. Quod etiam derogat veritati
sacramenti, sicut supra dictum est. Nec tamen dicendum est quod animal brutum sacramentaliter
corpus Christi manducet, quia non est natum uti eo ut sacramento. Unde non sacramentaliter, sed
per accidens corpus Christi manducat sicut manducaret ille qui sumeret hostiam consecratam quia
nesciens eam esse consecratam. Et quia id quod est per accidens non cadit in divisione alicuius
generis, ideo hic modus manducandi corpus Christi non ponitur tertius, praeter sacramentalem et
spiritualem.

Articulus 4
[50897] IIIª q. 80 a. 4 arg. 1 Ad quartum sic proceditur. Videtur quod peccator sumens corpus
Christi sacramentaliter non peccet. Non enim est maioris dignitatis Christus sub specie sacramenti
quam sub specie propria. Sed peccatores tangentes corpus Christi in substantia propria non
peccabant, quin immo veniam peccatorum consequebantur, sicut legitur Luc. VII de muliere
peccatrice; et Matth. XIV dicitur, quicumque tetigerunt fimbriam vestimenti eius, salvi facti sunt.
Ergo non peccant, sed magis salutem consequuntur, sacramentum corporis Christi sumendo.
[50898] IIIª q. 80 a. 4 arg. 2 Praeterea, hoc sacramentum, sicut et alia, est quaedam spiritualis
medicina. Sed medicina datur infirmis ad salutem, secundum illud Matth. IX, non est opus
valentibus medicus, sed male habentibus. Infirmi autem vel male habentes spiritualiter sunt
peccatores. Ergo hoc sacramentum sumi potest absque culpa.

[50899] IIIª q. 80 a. 4 arg. 3 Praeterea, hoc sacramentum, cum in se Christum contineat, est de
maximis bonis. Maxima autem bona sunt, secundum Augustinum, in libro de Lib. Arbit., quibus
nullus male potest uti. Nullus autem peccat nisi per abusum alicuius rei. Ergo nullus peccator
sumens hoc sacramentum peccat.
[50900] IIIª q. 80 a. 4 arg. 4 Praeterea, sicut hoc sacramentum sentitur gustu et tactu, ita et visu. Si
ergo peccator peccet ex eo quod sumit hoc sacramentum gustu et tactu, videtur quod etiam peccaret
videndo. Quod patet esse falsum, cum Ecclesia omnibus hoc sacramentum videndum et adorandum
proponat. Ergo peccator non peccat ex hoc quod manducat hoc sacramentum.
[50901] IIIª q. 80 a. 4 arg. 5 Praeterea, contingit quandoque quod aliquis peccator non habet
conscientiam sui peccati. Nec tamen talis peccare videtur corpus Christi sumendo, quia, secundum
hoc, omnes peccarent qui sumunt, quasi periculo se exponentes; cum apostolus dicit, I Cor. IV, nihil
mihi conscius sum, sed non in hoc iustificatus sum. Non ergo videtur quod peccatori cedat in
culpam si hoc sacramentum sumat.
[50902] IIIª q. 80 a. 4 s. c. Sed contra est quod apostolus dicit, I Cor. XI, qui manducat et bibit
indigne, iudicium sibi manducat et bibit. Dicit autem Glossa ibidem, indigne manducat et bibit qui
in crimine est, vel irreverenter tractat. Ergo qui est in peccato mortali, si hoc sacramentum accipiat,
damnationem acquirit, mortaliter peccans.
[50903] IIIª q. 80 a. 4 co. Respondeo dicendum quod in hoc sacramento, sicut in aliis, id quod est
sacramentum est signum eius quod est res sacramenti. Duplex autem est res huius sacramenti, sicut
supra dictum est, una quidem quae est significata et contenta, scilicet ipse Christus; alia autem est
significata et non contenta, scilicet corpus Christi mysticum, quod est societas sanctorum.
Quicumque ergo hoc sacramentum sumit, ex hoc ipso significat se esse Christo unitum et membris
eius incorporatum. Quod quidem fit per fidem formatam, quam nullus habet cum peccato mortali.
Et ideo manifestum est quod quicumque cum peccato mortali hoc sacramentum sumit, falsitatem in
hoc sacramento committit. Et ideo incurrit sacrilegium, tanquam sacramenti violator. Et propter hoc
mortaliter peccat.
[50904] IIIª q. 80 a. 4 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod Christus in propria specie apparens non
exhibebat se tangendum hominibus in signum spiritualis unionis ad ipsum, sicut exhibetur
sumendus in hoc sacramento. Et ideo peccatores eum in propria specie tangentes non incurrebant
crimen falsitatis circa divina, sicut peccatores sumentes hoc sacramentum. Et praeterea Christus
adhuc gerebat similitudinem carnis peccati, et ideo convenienter se peccatoribus tangendum
exhibebat. Sed, remota similitudine carnis peccati per gloriam resurrectionis se tangi prohibuit a
muliere, quae defectum fidei circa ipsum patiebatur, secundum illud Ioan. XX, noli me tangere,
nondum enim ascendi ad patrem meum, scilicet in corde tuo, ut Augustinus exponit. Et ideo
peccatores, qui defectum fidei patiuntur formatae circa ipsum, repelluntur a contactu huius
sacramenti.
[50905] IIIª q. 80 a. 4 ad 2 Ad secundum dicendum quod non quaelibet medicina competit
secundum quemlibet statum. Nam medicina quae datur iam liberatis a febre ad confortationem,
noceret si daretur adhuc febricitantibus. Ita etiam Baptismus et poenitentia sunt medicinae
purgativae, quae dantur ad tollendam febrem peccati. Hoc autem sacramentum est medicina
confortativa, quae non debet dari nisi liberatis a peccato.
[50906] IIIª q. 80 a. 4 ad 3 Ad tertium dicendum quod maxima bona ibi intelligit Augustinus
virtutes animae, quibus nullus male utitur quasi principiis mali usus. Utitur tamen eis aliquis male
quasi obiectis mali usus, ut patet in his qui de virtutibus superbiunt. Ita et hoc sacramentum,

quantum est ex se, non est principium mali usus, sed obiectum. Unde Augustinus dicit, multi
indigne accipiunt corpus domini, per quod docemur quam cavendum sit male accipere bonum. Ecce
enim, factum est malum dum male accipitur bonum, sicut e contra apostolo factum est bonum cum
bene accipitur malum, scilicet cum stimulus Satanae patienter portatur.
[50907] IIIª q. 80 a. 4 ad 4 Ad quartum dicendum quod per visum non accipitur ipsum corpus
Christi, sed solum sacramentum eius, quia scilicet non pertingit visus ad substantiam corporis
Christi, sed solum ad species sacramentales, ut supra dictum est. Sed ille qui manducat, non solum
sumit species sacramentales, sed etiam Christum, qui est sub eis. Et ideo a visione corporis Christi
nullus prohibetur qui sit sacramentum Christi consecutus, scilicet Baptismum, nonbaptizati autem
non sunt admittendi etiam ad inspectionem huius sacramenti, ut patet per Dionysium, in libro
Eccles. Hier. Sed ad manducationem non sunt admittendi nisi soli illi qui non solum
sacramentaliter, sed etiam realiter sunt Christo coniuncti.
[50908] IIIª q. 80 a. 4 ad 5 Ad quintum dicendum quod hoc quod non habet aliquis conscientiam sui
peccati, potest contingere dupliciter. Uno modo, per culpam suam, vel quia per ignorantiam iuris,
quae non excusat, reputat non esse peccatum quod est peccatum, puta si aliquis fornicator reputaret
simplicem fornicationem non esse peccatum mortale; vel quia negligens est in examinatione sui
ipsius, contra id quod apostolus dicit, I Cor. XI, probet autem seipsum homo, et sic de pane illo edat
et de calice bibat. Et sic nihilominus peccat peccator sumens corpus Christi, licet non habeat
conscientiam peccati, quia ipsa ignorantia est ei peccatum. Alio modo potest contingere sine culpa
ipsius, puta, cum doluit de peccato, sed non est sufficienter contritus. Et in tali casu non peccat
sumendo corpus Christi, quia homo per certitudinem scire non potest utrum sit vere contritus.
Sufficit tamen si in se signa contritionis inveniat, puta ut doleat de praeteritis et proponat cavere de
futuris. Si vero ignorat hoc quod fecit esse actum peccati propter ignorantiam facti, quae excusat,
puta si accessit ad non suam quam credebat esse suam, non est ex hoc dicendus peccator. Similiter
etiam, si totaliter est peccatum oblitus, sufficit ad eius deletionem generalis contritio, ut infra
dicetur. Unde iam non est dicendus peccator.

Articulus 5
[50909] IIIª q. 80 a. 5 arg. 1 Ad quintum sic proceditur. Videtur quod accedere ad hoc sacramentum
cum conscientia peccati sit gravissimum omnium peccatorum. Dicit enim apostolus, I Cor. XI,
quicumque manducaverit panem et biberit calicem domini indigne, reus erit corporis et sanguinis
domini, Glossa ibidem, ac si Christum occiderit, punietur. Sed peccatum Christum occidentium
videtur fuisse gravissimum. Ergo et hoc peccatum, quo aliquis cum conscientia peccati ad mensam
domini accedit, videtur esse gravissimum.
[50910] IIIª q. 80 a. 5 arg. 2 Praeterea, Hieronymus dicit, in quadam epistola, quid tibi cum feminis,
qui ad altare cum domino fabularis? Dic, sacerdos, dic, clerice, qualiter cum eisdem labiis filium
Dei oscularis quibus osculatus es filiam meretricis. O Iuda, osculo filium hominis tradis. Et sic
videtur fornicator ad mensam Christi accedens peccare sicut Iudas peccavit, cuius peccatum fuit
gravissimum. Sed multa alia peccata sunt graviora quam peccatum fornicationis, et praecipue
peccatum infidelitatis. Ergo cuiuslibet peccatoris ad mensam Christi accedentis peccatum est
gravissimum.
[50911] IIIª q. 80 a. 5 arg. 3 Praeterea, magis est abominabilis Deo immunditia spiritualis quam
corporalis. Sed si quis proiiceret corpus Christi in lutum vel sterquilinium, gravissimum reputaretur
esse peccatum. Ergo gravius peccat si ipsum sumat cum peccato, quod est immunditia spiritualis.
Ergo hoc peccatum est gravissimum.

[50912] IIIª q. 80 a. 5 s. c. Sed contra est quod, super illud Ioan. XV, si non venissem, et locutus eis
non fuissem, peccatum non haberent, dicit Augustinus hoc esse intelligendum de peccato
infidelitatis, quo retinentur cuncta peccata. Et ita videtur hoc peccatum non esse gravissimum, sed
magis peccatum infidelitatis.
[50913] IIIª q. 80 a. 5 co. Respondeo dicendum quod, sicut in secunda parte habitum est, dupliciter
aliquod peccatum potest dici gravius alio, uno modo, per se; alio modo, per accidens. Per se
quidem, secundum rationem suae speciei, quae attenditur ex parte obiecti. Et secundum hoc, quanto
id contra quod peccatur est maius, tanto peccatum est gravius. Et quia divinitas Christi est maior
humanitate ipsius; et ipsa humanitas est potior quam sacramenta humanitatis, inde est quod
gravissima peccata sunt quae committuntur in ipsam divinitatem, sicut est peccatum infidelitatis et
blasphemiae. Secundario autem sunt gravia peccata quae committuntur in humanitatem Christi,
unde Matth. XII dicitur, qui dixerit verbum contra filium hominis, remittetur ei, qui autem dixerit
verbum contra spiritum sanctum, non remittetur ei neque in hoc saeculo neque in futuro. Tertio
autem loco sunt peccata quae committuntur contra sacramenta, quae pertinent ad humanitatem
Christi. Et post hoc sunt alia peccata, contra puras creaturas. Per accidens autem unum peccatum est
gravius alio ex parte peccantis, puta, peccatum quod est ex ignorantia vel infirmitate, est levius
peccato quod est ex contemptu vel ex certa scientia; et eadem ratio est de aliis circumstantiis. Et
secundum hoc, illud peccatum in quibusdam potest esse gravius, sicut in his qui ex actuali
contemptu cum conscientia peccati ad hoc sacramentum accedunt; in quibusdam vero minus grave,
puta in his qui ex quodam timore ne deprehendantur in peccato, cum conscientia peccati ad hoc
sacramentum accedunt. Sic igitur patet quod hoc peccatum est multis aliis gravius secundum suam
speciem, non tamen omnium gravissimum.
[50914] IIIª q. 80 a. 5 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod peccatum indigne sumentium hoc
sacramentum comparatur peccato occidentium Christum secundum similitudinem, quia utrumque
committitur contra corpus Christi, non tamen secundum criminis quantitatem. Peccatum enim
occidentium Christum fuit multo gravius. Primo quidem, quia illud peccatum fuit contra corpus
Christi in sua specie propria, hoc autem est contra corpus Christi in specie sacramenti. Secundo,
quia illud peccatum processit ex intentione nocendi Christo, non autem hoc peccatum.
[50915] IIIª q. 80 a. 5 ad 2 Ad secundum dicendum quod fornicator accipiens corpus Christi
comparatur Iudae Christum osculanti, quantum ad similitudinem criminis, quia uterque ex signo
caritatis Christum offendit, non tamen quantum ad criminis quantitatem, sicut et prius dictum est.
Haec tamen similitudo non minus competit aliis peccatoribus quam fornicatoribus, nam et per alia
peccata mortalia agitur contra caritatem Christi, cuius signum est hoc sacramentum; et tanto magis
quanto peccata sunt graviora. Secundum quid tamen peccatum fornicationis magis reddit hominem
ineptum ad perceptionem huius sacramenti, inquantum scilicet per hoc peccatum spiritus maxime
carni subiicitur, et ita impeditur fervor dilectionis, qui requiritur in hoc sacramento. Plus tamen
ponderat impedimentum ipsius caritatis quam fervoris eius. Unde etiam peccatum infidelitatis, quod
funditus separat hominem ab Ecclesiae unitate, simpliciter loquendo, maxime hominem ineptum
reddit ad susceptionem huius sacramenti, quod est sacramentum ecclesiasticae unitatis, ut dictum
est. Unde et gravius peccat infidelis accipiens hoc sacramentum quam peccator fidelis; et magis
contemnit Christum secundum quod est sub hoc sacramento, praesertim si non credat Christum vere
sub hoc sacramento esse, quia, quantum est in se, diminuit sanctitatem huius sacramenti, et virtutem
Christi operantis in hoc sacramento, quod est contemnere ipsum sacramentum in seipso. Fidelis
autem qui cum conscientia peccati sumit, contemnit hoc sacramentum non in seipso, sed quantum
ad usum, indigne accipiens. Unde et apostolus, I Cor. XI, assignans rationem huius peccati, dicit,
non diiudicans corpus domini, idest, non discernens ipsum ab aliis cibis, quod maxime facit ille qui
non credit Christum esse sub hoc sacramento.

[50916] IIIª q. 80 a. 5 ad 3 Ad tertium dicendum quod ille qui proiiceret hoc sacramentum in lutum,
gravius peccaret quam ille qui cum conscientia peccati mortalis ad hoc sacramentum accedit. Primo
quidem, quia ille hoc faceret ex intentione iniuriam inferendi huic sacramento, quod non intendit
peccator indigne corpus Christi accipiens. Secundo, quia homo peccator capax est gratiae, unde
etiam magis est aptus ad suscipiendum hoc sacramentum quam quaecumque alia irrationalis
creatura. Unde maxime inordinate uteretur hoc sacramento qui proiiceret ipsum canibus ad
manducandum, vel qui proiiceret in lutum conculcandum.

Articulus 6
[50917] IIIª q. 80 a. 6 arg. 1 Ad sextum sic proceditur. Videtur quod sacerdos debeat denegare
corpus Christi peccatori petenti. Non est enim faciendum contra Christi praeceptum propter
vitandum scandalum, neque propter vitandum infamiam alicuius. Sed dominus praecepit, Matth.
VII, nolite sanctum dare canibus. Maxime autem datur sanctum canibus cum hoc sacramentum
peccatoribus exhibetur. Ergo neque propter vitandum scandalum, neque propter vitandam infamiam
alicuius, debet hoc sacramentum peccatori petenti dari.
[50918] IIIª q. 80 a. 6 arg. 2 Praeterea, de duobus malis est minus malum eligendum. Sed minus
malum esse videtur si peccator infametur, vel etiam si ei hostia non consecrata detur, quam si
sumens corpus Christi mortaliter peccet. Ergo videtur hoc potius eligendum, quod vel infametur
peccator petens corpus Christi, vel etiam detur ei hostia non consecrata.
[50919] IIIª q. 80 a. 6 arg. 3 Praeterea, corpus Christi interdum datur suspectis de crimine ad eorum
manifestationem, legitur enim in decretis, II, qu. IV, saepe contingit ut in monasteriis monachorum
furta perpetrentur. Idcirco statuimus ut, quando ipsi fratres de talibus expurgare se debent, Missa
ab abbate celebretur vel ab aliquo ex praesentibus fratribus, et sic, expleta Missa, omnes
communicent in haec verba, corpus Christi sit tibi hodie ad probationem. Et infra, si episcopo vel
presbytero aliquod maleficium fuerit imputatum, in singulis Missa celebrari debet et communicari,
et de singulis sibi imputatis innocentem se ostendere. Sed peccatores occultos non oportet
manifestari, quia, si frontem verecundiae abiecerint, liberius peccabunt, ut Augustinus dicit, in libro
de verbis domini. Ergo peccatoribus occultis non est corpus Christi dandum, etiam si petant.
[50920] IIIª q. 80 a. 6 s. c. Sed contra est quod, super illud Psalmi, manducaverunt et adoraverunt
omnes pingues terrae, dicit Augustinus, non prohibeat dispensator pingues terrae, idest peccatores,
mensam domini manducare.
[50921] IIIª q. 80 a. 6 co. Respondeo dicendum quod circa peccatores distinguendum est. Quidam
enim sunt occulti, quidam vero manifesti; scilicet per evidentiam facti, sicut publici usurarii aut
publici raptores; vel etiam per aliquod iudicium ecclesiasticum vel saeculare. Manifestis ergo
peccatoribus non debet, etiam petentibus, sacra communio dari. Unde Cyprianus scribit ad
quendam, pro dilectione tua consulendum me existimasti quid mihi videatur de histrionibus, et
mago illo qui, apud vos constitutus, adhuc in artis suae dedecore perseverat, an talibus sacra
communio cum ceteris Christianis debeat dari. Puto nec maiestati divinae, nec evangelicae
disciplinae congruere ut pudor et honor Ecclesiae tam turpi et infami contagione foedetur. Si vero
non sunt manifesti peccatores sed occulti, non potest eis petentibus sacra communio denegari. Cum
enim quilibet Christianus, ex hoc ipso quod est baptizatus, sit admissus ad mensam dominicam, non
potest eis ius suum tolli nisi pro aliqua causa manifesta. Unde super illud I Cor. V, si is qui frater
inter vos nominatur etc., dicit Glossa Augustini, nos a communione quemquam prohibere non
possumus, nisi aut sponte confessum, aut in aliquo iudicio vel ecclesiastico vel saeculari
nominatum atque convictum. Potest tamen sacerdos qui est conscius criminis, occulte monere

peccatorem occultum, vel etiam in publico generaliter omnes, ne ad mensam domini accedant
antequam poeniteant et Ecclesiae reconcilientur. Nam post poenitentiam et reconciliationem, etiam
publicis peccatoribus non est communio deneganda, praecipue in mortis articulo. Unde in Concilio
Carthaginensi legitur, scenicis atque histrionibus ceterisque huiusmodi personis, vel apostatis,
conversis ad Deum reconciliatio non negetur.
[50922] IIIª q. 80 a. 6 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod sancta prohibentur dari canibus, idest
peccatoribus manifestis. Sed occulta non possunt publice puniri, sed sunt divino iudicio reservanda.
[50923] IIIª q. 80 a. 6 ad 2 Ad secundum dicendum quod, licet peius sit peccatori occulto peccare
mortaliter sumendo corpus Christi quam infamari, tamen sacerdoti ministranti corpus Christi peius
est peccare mortaliter infamando iniuste peccatorem occultum, quam quod ille mortaliter peccet,
quia nullus debet peccatum mortale committere ut alium liberet a peccato. Unde Augustinus dicit, in
libro quaestionum super Gen., periculosissime admittitur haec compensatio, ut nos faciamus aliquid
mali, ne alius gravius malum faciat. Peccator tamen occultus potius deberet eligere infamari quam
indigne ad mensam Christi accedere. Hostia tamen non consecrata nullo modo debet dari loco
consecratae, quia sacerdos hoc faciens, quantum est in se, facit idololatrare illos qui credunt hostiam
consecratam, sive alios praesentes, sive etiam ipsum sumentem; quia, ut Augustinus dicit, nemo
carnem Christi manducet nisi prius adoret. Unde extra, de celebratione Missarum, cap. de homine,
dicitur, licet is qui pro sui criminis conscientia reputat se indignum, peccet graviter si se ingerat,
tamen gravius videtur offendere qui fraudulenter illud praesumpserit simulare.
[50924] IIIª q. 80 a. 6 ad 3 Ad tertium dicendum quod decreta illa sunt abrogata per contraria
documenta Romanorum pontificum. Dicit enim Stephanus Papa, ferri candentis vel aquae ferventis
examinatione confessionem extorqueri a quolibet sacri canones non concedunt. Spontanea enim
confessione, vel testium approbatione publicata, delicta commissa sunt regimini nostro iudicare,
occulta vero et incognita illi sunt relinquenda qui solus novit corda filiorum hominum. Et idem
habetur extra, de purgationibus, cap. ex tuarum. In omnibus enim talibus videtur Dei esse tentatio,
unde sine peccato fieri non possunt. Et gravius videretur si in hoc sacramento, quod est institutum
ad remedium salutis, aliquis incurreret iudicium mortis. Unde nullo modo corpus Christi debet dari
alicui suspecto de crimine quasi ad examinationem.

Articulus 7
[50925] IIIª q. 80 a. 7 arg. 1 Ad septimum sic proceditur. Videtur quod nocturna pollutio non
impediat aliquem a sumptione corporis Christi. Nullus enim impeditur a sumptione corporis Christi
nisi propter peccatum. Sed nocturna pollutio accidit sine peccato, dicit enim Augustinus, XII super
Gen. ad Litt., ipsa phantasia quae fit in cogitatione sermocinantis, cum expressa fuerit in visione
somniantis, ut inter illam et veram coniunctionem corporum non discernatur, continue movetur
caro et sequitur quod eum motum sequi solet, cum hoc tam sine peccato fiat quam sine peccato a
vigilantibus dicitur quod, ut diceretur, procul dubio cogitatum est. Ergo nocturna pollutio non
impedit hominem ab huius sacramenti perceptione.
[50926] IIIª q. 80 a. 7 arg. 2 Praeterea, Gregorius dicit, in epistola ad Augustinum episcopum
Anglorum, si quis sua coniuge, non cupidine voluptatis raptus, sed tantum creandorum liberorum
gratia utitur, ille profecto, sive de ingressu Ecclesiae seu de sumendo corporis dominici mysterio,
suo est iudicio relinquendus, quia prohiberi a nobis non debet accipere qui, in igne positus, nescit
ardere. Ex quo patet quod carnalis pollutio etiam vigilantis, si sit sine peccato, non prohibet
hominem a sumptione corporis Christi. Multo igitur minus prohibet nocturna pollutio dormientis.

[50927] IIIª q. 80 a. 7 arg. 3 Praeterea, nocturna pollutio videtur solam immunditiam corporalem
habere. Sed aliae immunditiae corporales, quae secundum legem impediebant ab ingressu
sanctorum, in nova lege non impediunt a sumptione corporis Christi, sicut de muliere pariente, vel
menstruata, vel fluxum sanguinis patiente, scribit beatus Gregorius Augustino Anglorum episcopo.
Ergo videtur quod neque etiam nocturna pollutio impediat hominem a sumptione huius sacramenti.
[50928] IIIª q. 80 a. 7 arg. 4 Praeterea, peccatum veniale non impedit hominem a sumptione huius
sacramenti, sed nec etiam peccatum mortale post poenitentiam sed, dato quod nocturna pollutio
provenerit ex aliquo peccato praecedenti sive crapulae sive turpium cogitationum, plerumque tale
peccatum est veniale, et, si aliquando sit mortale, potest contingere quod de mane poenitet et
peccatum suum confitetur. Ergo videtur quod non debeat impediri a sumptione huius sacramenti.
[50929] IIIª q. 80 a. 7 arg. 5 Praeterea, gravius peccatum est homicidii quam fornicationis. Sed si
aliquis de nocte somniet homicidium perpetrare aut furtum, vel quodcumque aliud peccatum, non
propter hoc impeditur a sumptione corporis Christi. Ergo videtur quod multo minus fornicatio
somniata, cum pollutione subsequente, impediat a susceptione huius sacramenti.
[50930] IIIª q. 80 a. 7 s. c. Sed contra est quod Levit. XV dicitur, vir a quocumque egreditur semen
coitus, immundus erit usque ad vesperam. Sed immundis non patet aditus ad sacramenta. Ergo
videtur quod propter pollutionem nocturnam aliquis impeditur a sumptione huius sacramenti, quod
est maximum sacramentum.
[50931] IIIª q. 80 a. 7 co. Respondeo dicendum quod circa pollutionem nocturnam duo possunt
considerari, unum quidem ratione cuius ex necessitate impedit hominem a sumptione huius
sacramenti; aliud autem ratione cuius non ex necessitate impedit hominem, sed ex quadam
congruentia. Ex necessitate quidem impedit hominem ab huius sacramenti perceptione solum
mortale peccatum. Et quamvis ipsa nocturna pollutio, secundum se considerata, peccatum mortale
esse non possit, nihilominus tamen, ratione suae causae, quandoque habet peccatum mortale
annexum. Et ideo consideranda est causa pollutionis nocturnae. Quandoque enim provenit ex causa
extrinseca spirituali, scilicet Daemonum illusione, qui, sicut in prima parte habitum est,
phantasmata commovere possunt, ex quorum apparitione pollutio interdum subsequitur. Quandoque
vero provenit pollutio ex causa intrinseca spirituali, scilicet ex praecedentibus cogitationibus.
Aliquando autem ex causa intrinseca corporali, seu ex superfluitate sive debilitate naturae; seu
etiam ex superfluitate cibi et potus. Quaelibet autem harum trium causarum potest et sine peccato,
et cum peccato veniali vel mortali existere. Et si quidem sit sine peccato, vel cum peccato veniali,
non ex necessitate impedit sumptionem huius sacramenti, ita scilicet quod homo sumendo sit reus
corporis et sanguinis domini. Si vero sit cum peccato mortali impedit ex necessitate. Illusio enim
Daemonum quandoque provenit ex praecedenti negligentia praeparationis ad devotionem, quae
potest esse vel mortale vel veniale peccatum. Quandoque vero provenit ex sola nequitia Daemonum
volentium impedire hominem a sumptione huius sacramenti. Unde legitur in collationibus patrum
quod, cum quidam pollutionem pateretur semper in festis in quibus erat communicandum, seniores,
comperto quod nulla causa ab ipso praecesserat, decreverunt quod propter hoc a communione non
cessaret, et ita cessavit illusio Daemonum. Similiter etiam praecedentes cogitationes lascivae
quandoque possunt esse omnino sine peccato, puta cum aliquis causa lectionis vel disputationis
cogitur de talibus cogitare. Et si hoc sit sine concupiscentia et delectatione, non erunt cogitationes
immundae, sed honestae, ex quibus tamen pollutio sequi potest, sicut patet ex auctoritate Augustini
inducta. Quandoque vero praecedentes cogitationes sunt cum concupiscentia et delectatione et, si
adsit consensus, peccatum mortale erit, sin autem, veniale. Similiter etiam et causa corporalis
quandoque est sine peccato, puta cum est ex infirmitate naturae, unde et quidam vigilando absque
peccato fluxum seminis patiuntur; vel etiam si sit ex superfluitate naturae, sicut enim contingit
sanguinem superfluere absque peccato, ita et semen, quod est superfluitas sanguinis, secundum

philosophum. Quandoque vero est cum peccato, puta cum provenit ex superfluitate cibi vel potus.
Et hoc etiam potest esse peccatum veniale vel mortale, licet frequentius peccatum mortale accidat
circa turpes cogitationes, propter facilitatem consensus, quam circa sumptionem cibi et potus. Unde
Gregorius, scribens Augustino Anglorum episcopo, dicit cessandum esse a communione quando ex
turpibus cogitationibus provenit, non autem quando provenit ex superfluitate cibi et potus,
praesertim si necessitas adsit. Sic igitur ex causa pollutionis considerari potest utrum nocturna
pollutio ex necessitate impediat sumptionem huius sacramenti. Ex quadam vero congruentia impedit
quantum ad duo. Quorum unum semper accidit, scilicet quaedam foeditas corporalis, cum qua,
propter reverentiam sacramenti, non decet ad altare accedere, unde et volentes tangere aliquid
sacrum manus lavant; nisi forte talis immunditia perpetua sit vel diuturna, sicut est lepra vel fluxus
sanguinis vel aliquid huiusmodi. Aliud autem est evagatio mentis, quae sequitur pollutionem
nocturnam, praecipue quando cum turpi imaginatione contingit. Hoc tamen impedimentum quod ex
congruitate provenit, postponi debet propter aliquam necessitatem, puta, ut Gregorius dicit, cum
fortasse aut festus dies exigit, aut exhibere ministerium, pro eo quod sacerdos alius deest, ipsa
necessitas compellit.
[50932] IIIª q. 80 a. 7 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod ex necessitate quidem non impeditur
homo a sumptione huius sacramenti nisi propter peccatum mortale, sed ex quadam congruentia
potest homo impediri propter alias causas, sicut dictum est.
[50933] IIIª q. 80 a. 7 ad 2 Ad secundum dicendum quod coitus coniugalis, si sit sine peccato, puta
si fiat causa prolis generandae vel causa reddendi debitum, non alia ratione impedit sumptionem
sacramenti nisi sicut dictum est de pollutione nocturna quae accidit sine peccato scilicet propter
immunditiam corporalem et mentis distractionem. Ratione cuius Hieronymus dicit, super Matth., si
panes propositionis ab his qui uxores tetigerant comedi non poterant, quanto magis panis qui de
caelo descendit, non potest ab his qui coniugalibus paulo ante haesere amplexibus, violari atque
contingi. Non quod nuptias condemnemus, sed quod, eo tempore quo carnes agni manducaturi
sumus, vacare a carnalibus operibus debeamus. Sed quia hoc secundum congruitatem, et non
secundum necessitatem est intelligendum, Gregorius dicit quod talis est suo iudicio relinquendus. Si
vero non amor procreandae sobolis sed voluptas dominatur in opere, ut ibidem Gregorius subdit,
tunc prohiberi debet ne accedat ad hoc sacramentum.
[50934] IIIª q. 80 a. 7 ad 3 Ad tertium dicendum quod, sicut Gregorius dicit, in epistola supra dicta
ad Augustinum Anglorum episcopum, in veteri testamento aliqui polluti dicebantur figuraliter, quod
populus novae legis spiritualiter intelligit. Unde huiusmodi corporales immunditiae, si sint
perpetuae vel diuturnae, non impediunt sumptionem huius sacramenti salutaris sicut impediebant
accessum ad sacramenta figuralia. Si vero cito transeunt, sicut immunditia pollutionis nocturnae, ex
quadam congruentia impedit sumptionem huius sacramenti per illum diem quo hoc accidit. Unde et
Deut. XXIII dicitur, si fuerit inter vos homo qui nocturno pollutus sit somnio, egredietur extra
castra, et non revertetur priusquam ad vesperam lavetur aqua.
[50935] IIIª q. 80 a. 7 ad 4 Ad quartum dicendum quod, licet per contritionem et confessionem
auferatur reatus culpae, non tamen aufertur corporalis immunditia et distractio mentis ex pollutione
consecuta.
[50936] IIIª q. 80 a. 7 ad 5 Ad quintum dicendum quod somnium homicidii non inducit corporalem
immunditiam, nec etiam tantam distractionem mentis sicut fornicatio, propter intensionem
delectationis. Si tamen somnium homicidii proveniat ex causa quae est peccatum, praesertim
mortale, impedit a sumptione huius sacramenti ratione suae causae.

Articulus 8
[50937] IIIª q. 80 a. 8 arg. 1 Ad octavum sic proceditur. Videtur quod cibus vel potus
praeassumptus non impediat sumptionem huius sacramenti. Hoc enim sacramentum est a domino
institutum in cena. Sed dominus, postquam cenavit, hoc sacramentum discipulis tradidit, sicut patet
Luc. XXII et I Cor. XI. Ergo videtur quod etiam post alios cibos assumptos nos debeamus sumere
hoc sacramentum.
[50938] IIIª q. 80 a. 8 arg. 2 Praeterea, I Cor. XI dicitur, cum convenitis ad manducandum, scilicet
corpus domini, invicem expectate, si quis autem esurit, domi manducet. Et ita videtur quod,
postquam aliquis domi manducavit, possit in Ecclesia corpus Christi manducare.
[50939] IIIª q. 80 a. 8 arg. 3 Praeterea, in Concilio Carthaginensi legitur, et habetur de Consecr.,
dist. I, sacramenta altaris non nisi a ieiunis hominibus celebrentur, excepto uno die anniversario
quo cena domini celebratur. Ergo saltem illo die potest corpus Christi aliquis post alios cibos
sumere.
[50940] IIIª q. 80 a. 8 arg. 4 Praeterea, sumptio aquae vel medicinae, vel alterius cibi vel potus in
minima quantitate, vel etiam reliquiarum cibi in ore remanentium, neque ieiunium Ecclesiae solvit,
neque sobrietatem tollit, quae exigitur ad hoc quod aliquis reverenter hoc sacramentum sumat. Ergo
per praedicta non impeditur aliquis a sumptione huius sacramenti.
[50941] IIIª q. 80 a. 8 arg. 5 Praeterea, quidam de nocte profunda comedunt aut bibunt, aut forte
totam noctem insomnem ducentes, de mane percipiunt sacra mysteria, nondum plene digesti. Minus
autem impediretur sobrietas hominis si in mane parum comederet, et postea circa nonam sumeret
hoc sacramentum, cum etiam sit quandoque maior distantia temporis. Ergo videtur quod talis cibi
praeassumptio non impediat hominem ab hoc sacramento.
[50942] IIIª q. 80 a. 8 arg. 6 Praeterea, non minor reverentia debetur huic sacramento iam sumpto
quam ante sumptionem. Sed, sumpto sacramento, licet cibum aut potum sumere. Ergo et ante
sumptionem.
[50943] IIIª q. 80 a. 8 s. c. Sed contra est quod Augustinus dicit, in libro responsionum ad
Ianuarium, placuit spiritui sancto ut, in honorem tanti sacramenti, prius in os Christiani dominicum
corpus intraret quam ceteri cibi.
[50944] IIIª q. 80 a. 8 co. Respondeo dicendum quod aliquid impedit sumptionem huius sacramenti
dupliciter. Uno modo, secundum se, sicut peccatum mortale, quod habet repugnantiam ad
significatum huius sacramenti, ut supra dictum est. Alio modo, propter prohibitionem Ecclesiae. Et
sic impeditur aliquis a sumptione huius sacramenti post cibum vel potum assumptum, triplici
ratione. Primo quidem, sicut Augustinus dicit, in honorem huius sacramenti, ut scilicet in os
hominis intret nondum aliquo cibo vel potu infectum. Secundo, propter significationem, ut scilicet
detur intelligi quod Christus, qui est res huius sacramenti, et caritas eius, debet primo fundari in
cordibus nostris; secundum illud Matth. VI, primo quaerite regnum Dei. Tertio, propter periculum
vomitus et ebrietatis, quae quandoque contingunt ex hoc quod homines inordinate cibis utuntur,
sicut et apostolus dicit, I Cor. XI, alius quidem esurit, alius vero ebrius est. Ab hac tamen generali
regula excipiuntur infirmi, qui statim communicandi sunt, etiam post cibum, si de eorum periculo
dubitetur ne sine communione decedant, quia necessitas legem non habet. Unde dicitur de Consecr.,
dist. II, presbyter infirmum statim communicet, ne sine communione moriatur.

[50945] IIIª q. 80 a. 8 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod, sicut Augustinus in eodem libro dicit,
neque, quia post cibum dominus dedit, propterea pransi aut cenati fratres ad hoc sacramentum
accipiendum convenire debeant, aut mensis suis miscere, sicut faciebant quos apostolus arguit et
emendat. Namque salvator, quo vehementius commendaret mysterii illius altitudinem, ultimum hoc
voluit infigere cordibus et memoriae discipulorum. Et ideo non praecepit ut deinceps tali ordine
sumeretur, ut apostolis, per quos Ecclesias dispositurus erat, servaret hunc locum.
[50946] IIIª q. 80 a. 8 ad 2 Ad secundum dicendum quod illud verbum in Glossa sic exponitur, si
quis esurit, et impatiens non vult expectare alios, manducet domi suos cibos, idest, pane terreno
pascatur, nec post Eucharistiam sumat.
[50947] IIIª q. 80 a. 8 ad 3 Ad tertium dicendum quod capitulum illud loquitur secundum
consuetudinem aliquando apud aliquos observatam, ut, in repraesentationem dominicae cenae, illo
die a non ieiunis corpus Christi sumeretur. Sed nunc hoc est abrogatum. Nam, sicut Augustinus in
libro praedicto dicit, per universum orbem mos iste servatur, ut scilicet corpus Christi a ieiunis
sumatur.
[50948] IIIª q. 80 a. 8 ad 4 Ad quartum dicendum quod, sicut in secunda parte habitum est, duplex
est ieiunium. Primum est ieiunium naturae, quod importat privationem cuiuscumque praeassumpti
per modum cibi vel potus. Et tale ieiunium requiritur ad hoc sacramentum, propter praedicta. Et
ideo neque post assumptionem aquae vel alterius cibi aut potus vel etiam medicinae, in
quantumcumque parva quantitate, licet accipere hoc sacramentum. Nec refert utrum aliquid
huiusmodi nutriat vel non nutriat, aut per se aut cum aliis, dummodo sumatur per modum cibi vel
potus. Reliquiae tamen cibi remanentes in ore, si casualiter transglutiantur, non impediunt
sumptionem huius sacramenti, quia non traiiciuntur per modum cibi, sed per modum salivae. Et
eadem ratio est de reliquiis aquae vel vini quibus os abluitur, dummodo traiiciantur non in magna
quantitate, sed permixtae salivae, quod vitari non potest. Aliud autem est ieiunium Ecclesiae, quod
instituitur ad carnis macerationem. Et tale ieiunium per praedicta non impeditur, quia praedicta non
multum nutriunt, sed magis ad alterandum sumuntur.
[50949] IIIª q. 80 a. 8 ad 5 Ad quintum dicendum quod, cum dicitur, hoc sacramentum prius quam
alii cibi debet mitti in os Christiani, non est intelligendum absolute respectu totius temporis,
alioquin qui semel comedisset et bibisset, nunquam postea posset hoc sacramentum accipere. Sed
est intelligendum quantum ad eundem diem. Et licet principium diei secundum diversos
diversimode sumatur, nam quidam a meridie, quidam ab occasu, quidam a media nocte, quidam ab
ortu solis diem incipiunt; Ecclesia tamen, secundum Romanos, diem a media nocte incipit. Et ideo,
si post mediam noctem aliquis sumpserit aliquid per modum cibi vel potus, non potest eadem die
hoc sumere sacramentum, potest vero si ante mediam noctem. Nec refert utrum post cibum vel
potum dormierit, aut etiam digestus sit, quantum ad rationem praecepti. Refert autem quantum ad
perturbationem mentis quam patiuntur homines propter insomnietatem vel indigestionem, ex quibus
si mens multum perturbetur, homo redditur ineptus ad sumptionem huius sacramenti.
[50950] IIIª q. 80 a. 8 ad 6 Ad sextum dicendum quod maxima devotio requiritur in ipsa sumptione
sacramenti, quia tunc percipitur sacramenti effectus. Quae quidem devotio magis impeditur per
praecedentia quam per sequentia. Et ideo magis est institutum quod homines ieiunent ante
sumptionem huius sacramenti quam post. Debet tamen esse aliqua mora inter sumptionem huius
sacramenti et reliquos cibos. Unde et in Missa oratio gratiarum actionis post communionem dicitur;
et communicantes etiam suas privatas orationes dicunt. Secundum tamen antiquos canones statutum
fuit a Papa Clemente, ut habetur de Consecr., dist. II, si mane dominica portio editur, usque ad
sextam ieiunent ministri qui eam sumpserunt, et si tertia vel quarta acceperint, ieiunent usque ad
vesperum. Antiquitus enim rarius Missarum solemnia celebrabantur, et cum maiori praeparatione.

Nunc autem, quia oportet frequentius sacra mysteria celebrare, non posset de facili observari. Et
ideo per contrariam consuetudinem est abrogatum.

Articulus 9
[50951] IIIª q. 80 a. 9 arg. 1 Ad nonum sic proceditur. Videtur quod non habentes usum rationis non
debeant hoc sacramentum accipere. Requiritur enim quod aliquis ad hoc sacramentum cum
devotione et praecedenti sui examinatione accedat, secundum illud I Cor. XI, probet autem seipsum
homo, et sic de pane illo edat et de calice bibat. Sed hoc non potest esse in his qui carent usu
rationis. Ergo non debet eis hoc sacramentum dari.
[50952] IIIª q. 80 a. 9 arg. 2 Praeterea, inter alios qui carent usu rationis, sunt etiam arreptitii, qui
energumeni dicuntur. Sed tales etiam ab inspectione huius sacramenti arcentur, secundum
Dionysium, in libro Eccles. Hier. Ergo carentibus usu rationis hoc sacramentum dari non debet.
[50953] IIIª q. 80 a. 9 arg. 3 Praeterea, inter alios carentes usu rationis maxime pueri videntur esse
innocentes. Sed pueris hoc sacramentum non exhibetur. Ergo multo minus aliis carentibus usu
rationis.
[50954] IIIª q. 80 a. 9 s. c. Sed contra est quod legitur in Concilio Arausico, et habetur in decretis,
XXVI, qu. VI, amentibus quaecumque sunt pietatis, sunt conferenda. Et ita est conferendum hoc
sacramentum, quod est sacramentum pietatis.
[50955] IIIª q. 80 a. 9 co. Respondeo dicendum quod aliqui dicuntur non habere usum rationis
dupliciter. Uno modo, quia habent debilem usum rationis, sicut dicitur non videns qui male videt. Et
quia tales possunt aliquam devotionem concipere huius sacramenti, non est eis hoc sacramentum
denegandum. Alio modo dicuntur aliqui non habere totaliter usum rationis. Aut igitur nunquam
habuerunt usum rationis, sed sic a nativitate permanserunt, et sic talibus non est hoc sacramentum
exhibendum, quia in eis nullo modo praecessit huius sacramenti devotio. Aut non semper caruerunt
usu rationis. Et tunc, si prius, quando erant suae mentis compotes, apparuit in eis huius sacramenti
devotio, debet eis in articulo mortis hoc sacramentum exhiberi, nisi forte timeatur periculum
vomitus vel exspuitionis. Unde legitur in Concilio Carthaginensi IV, et habetur in decretis, XXVI,
qu. VI, is qui in infirmitate poenitentiam petit, si casu, dum ad eum invitatus sacerdos venit,
oppressus infirmitate obmutuerit, vel in phrenesim conversus fuerit, dent testimonium qui eum
audierunt, et accipiat poenitentiam, et, si continuo creditur moriturus, reconcilietur per manus
impositionem et infundatur ori eius Eucharistia.
[50956] IIIª q. 80 a. 9 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod carentes usu rationis possunt
devotionem ad sacramentum habere, quantum ad aliquos quidem praesentem, quantum ad alios
autem praeteritam.
[50957] IIIª q. 80 a. 9 ad 2 Ad secundum dicendum quod Dionysius loquitur ibi de energumenis
nondum baptizatis, in quibus scilicet nondum est vis Daemonis extincta, quae viget in eis per
originale peccatum. Sed de baptizatis qui corporaliter ab immundis spiritibus vexantur, est eadem
ratio et de aliis amentibus. Unde Cassianus dicit, eis, qui ab immundis vexantur spiritibus,
communionem sacrosanctam a senioribus nostris nunquam meminimus interdictam.
[50958] IIIª q. 80 a. 9 ad 3 Ad tertium dicendum quod eadem ratio est de pueris recenter natis et de
amentibus qui nunquam habuerunt usum rationis. Unde talibus non sunt sacra mysteria danda,
quamvis quidam Graeci contrarium faciant, propter hoc quod Dionysius, II cap. Eccles. Hier., dicit

baptizatis esse sacram communionem dandam, non intelligentes quod Dionysius ibi loquitur de
Baptismo adultorum. Nec tamen per hoc aliquod detrimentum vitae patiuntur, propter hoc quod
dominus dicit, Ioan. VI, nisi manducaveritis carnem filii hominis et biberitis eius sanguinem, non
habebitis vitam in vobis, quia, sicut Augustinus scribit Bonifacio, tunc unusquisque fidelium
corporis et sanguinis domini particeps fit, scilicet spiritualiter, quando in Baptismate membrum
corporis Christi efficitur. Sed quando iam pueri incipiunt aliqualem usum rationis habere, ut possint
devotionem concipere huius sacramenti, tunc potest eis hoc sacramentum conferri.

Articulus 10
[50959] IIIª q. 80 a. 10 arg. 1 Ad decimum sic proceditur. Videtur quod non liceat quotidie hoc
sacramentum suscipere. Sicut enim Baptismus repraesentat dominicam passionem, ita et hoc
sacramentum. Sed non licet pluries baptizari, sed semel tantum, quia Christus semel tantum pro
peccatis nostris mortuus est, ut dicitur I Pet. III. Ergo videtur quod non liceat hoc sacramentum
quotidie suscipere.
[50960] IIIª q. 80 a. 10 arg. 2 Praeterea, veritas debet respondere figurae. Sed agnus paschalis, qui
fuit figura praecipua huius sacramenti, ut supra dictum est, non manducabatur nisi semel in anno.
Sed Ecclesia semel in anno celebrat Christi passionem, cuius hoc sacramentum est memoriale. Ergo
videtur quod non licet quotidie sumere hoc sacramentum, sed semel in anno.
[50961] IIIª q. 80 a. 10 arg. 3 Praeterea, huic sacramento, in quo totus Christus continetur, maxima
reverentia debetur. Ad reverentiam autem pertinet quod aliquis ab hoc sacramento abstineat, unde et
laudatur centurio, qui dixit, Matth. VIII, domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum; et
Petrus, qui dixit, Luc. V, exi a me, domine, quia homo peccator ego sum. Ergo non est laudabile
quod homo quotidie hoc sacramentum suscipiat.
[50962] IIIª q. 80 a. 10 arg. 4 Praeterea, si laudabile esset frequenter hoc sacramentum suscipere
quanto frequentius sumeretur, tanto esset laudabilius. Sed maior esset frequentia si homo pluries in
die sumeret hoc sacramentum. Ergo esset laudabile quod homo pluries in die communicaret. Quod
tamen non habet Ecclesiae consuetudo. Non ergo videtur esse laudabile quod aliquis quotidie hoc
sacramentum accipiat.
[50963] IIIª q. 80 a. 10 arg. 5 Praeterea, Ecclesia intendit suis statutis fidelium utilitati providere.
Sed ex statuto Ecclesiae fideles tenentur solum semel communicare in anno, unde dicitur extra, de
Poenit. et Remiss., omnis utriusque sexus fidelis suscipiat reverenter ad minus in Pascha
Eucharistiae sacramentum, nisi forte, de proprii sacerdotis consilio, ob aliquam rationabilem
causam, ad tempus ab eius perceptione duxerit abstinendum. Non ergo est laudabile quod quotidie
hoc sacramentum sumatur.
[50964] IIIª q. 80 a. 10 s. c. Sed contra est quod Augustinus dicit, in libro de verbis domini, iste
panis quotidianus est, accipe quotidie quod quotidie tibi prosit.
[50965] IIIª q. 80 a. 10 co. Respondeo dicendum quod circa usum huius sacramenti duo possunt
considerari. Unum quidem ex parte ipsius sacramenti, cuius virtus est hominibus salutaris. Et ideo
utile est quotidie ipsum suscipere, ut homo quotidie eius fructum percipiat. Unde Ambrosius dicit,
in libro de sacramentis, si quoties effunditur sanguis Christi, in remissionem peccatorum effunditur,
debeo semper accipere, qui semper pecco, debeo semper habere medicinam. Alio modo potest
considerari ex parte sumentis, in quo requiritur quod cum magna devotione et reverentia ad hoc
sacramentum accedat. Et ideo, si aliquis se quotidie ad hoc paratum inveniat, laudabile est quod

quotidie sumat. Unde Augustinus, cum dixisset, accipe quod quotidie tibi prosit, subiungit, sic vive
ut quotidie merearis accipere. Sed quia multoties in pluribus hominum multa impedimenta huius
devotionis occurrunt, propter corporis indispositionem vel animae, non est utile omnibus hominibus
quotidie ad hoc sacramentum accedere, sed quotiescumque se homo ad illud paratum invenerit.
Unde in libro de ecclesiasticis Dogmat. dicitur, quotidie Eucharistiae communionem accipere nec
laudo nec vitupero.
[50966] IIIª q. 80 a. 10 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod per sacramentum Baptismi
configuratur homo morti Christi, in se suscipiens eius characterem, et ideo, sicut Christus semel
mortuus est, ita solum semel debet homo baptizari. Sed per hoc sacramentum non recipit homo
Christi characterem, sed ipsum Christum, cuius virtus manet in aeternum, unde, ad Heb. X, una
oblatione consummavit sanctificatos in sempiternum. Et ideo, quia quotidie homo indiget salutifera
Christi virtute, quotidie potest laudabiliter hoc sacramentum percipere. Et quia praecipue Baptismus
est spiritualis regeneratio, ideo, sicut homo semel carnaliter nascitur, ita debet semel spiritualiter
renasci per Baptismum, ut Augustinus dicit, super illud Ioan. III, quomodo potest homo nasci cum
sit senex? Sed hoc sacramentum est cibus spiritualis, unde, sicut cibus corporalis quotidie sumitur,
ita et hoc sacramentum quotidie sumere laudabile est. Unde dominus, Luc. XI, docet petere, panem
nostrum quotidianum da nobis hodie, in cuius expositione Augustinus dicit, in libro de verbis
domini, si quotidie acceperis, scilicet hoc sacramentum, quotidie tibi est hodie, tibi Christus
quotidie resurgit, hodie enim est quando Christus resurgit.
[50967] IIIª q. 80 a. 10 ad 2 Ad secundum dicendum quod agnus paschalis praecipue fuit figura
huius sacramenti quantum ad passionem Christi, quae repraesentatur per hoc sacramentum. Et ideo
semel tantum in anno sumebatur, quia Christus semel mortuus est. Et propter hoc etiam Ecclesia
semel in anno celebrat memoriam passionis Christi. Sed in hoc sacramento traditur nobis memoriale
passionis Christi per modum cibi, qui quotidie sumitur. Et ideo quantum ad hoc significatur per
manna, quod quotidie populo dabatur in deserto.
[50968] IIIª q. 80 a. 10 ad 3 Ad tertium dicendum quod reverentia huius sacramenti habet timorem
amori coniunctum, unde timor reverentiae ad Deum dicitur timor filialis, ut in secunda parte dictum
est. Ex amore enim provocatur desiderium sumendi, ex timore autem consurgit humilitas reverendi.
Et ideo utrumque pertinet ad reverentiam huius sacramenti, et quod quotidie sumatur, et quod
aliquando abstineatur. Unde Augustinus dicit, si dixerit quispiam non quotidie accipiendam
Eucharistiam, alius affirmat quotidie, faciat unusquisque quod secundum fidem suam pie credit
esse faciendum. Neque enim litigaverunt inter se Zacchaeus et ille centurio, cum alter eorum
gaudens susceperit dominum, alter dixerit, non sum dignus ut intres sub tectum meum, ambo
salvatorem honorificantes, quamvis non uno modo. Amor tamen et spes, ad quae semper Scriptura
nos provocat, praeferuntur timori, unde et, cum Petrus dixisset, exi a me, domine, quia peccator
homo ego sum, respondit Iesus, noli timere.
[50969] IIIª q. 80 a. 10 ad 4 Ad quartum dicendum quod, quia dominus dicit, panem nostrum
quotidianum da nobis hodie, non est pluries in die communicandum, ut saltem per hoc quod aliquis
semel in die communicat, repraesentetur unitas passionis Christi.
[50970] IIIª q. 80 a. 10 ad 5 Ad quintum dicendum quod, secundum statum diversum Ecclesiae,
diversa circa hoc statuta emanarunt. Nam in primitiva Ecclesia, quando magis vigebat devotio fidei
Christianae, statutum fuit ut quotidie fideles communicarent. Unde Anacletus Papa dicit, peracta
consecratione, omnes communicent qui noluerint ecclesiasticis carere liminibus, sic enim et
apostoli statuerunt, et sancta Romana tenet Ecclesia. Postmodum vero, diminuto fidei fervore,
Fabianus Papa indulsit ut, si non frequentius, saltem ter in anno omnes communicent, scilicet in
Pascha, in Pentecoste et in nativitate domini. Soter etiam Papa in cena domini dicit esse

communicandum, ut habetur in decretis, de Consecr., dist. II. Postmodum vero, propter iniquitatis
abundantiam refrigescente caritate multorum, statuit Innocentius III ut saltem semel in anno,
scilicet in Pascha, fideles communicent. Consulitur tamen in libro de ecclesiasticis Dogmat.,
omnibus diebus dominicis communicandum.

Articulus 11
[50971] IIIª q. 80 a. 11 arg. 1 Ad undecimum sic proceditur. Videtur quod liceat cessare omnino a
communione. Laudatur enim centurio de hoc quod dicit, Matth. VIII domine, non sum dignus ut
intres sub tectum meum. Cui comparatur ille qui reputat sibi a communione esse abstinendum, ut
dictum est. Cum ergo nunquam legatur Christum in eius domum venisse, videtur quod liceat alicui
toto tempore vitae suae a communione abstinere.
[50972] IIIª q. 80 a. 11 arg. 2 Praeterea, cuilibet licet abstinere ab his quae non sunt de necessitate
salutis. Sed hoc sacramentum non est de necessitate salutis, ut supra dictum est. Ergo licet a
susceptione huius sacramenti omnino cessare.
[50973] IIIª q. 80 a. 11 arg. 3 Praeterea, peccatores non tenentur communicare, unde Fabianus Papa,
cum dixisset, ter in anno omnes communicent, adiunxit nisi forte quis maioribus criminibus
impediatur. Si ergo illi qui non sunt in peccato, tenentur communicare, videtur quod melioris
conditionis sint peccatores quam iusti, quod est inconveniens. Ergo videtur quod etiam iustis liceat a
communione cessare.
[50974] IIIª q. 80 a. 11 s. c. Sed contra est quod dominus dicit, Ioan. VI, nisi manducaveritis
carnem filii hominis et biberitis eius sanguinem, non habebitis vitam in vobis.
[50975] IIIª q. 80 a. 11 co. Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, duplex est modus
percipiendi hoc sacramentum, spiritualis scilicet et sacramentalis. Manifestum est autem quod
omnes tenentur saltem spiritualiter manducare, quia hoc est Christo incorporari, ut supra dictum est.
Spiritualis autem manducatio includit votum seu desiderium percipiendi hoc sacramentum, ut supra
dictum est. Et ideo sine voto percipiendi hoc sacramentum non potest homini esse salus. Frustra
autem esset votum nisi impleretur quando opportunitas adesset. Et ideo manifestum est quod homo
tenetur hoc sacramentum sumere, non solum ex statuto Ecclesiae, sed etiam ex mandato domini,
dicentis, Matth. XXVI, hoc facite in meam commemorationem. Ex statuto autem Ecclesiae sunt
determinata tempora exequendi Christi praeceptum.
[50976] IIIª q. 80 a. 11 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod, sicut Gregorius dicit, in pastorali, illa
est vera humilitas, cum ad respuendum hoc quod utiliter praecipitur, pertinax non est. Et ideo non
potest esse laudabilis humilitas si contra praeceptum Christi et Ecclesiae aliquis a communione
abstineat. Neque enim centurioni praeceptum fuit ut Christum in sua domo reciperet.
[50977] IIIª q. 80 a. 11 ad 2 Ad secundum dicendum quod hoc sacramentum dicitur non esse
necessitatis sicut Baptismus, quantum ad pueros, quibus potest esse salus sine hoc sacramento, non
autem sine sacramento Baptismi. Quantum vero ad adultos, utrumque est necessitatis.
[50978] IIIª q. 80 a. 11 ad 3 Ad tertium dicendum quod peccatores magnum detrimentum patiuntur
ex hoc quod repelluntur a perceptione huius sacramenti, unde per hoc non sunt melioris conditionis.
Et licet in peccatis permanentes non excusentur propter hoc a transgressione praecepti, poenitens
tamen, qui, ut Innocentius dicit, secundum consilium sacerdotis abstinet, excusatur.

Articulus 12
[50979] IIIª q. 80 a. 12 arg. 1 Ad duodecimum sic proceditur. Videtur quod non liceat sumere
corpus domini sine sanguine. Dicit enim Gelasius Papa, et habetur de Consecrat., dist. II,
comperimus quod quidam, sumpta tantummodo corporis sacri portione, a calice sacrati cruoris
abstinent. Qui procul dubio, quoniam nescio qua superstitione docentur adstringi, aut integra
sacramenta percipiant, aut ab integris arceantur. Non ergo licet corpus Christi sumere sine
sanguine.
[50980] IIIª q. 80 a. 12 arg. 2 Praeterea, ad perfectionem huius sacramenti concurrit manducatio
corporis et potatio sanguinis, ut supra habitum est. Si ergo sumatur corpus sine sanguine, erit
sacramentum imperfectum. Quod ad sacrilegium pertinere videtur. Unde ibidem Gelasius subdit,
quia divisio unius eiusdemque mysterii sine grandi sacrilegio non potest provenire.
[50981] IIIª q. 80 a. 12 arg. 3 Praeterea, hoc sacramentum celebratur in memoriam dominicae
passionis, ut supra habitum est, et sumitur pro animae salute. Sed passio Christi magis exprimitur in
sanguine quam in corpore, sanguis etiam pro salute animae offertur, ut supra habitum est. Ergo
potius esset abstinendum a sumptione corporis quam a sumptione sanguinis. Non ergo accedentes
ad hoc sacramentum debent sumere corpus sine eius sanguine.
[50982] IIIª q. 80 a. 12 s. c. Sed contra est multarum Ecclesiarum usus, in quibus populo
communicanti datur corpus Christi sumendum, non autem sanguis.
[50983] IIIª q. 80 a. 12 co. Respondeo dicendum quod circa usum huius sacramenti duo possunt
considerari, unum ex parte ipsius sacramenti; aliud ex parte sumentium. Ex parte ipsius sacramenti
convenit quod utrumque sumatur, scilicet et corpus et sanguis, quia in utroque consistit perfectio
sacramenti. Et ideo, quia ad sacerdotem pertinet hoc sacramentum consecrare et perficere, nullo
modo debet corpus Christi sumere sine sanguine. Ex parte autem sumentium requiritur summa
reverentia, et cautela ne aliquid accidat quod vergat in iniuriam tanti mysterii. Quod praecipue
posset accidere in sanguinis sumptione, qui quidem, si incaute sumeretur, de facili posset effundi. Et
quia, crescente multitudine populi Christiani, in qua continentur senes et iuvenes et parvuli, quorum
quidam non sunt tantae discretionis ut cautelam debitam circa usum huius sacramenti adhiberent,
ideo provide in quibusdam Ecclesiis observatur ut populo sanguis sumendus non detur, sed solum a
sacerdote sumatur.
[50984] IIIª q. 80 a. 12 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod Gelasius Papa loquitur quantum ad
sacerdotes, qui, sicut totum consecrant sacramentum, ita etiam toti communicare debent. Ut enim
legitur in Concilio Toletano, quale erit sacrificium, ubi nec ipse sacrificans esse dignoscitur?
[50985] IIIª q. 80 a. 12 ad 2 Ad secundum dicendum quod perfectio huius sacramenti non est in usu
fidelium, sed in consecratione materiae. Et ideo nihil derogat perfectioni huius sacramenti si
populus sumat corpus sine sanguine, dummodo sacerdos consecrans sumat utrumque.
[50986] IIIª q. 80 a. 12 ad 3 Ad tertium dicendum quod repraesentatio dominicae passionis agitur in
ipsa consecratione huius sacramenti, in qua non debet corpus sine sanguine consecrari. Potest autem
a populo corpus sine sanguine sumi, nec exinde aliquod sequitur detrimentum. Quia sacerdos in
persona omnium sanguinem offert et sumit, et sub utraque specie totus Christus continetur, ut supra
habitum est.

Quaestio 81
Prooemium
[50987] IIIª q. 81 pr. Deinde considerandum est de usu huius sacramenti quo Christus usus est in
prima sui institutione. Et circa hoc quaeruntur quatuor. Primo, utrum ipse Christus sumpserit corpus
et sanguinem suum. Secundo, utrum Iudae dederit. Tertio, quale corpus sumpserit aut dederit,
scilicet passibile vel impassibile. Quarto, quomodo se habuisset Christus sub hoc sacramento si
fuisset in triduo mortis reservatum, aut etiam consecratum.

Articulus 1
[50988] IIIª q. 81 a. 1 arg. 1 Ad primum sic proceditur. Videtur quod Christus non sumpserit corpus
suum et sanguinem. Non enim de factis Christi et dictis asseri debet quod auctoritate sacrae
Scripturae non traditur. Sed in Evangeliis non habetur quod Christus corpus suum manducaverit aut
sanguinem biberit. Non ergo est hoc asserendum.
[50989] IIIª q. 81 a. 1 arg. 2 Praeterea, nihil potest esse in seipso, nisi forte ratione partium, prout
scilicet una pars eius est in alia, ut habetur in IV Physic. sed illud quod manducatur et bibitur, est in
manducante et bibente. Cum ergo totus Christus sit in utraque specie sacramenti, videtur
impossibile fuisse quod ipse sumpserit hoc sacramentum.
[50990] IIIª q. 81 a. 1 arg. 3 Praeterea, duplex est assumptio huius sacramenti, scilicet spiritualis et
sacramentalis. Sed spiritualis non competebat Christo, quia nihil a sacramento accepit. Et per
consequens nec sacramentalis, quae sine spirituali est imperfecta, ut supra habitum est. Ergo
Christus nullo modo hoc sacramentum sumpsit.
[50991] IIIª q. 81 a. 1 s. c. Sed contra est quod Hieronymus dicit, ad Heldibiam, dominus Iesus ipse
conviva et convivium, ipse comedens et qui comeditur.
[50992] IIIª q. 81 a. 1 co. Respondeo dicendum quod quidam dixerunt quod Christus in cena corpus
et sanguinem suum discipulis tradidit, non tamen ipse sumpsit. Sed hoc non videtur convenienter
dici. Quia Christus ea quae ab aliis observanda instituit, ipse primitus observavit, unde et ipse prius
baptizari voluit quam aliis Baptismum imponeret, secundum illud Act. I, coepit Iesus facere et
docere. Unde et ipse primo corpus suum et sanguinem sumpsit, et postea discipulis suis tradidit
sumendum. Et hoc est quod, Ruth III, super illud, cumque comedisset et bibisset etc., dicit Glossa,
quod Christus comedit et bibit in cena, cum corporis et sanguinis sui sacramentum discipulis
tradidit. Unde, quia pueri communicaverunt carni et sanguini, et ipse participavit eisdem.
[50993] IIIª q. 81 a. 1 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod in Evangeliis legitur quod Christus
accepit panem et calicem. Non est autem intelligendum quod acceperit solum in manibus, ut quidam
dicunt, sed eo modo accepit quo aliis accipiendum tradidit. Unde, cum discipulis dixerit, accipite et
comedite, et iterum, accipite et bibite, intelligendum est quod ipse dominus accipiens comederit et
biberit. Unde et quidam metrice dixerunt, rex sedet in cena, turba cinctus duodena, se tenet in
manibus, se cibat ipse cibus.
[50994] IIIª q. 81 a. 1 ad 2 Ad secundum dicendum quod, sicut supra dictum est, Christus,
secundum quod est sub hoc sacramento, comparatur ad locum non secundum proprias dimensiones,
sed secundum dimensiones specierum sacramentalium, ita quod in quocumque loco ubi sunt illae
species, est ipse Christus. Et quia species illae potuerunt esse in manibus et in ore Christi, ipse totus

Christus potuit esse in suis manibus et in suo ore. Non autem potuisset hoc esse secundum quod
comparatur ad locum secundum proprias species.
[50995] IIIª q. 81 a. 1 ad 3 Ad tertium dicendum quod, sicut supra dictum est, effectus huius
sacramenti est non solum augmentum habitualis gratiae, sed etiam actualis delectatio spiritualis
dulcedinis. Quamvis autem Christo gratia non fuerit augmentata ex susceptione huius sacramenti,
habuit tamen quandam spiritualem delectationem in nova institutione huius sacramenti, unde ipse
dicebat, Luc. XXII, desiderio desideravi manducare hoc Pascha vobiscum, quod Eusebius exponit
de novo mysterio huius novi testamenti quod tradebat discipulis. Et ideo spiritualiter manducavit, et
similiter sacramentaliter, inquantum corpus suum sub sacramento sumpsit, quod sacramentum sui
corporis intellexit et disposuit. Aliter tamen quam ceteri sacramentaliter et spiritualiter sumant, qui
augmentum gratiae suscipiunt, et sacramentalibus signis indigent ad veritatis perceptionem.

Articulus 2
[50996] IIIª q. 81 a. 2 arg. 1 Ad secundum sic proceditur. Videtur quod Christus Iudae non dederit
corpus suum. Ut enim legitur Matth. XXVI, postquam dominus dederat corpus suum et sanguinem
discipulis, dixit eis, non bibam amodo de hoc genimine vitis usque in diem illum cum illud bibam
vobiscum novum in regno patris mei. Ex quo videtur quod illi quibus corpus suum et sanguinem
dederat, cum eo essent iterum bibituri. Sed Iudas postea cum ipso non bibit. Ergo non accepit cum
aliis discipulis corpus Christi et sanguinem.
[50997] IIIª q. 81 a. 2 arg. 2 Praeterea, dominus implevit quod praecepit, secundum illud Act. I,
coepit Iesus facere et docere. Sed ipse praecepit, Matth. VII, nolite sanctum dare canibus. Cum
ergo ipse cognosceret Iudam peccatorem esse, videtur quod ei corpus suum et sanguinem non
dederit.
[50998] IIIª q. 81 a. 2 arg. 3 Praeterea, Christus specialiter legitur Iudae panem intinctum
porrexisse, Ioan. XIII. Si ergo corpus suum ei dederit, videtur quod sub buccella ei dederit,
praecipue cum legatur ibidem, et post buccellam introivit in eum Satanas; ubi Augustinus dicit, hinc
nos docemur quam sit cavendum male accipere bonum. Si enim corripitur qui non diiudicat, idest,
non discernit corpus domini a ceteris cibis, quomodo damnabitur qui ad eius mensam, fingens se
amicum, accedit inimicus? Sed cum buccella intincta non accepit corpus Christi, ut Augustinus
dicit, super illud Ioan. XIII, cum intinxisset panem, dedit Iudae Simonis Iscariotis, non, ut putant
quidam negligenter legentes, tunc Iudas solus corpus Christi accepit. Ergo videtur quod Iudas
corpus Christi non acceperit.
[50999] IIIª q. 81 a. 2 s. c. Sed contra est quod Chrysostomus dicit, Iudas, particeps existens
mysteriorum, conversus non est. Unde fit scelus eius utrinque immanius, tum quia tali proposito
imbutus adiit mysteria; tum quia adiens melior factus non fuit, nec metu nec beneficio nec honore.
[51000] IIIª q. 81 a. 2 co. Respondeo dicendum quod Hilarius posuit, super Matth., quod Christus
Iudae corpus suum et sanguinem non dedit. Et hoc quidem conveniens fuisset, considerata malitia
Iudae. Sed quia Christus debuit nobis esse exemplum iustitiae, non conveniebat eius magisterio ut
Iudam, occultum peccatorem, sine accusatore et evidenti probatione, ab aliorum communione
separaret, ne per hoc daretur exemplum praelatis Ecclesiae similia faciendi; et ipse Iudas, inde
exasperatus, sumeret occasionem peccandi. Et ideo dicendum est quod Iudas cum aliis discipulis
corpus domini et sanguinem suscepit, ut dicit Dionysius in libro Eccles. Hier., et Augustinus, super
Ioannem.

[51001] IIIª q. 81 a. 2 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod illa est ratio Hilarii ad ostendendum
quod Iudas corpus Christi non sumpsit. Non tamen cogit. Quia Christus loquitur discipulis, a
quorum collegio Iudas se separavit, non autem Christus eum exclusit. Et ideo Christus, quantum est
in se, etiam cum Iuda vinum in regno Dei bibit, sed hoc convivium ipse Iudas repudiavit.
[51002] IIIª q. 81 a. 2 ad 2 Ad secundum dicendum quod Christo nota erat Iudae iniquitas sicut
Deo, non autem erat sibi nota per modum quo hominibus innotescit. Et ideo Christus Iudam non
repulit a communione, ut daret exemplum tales peccatores occultos non esse ab aliis sacerdotibus
repellendos.
[51003] IIIª q. 81 a. 2 ad 3 Ad tertium dicendum quod sine dubio Iudas sub pane intincto corpus
Christi non sumpsit, sed simplicem panem. Significatur autem fortassis, ut Augustinus dicit ibidem,
per panis intinctionem fictio Iudae, ut enim inficiantur, nonnulla tinguntur. Si autem bonum aliquod
hic significat tinctio, scilicet dulcedinem bonitatis divinae, quia panis ex intinctione sapidior
redditur, eidem bono ingratum non immerito secuta est damnatio. Et propter hanc ingratitudinem id
quod est bonum, factum est ei malum, sicut accidit circa sumentes corpus Christi indigne. Et, sicut
Augustinus dicit ibidem, intelligendum est quod dominus iam antea distribuerat omnibus discipulis
suis sacramentum corporis et sanguinis sui, ubi et ipse Iudas erat, sicut Lucas narrat. Ac deinde ad
hoc ventum est, ubi, secundum narrationem Ioannis, dominus per buccellam tinctam atque
porrectam suum exprimit proditorem.

Articulus 3
[51004] IIIª q. 81 a. 3 arg. 1 Ad tertium sic proceditur. Videtur quod Christus sumpserit et dederit
corpus suum discipulis impassibile. Quia super illud Matth. XVII, transfiguratus est ante illos, dicit
quaedam Glossa, illud corpus quod habuit per naturam, dedit discipulis in cena, non mortale et
passibile. Et Levit. II, super illud, si oblatio tua fuerit de sartagine, dicit Glossa, crux, super omnia
fortis, carnem Christi, quae ante passionem non videbatur esui apta, post aptam fecit. Sed Christus
dedit corpus suum ut aptum ad manducandum. Ergo dedit tale quale habuit post passionem, scilicet
impassibile et immortale.
[51005] IIIª q. 81 a. 3 arg. 2 Praeterea, omne corpus passibile per contactum et manducationem
patitur. Si ergo corpus Christi erat passibile, per contactum et comestionem discipulorum passum
fuisset.
[51006] IIIª q. 81 a. 3 arg. 3 Praeterea, verba sacramentalia non sunt modo maioris virtutis quando
proferuntur a sacerdote in persona Christi, quam tunc quando fuerunt prolata ab ipso Christo. Sed
nunc virtute verborum sacramentalium in altari consecratur corpus Christi impassibile et immortale.
Ergo multo magis tunc.
[51007] IIIª q. 81 a. 3 s. c. Sed contra est quod, sicut Innocentius III dicit, tale corpus tunc dedit
discipulis quale habuit. Habuit autem tunc corpus passibile et mortale. Ergo corpus passibile et
mortale discipulis dedit.
[51008] IIIª q. 81 a. 3 co. Respondeo dicendum quod Hugo de sancto Victore posuit quod Christus
ante passionem diversis temporibus quatuor dotes corporis glorificati assumpsit, scilicet subtilitatem
in nativitate, quando exivit de clauso utero virginis; agilitatem, quando siccis pedibus super mare
ambulavit; claritatem, in transfiguratione; impassibilitatem, in cena, quando corpus suum tradidit
discipulis ad manducandum. Et secundum hoc, dedit discipulis suis corpus impassibile et
immortale. Sed, quidquid sit de aliis, de quibus supra dictum est quid sentiri debeat, circa

impassibilitatem tamen impossibile est esse quod dicitur. Manifestum est enim quod idem verum
corpus Christi erat quod a discipulis tunc in propria specie videbatur, et in specie sacramenti
sumebatur. Non autem erat impassibile secundum quod in propria specie videbatur, quinimmo erat
passioni paratum. Unde nec ipsum corpus quod in specie sacramenti dabatur, impassibile erat.
Impassibili tamen modo erat sub specie sacramenti quod in se erat passibile, sicut invisibiliter quod
in se erat visibile. Sicut enim visio requirit contactum corporis quod videtur ad circumstans medium
visionis, ita passio requirit contactum corporis quod patitur ad ea quae agunt. Corpus autem Christi,
secundum quod est sub sacramento, ut supra dictum est, non comparatur ad ea quae circumstant
mediantibus propriis dimensionibus, quibus corpora se tangunt, sed mediantibus dimensionibus
specierum panis et vini. Et ideo species illae sunt quae patiuntur et videntur, non autem ipsum
corpus Christi.
[51009] IIIª q. 81 a. 3 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod Christus dicitur non dedisse in cena
corpus suum mortale et passibile, quia non dedit corporali et passibili modo. Crux autem facit
carnem Christi aptam manducationi, inquantum hoc sacramentum repraesentat passionem Christi.
[51010] IIIª q. 81 a. 3 ad 2 Ad secundum dicendum quod ratio illa procederet si corpus Christi sicut
erat passibile, ita passibili modo fuisset sub sacramento.
[51011] IIIª q. 81 a. 3 ad 3 Ad tertium dicendum quod, sicut supra dictum est, accidentia corporis
Christi sunt in hoc sacramento ex reali concomitantia, non autem ex vi sacramenti, ex qua est ibi
substantia corporis Christi. Et ideo virtus verborum sacramentalium ad hoc se extendit ut sit sub hoc
sacramento corpus, Christi scilicet, quibuscumque accidentibus realiter in eo existentibus.

Articulus 4
[51012] IIIª q. 81 a. 4 arg. 1 Ad quartum sic proceditur. Videtur quod, si hoc sacramentum tempore
mortis Christi fuisset servatum in pyxide, vel ab aliquo apostolorum consecratum, non ibi
moreretur. Mors enim Christi accidit per eius passionem. Sed Christus impassibili modo etiam tunc
erat in hoc sacramento. Ergo non poterat mori in hoc sacramento.
[51013] IIIª q. 81 a. 4 arg. 2 Praeterea, in morte Christi separatus fuit sanguis eius a corpore. Sed in
hoc sacramento simul est corpus Christi et sanguis. Ergo Christus in hoc sacramento non moreretur.
[51014] IIIª q. 81 a. 4 arg. 3 Praeterea, mors accidit per separationem animae a corpore. Sed in hoc
sacramento continetur tam corpus Christi quam anima. Ergo in hoc sacramento non poterat Christus
mori.
[51015] IIIª q. 81 a. 4 s. c. Sed contra est quod idem Christus qui erat in cruce, fuisset in
sacramento. Sed in cruce moriebatur. Ergo et in sacramento conservato moreretur.
[51016] IIIª q. 81 a. 4 co. Respondeo dicendum quod corpus Christi idem in substantia est in hoc
sacramento et in propria specie, sed non eodem modo, nam in propria specie contingit circumstantia
corpora per proprias dimensiones, non autem prout est in hoc sacramento, ut supra dictum est. Et
ideo quidquid pertinet ad Christum secundum quod est in se, potest attribui ei et in propria specie et
in sacramento existenti, sicut vivere, mori, dolere, animatum vel inanimatum esse, et cetera
huiusmodi. Quaecumque vero conveniunt ei per comparationem ad corpora extrinseca, possunt ei
attribui in propria specie existenti, non autem prout est in sacramento, sicut irrideri, conspui,
crucifigi, flagellari, et cetera huiusmodi. Unde quidam metrice dixerunt, pyxide servato poteris
sociare dolorem innatum, sed non illatus convenit illi.

[51017] IIIª q. 81 a. 4 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod, sicut dictum est, passio convenit
corpori passo per comparationem ad agens extrinsecum. Et ideo Christus, secundum quod est sub
sacramento, pati non potest. Potest tamen mori.
[51018] IIIª q. 81 a. 4 ad 2 Ad secundum dicendum quod, sicut supra dictum est, sub specie panis
est corpus Christi ex vi consecrationis, sanguis autem sub specie vini. Sed nunc quidem, quando
realiter sanguis Christi non est separatus ab eius corpore, ex reali concomitantia et sanguis Christi
est sub specie panis simul cum corpore, et corpus sub specie vini simul cum sanguine. Sed, si in
tempore passionis Christi, quando realiter sanguis fuit separatus a corpore, fuisset hoc sacramentum
consecratum, sub specie panis fuisset solum corpus, et sub specie vini fuisset solus sanguis.
[51019] IIIª q. 81 a. 4 ad 3 Ad tertium dicendum quod, sicut supra dictum est, anima Christi est in
hoc sacramento ex reali concomitantia, quia non est sine corpore, non autem ex vi consecrationis. Et
ideo, si tunc fuisset hoc sacramentum consecratum vel servatum quando anima erat a corpore
realiter separata, non fuisset anima Christi sub hoc sacramento, non propter defectum virtutis
verborum sed propter aliam dispositionem rei.

Quaestio 82
Prooemium
[51020] IIIª q. 82 pr. Deinde considerandum est de ministro huius sacramenti. Et circa hoc
quaeruntur decem. Primo, utrum consecrare hoc sacramentum sit proprium sacerdotis. Secundo,
utrum plures sacerdotes simul possent eandem hostiam consecrare. Tertio, utrum dispensatio huius
sacramenti pertineat ad solum sacerdotem. Quarto, utrum liceat sacerdoti consecranti a
communione abstinere. Quinto, utrum liceat sacerdoti omnino a celebratione abstinere. Sexto,
utrum sacerdos peccator possit conficere hoc sacramentum. Septimo, utrum Missa mali sacerdotis
minus valeat quam boni. Octavo, utrum haeretici, schismatici vel excommunicati possint conficere
hoc sacramentum. Nono, utrum degradati. Decimo, utrum peccent a talibus communionem
recipientes.

Articulus 1
[51021] IIIª q. 82 a. 1 arg. 1 Ad primum sic proceditur. Videtur quod consecratio huius sacramenti
non proprie sit sacerdotis. Dictum est enim supra quod hoc sacramentum consecratur virtute
verborum quae sunt forma huius sacramenti. Sed illa verba non mutantur sive dicantur a sacerdote
sive a quocumque alio. Ergo videtur quod non solus sacerdos, sed etiam quilibet alius possit hoc
sacramentum consecrare.
[51022] IIIª q. 82 a. 1 arg. 2 Praeterea, sacerdos hoc sacramentum conficit in persona Christi. Sed
laicus sanctus est unitus Christo per caritatem. Ergo videtur quod etiam laicus possit hoc
sacramentum conficere. Unde et Chrysostomus dicit, super Matth., quod omnis sanctus est
sacerdos.
[51023] IIIª q. 82 a. 1 arg. 3 Praeterea, sicut Baptismus ordinatur ad hominum salutem, ita et hoc
sacramentum, ut ex supra dictis patet. Sed etiam laicus potest baptizare, ut supra habitum est. Ergo
non est proprium sacerdotis conficere hoc sacramentum.
[51024] IIIª q. 82 a. 1 arg. 4 Praeterea, hoc sacramentum perficitur in consecratione materiae. Sed
alias materias consecrare, scilicet chrisma et oleum sanctum et oleum benedictum, pertinet ad solum
episcopum, quarum tamen consecratio non est tantae dignitatis sicut consecratio Eucharistiae, in
qua est totus Christus. Ergo non est proprium sacerdotis, sed solius episcopi, hoc sacramentum
conficere.
[51025] IIIª q. 82 a. 1 s. c. Sed contra est quod Isidorus dicit, in quadam epistola, et habetur in
decretis, dist. XXV, ad presbyterum pertinet sacramentum corporis et sanguinis domini in altari
Dei conficere.
[51026] IIIª q. 82 a. 1 co. Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, hoc sacramentum
tantae est dignitatis quod non conficitur nisi in persona Christi. Quicumque autem aliquid agit in
persona alterius, oportet hoc fieri per potestatem ab illo concessam. Sicut autem baptizato
conceditur a Christo potestas sumendi hoc sacramentum, ita sacerdoti, cum ordinatur, confertur
potestas hoc sacramentum consecrandi in persona Christi, per hoc enim ponitur in gradu eorum
quibus dictum est a domino, hoc facite in meam commemorationem. Et ideo dicendum est quod
proprium est sacerdotum conficere hoc sacramentum.
[51027] IIIª q. 82 a. 1 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod virtus sacramentalis in pluribus
consistit, et non in uno tantum, sicut virtus Baptismi consistit et in verbis et in aqua. Unde et virtus

consecrativa non solum consistit in ipsis verbis, sed etiam in potestate sacerdoti tradita in sua
consecratione vel ordinatione, cum ei dicitur ab episcopo, accipe potestatem offerendi sacrificium in
Ecclesia tam pro vivis quam pro mortuis. Nam et virtus instrumentalis in pluribus instrumentis
consistit, per quae agit principale agens.
[51028] IIIª q. 82 a. 1 ad 2 Ad secundum dicendum quod laicus iustus unitus est Christo unione
spirituali per fidem et caritatem, non autem per sacramentalem potestatem. Et ideo habet spirituale
sacerdotium ad offerendum spirituales hostias, de quibus dicitur in Psalmo, sacrificium Deo spiritus
contribulatus, et Rom. XII, exhibeatis corpora vestra hostiam viventem. Unde et I Petri II dicitur,
sacerdotium sanctum offerre spirituales hostias.
[51029] IIIª q. 82 a. 1 ad 3 Ad tertium dicendum quod perceptio huius sacramenti non est tantae
necessitatis sicut perceptio Baptismi, ut ex supra dictis patet. Et ideo, licet in necessitatis articulo
laicus possit baptizare, non tamen potest hoc sacramentum conficere.
[51030] IIIª q. 82 a. 1 ad 4 Ad quartum dicendum quod episcopus accipit potestatem ut agat in
persona Christi supra corpus eius mysticum, idest super Ecclesiam, quam quidem potestatem non
accipit sacerdos in sua consecratione, licet possit eam habere ex episcopi commissione. Et ideo ea
quae non pertinent ad dispositionem corporis mystici, non reservantur episcopo, sicut consecratio
huius sacramenti. Ad episcopum vero pertinet non solum tradere populo, sed etiam sacerdotibus, ea
ex quibus possunt propriis officiis uti. Et quia benedictio chrismatis et olei sancti et olei
infirmorum, et aliorum quae consecrantur, puta altaris, Ecclesiae, vestium et vasorum, praestat
quandam idoneitatem ad sacramenta perficienda quae pertinent ad officium sacerdotum, ideo tales
consecrationes episcopo reservantur, tanquam principi totius ecclesiastici ordinis.

Articulus 2
[51031] IIIª q. 82 a. 2 arg. 1 Ad secundum sic proceditur. Videtur quod plures sacerdotes non
possunt unam et eandem hostiam consecrare. Dictum est enim supra quod plures non possunt unum
baptizare. Sed non minor vis est sacerdotis consecrantis quam hominis baptizantis. Ergo etiam non
possunt simul plures unam hostiam consecrare.
[51032] IIIª q. 82 a. 2 arg. 2 Praeterea, quod potest fieri per unum, superflue fit per multos. In
sacramentis autem Christi nihil debet esse superfluum. Cum igitur unus sufficiat ad consecrandum,
videtur quod plures non possunt unam hostiam consecrare.
[51033] IIIª q. 82 a. 2 arg. 3 Praeterea, sicut Augustinus dicit, super Ioan., hoc sacramentum est
sacramentum unitatis. Sed contrarium unitati videtur esse multitudo. Ergo non videtur conveniens
esse huic sacramento quod plures sacerdotes eandem hostiam consecrent.
[51034] IIIª q. 82 a. 2 s. c. Sed contra est quod, secundum consuetudinem quarundam Ecclesiarum,
sacerdotes, cum de novo ordinantur, concelebrant episcopo ordinanti.
[51035] IIIª q. 82 a. 2 co. Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, sacerdos, cum
ordinatur, constituitur in gradu eorum qui a domino acceperunt potestatem consecrandi in cena. Et
ideo, secundum consuetudinem quarundam Ecclesiarum, sicut apostoli Christo cenanti
concenaverunt, ita novi ordinati episcopo ordinanti concelebrant. Nec per hoc iteratur consecratio
super eandem hostiam, quia, sicut Innocentius III dicit, omnium intentio debet ferri ad idem instans
consecrationis.

[51036] IIIª q. 82 a. 2 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod Christus non legitur simul baptizasse
cum apostolis quando iniunxit eis officium baptizandi. Et ideo non est similis ratio.
[51037] IIIª q. 82 a. 2 ad 2 Ad secundum dicendum quod, si quilibet sacerdotum operaretur in
virtute propria, superfluerent alii celebrantes, uno sufficienter celebrante. Sed quia sacerdos non
consecrat nisi in persona Christi, multi autem sunt unum in Christo, ideo non refert utrum per unum
vel per multos hoc sacramentum consecraretur, nisi quod oportet ritum Ecclesiae servari.
[51038] IIIª q. 82 a. 2 ad 3 Ad tertium dicendum quod Eucharistia est sacramentum unitatis
ecclesiasticae, quae attenditur secundum hoc quod multi sunt unum in Christo.

Articulus 3
[51039] IIIª q. 82 a. 3 arg. 1 Ad tertium sic proceditur. Videtur quod non pertineat solum ad
sacerdotem dispensatio huius sacramenti. Sanguis enim Christi non minus pertinet ad hoc
sacramentum quam corpus. Sed sanguis Christi dispensatur per diacones, unde et beatus Laurentius
dixit beato Sixto, experire utrum idoneum ministrum elegeris, cui commisisti dominici sanguinis
dispensationem. Ergo, pari ratione, dispensatio dominici corporis non pertinet ad solos sacerdotes.
[51040] IIIª q. 82 a. 3 arg. 2 Praeterea, sacerdotes constituuntur ministri sacramentorum. Sed hoc
sacramentum perficitur in consecratione materiae, non in usu, ad quem pertinet dispensatio. Ergo
videtur quod non pertineat ad sacerdotem corpus domini dispensare.
[51041] IIIª q. 82 a. 3 arg. 3 Praeterea, Dionysius dicit, in libro Eccles. Hier., quod hoc
sacramentum habet perfectivam virtutem, sicut et chrisma. Sed signare chrismate baptizatos non
pertinet ad sacerdotem, sed ad episcopum. Ergo etiam dispensare hoc sacramentum pertinet ad
episcopum, non ad sacerdotem.
[51042] IIIª q. 82 a. 3 s. c. Sed contra est quod dicitur de Consecr., dist. II, pervenit ad notitiam
nostram quod quidam presbyteri laico aut feminae corpus domini tradunt ad deferendum infirmis.
Ergo interdicit synodus ne talis praesumptio ulterius fiat, sed presbyter per semetipsum infirmos
communicet.
[51043] IIIª q. 82 a. 3 co. Respondeo dicendum quod ad sacerdotem pertinet dispensatio corporis
Christi, propter tria. Primo quidem quia, sicut dictum est, ipse consecrat in persona Christi. Ipse
autem Christus, sicut consecravit corpus suum in cena, ita et aliis sumendum dedit. Unde, sicut ad
sacerdotem pertinet consecratio corporis Christi, ita ad eum pertinet dispensatio. Secundo, quia
sacerdos constituitur medius inter Deum et populum. Unde, sicut ad eum pertinet dona populi Deo
offerre, ita ad eum pertinet dona sanctificata divinitus populo tradere. Tertio quia, in reverentiam
huius sacramenti, a nulla re contingitur nisi consecrata, unde et corporale et calix consecrantur,
similiter et manus sacerdotis, ad tangendum hoc sacramentum. Unde nulli alii tangere licet, nisi in
necessitate puta si caderet in terram, vel in aliquo alio necessitatis casu.
[51044] IIIª q. 82 a. 3 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod diaconus, quasi propinquus ordini
sacerdotali, aliquid participat de eius officio, ut scilicet dispenset sanguinem, non autem corpus, nisi
in necessitate, iubente episcopo vel presbytero. Primo quidem, quia sanguis Christi continetur in
vase. Unde non oportet quod tangatur a dispensante, sicut tangitur corpus Christi. Secundo, quia
sanguis designat redemptionem a Christo in populum derivatam, unde et sanguini admiscetur aqua,
quae significat populum. Et quia diaconi sunt inter sacerdotem et populum, magis convenit
diaconibus dispensatio sanguinis quam dispensatio corporis.

[51045] IIIª q. 82 a. 3 ad 2 Ad secundum dicendum quod eiusdem est hoc sacramentum dispensare
et consecrare, ratione iam dicta.
[51046] IIIª q. 82 a. 3 ad 3 Ad tertium dicendum quod, sicut diaconus in aliquo participat
illuminativam virtutem sacerdotis, inquantum dispensat sanguinem; ita sacerdos participat
perfectivam dispensationem episcopi, inquantum dispensat hoc sacramentum, quo perficitur homo
secundum se per coniunctionem ad Christum. Aliae autem perfectiones, quibus homo perficitur per
comparationem ad alios, episcopo reservantur.

Articulus 4
[51047] IIIª q. 82 a. 4 arg. 1 Ad quartum sic proceditur. Videtur quod sacerdos consecrans non
teneatur sumere hoc sacramentum. In aliis enim consecrationibus ille qui consecrat materiam, non
utitur ea, sicut episcopus consecrans chrisma non linitur eodem. Sed hoc sacramentum consistit in
consecratione materiae. Ergo sacerdos perficiens hoc sacramentum non necesse habet uti eodem,
sed potest licite a sumptione eius abstinere.
[51048] IIIª q. 82 a. 4 arg. 2 Praeterea, in aliis sacramentis minister non praebet sacramentum sibi
ipsi, nullus enim baptizare seipsum potest, ut supra habitum est. Sed, sicut Baptismus ordinate
dispensatur, ita et hoc sacramentum. Ergo sacerdos perficiens hoc sacramentum non debet ipsum
sumere a seipso.
[51049] IIIª q. 82 a. 4 arg. 3 Praeterea, contingit quandoque quod miraculose corpus Christi in altari
apparet sub specie carnis, et sanguis sub specie sanguinis. Quae non sunt apta cibo vel potui, unde,
sicut supra dictum est, propter hoc sub alia specie traduntur, ne sint horrori sumentibus. Ergo
sacerdos consecrans non semper tenetur sumere hoc sacramentum.
[51050] IIIª q. 82 a. 4 s. c. Sed contra est quod in Concilio Toletano legitur, et habetur de Consecr.,
dist. II, cap. relatum, modis omnibus tenendum est ut, quotiescumque sacrificans corpus et
sanguinem domini nostri Iesu Christi in altario immolat, toties perceptione corporis et sanguinis
participem se praebeat.
[51051] IIIª q. 82 a. 4 co. Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, Eucharistia non solum
est sacramentum, sed etiam sacrificium. Quicumque autem sacrificium offert, debet fieri sacrificii
particeps. Quia exterius sacrificium quod offert, signum est interioris sacrificii quo quis seipsum
offert Deo, ut Augustinus dicit, X de Civ. Dei. Unde per hoc quod participat sacrificio, ostendit ad
se sacrificium interius pertinere. Similiter etiam per hoc quod sacrificium populo dispensat, ostendit
se esse dispensatorem divinorum populo. Quorum ipse primo debet esse particeps, sicut Dionysius
dicit, in libro Eccles. Hier. Et ideo ipse ante sumere debet quam populo dispenset. Unde in praedicto
capite legitur, quale est sacrificium cui nec ipse sacrificans particeps esse dignoscitur? Per hoc
autem fit particeps quod de sacrificio sumit, secundum illud apostoli, I Cor. X, nonne qui edunt
hostias, participes sunt altaris? Et ideo necesse est quod sacerdos, quotiescumque consecrat, sumat
hoc sacramentum integre.
[51052] IIIª q. 82 a. 4 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod consecratio chrismatis, vel
cuiuscumque alterius materiae, non est sacrificium, sicut consecratio Eucharistiae. Et ideo non est
similis ratio.
[51053] IIIª q. 82 a. 4 ad 2 Ad secundum dicendum quod sacramentum Baptismi perficitur in ipso
usu materiae. Et ideo nullus potest baptizare seipsum, quia in sacramento non potest esse idem

agens et patiens. Unde nec in hoc sacramento sacerdos consecrat seipsum, sed panem et vinum, in
qua consecratione conficitur hoc sacramentum. Usus autem sacramenti est consequenter se habens
ad hoc sacramentum. Et ideo non est simile.
[51054] IIIª q. 82 a. 4 ad 3 Ad tertium dicendum quod, si miraculose corpus Christi in altari sub
specie carnis appareat, aut sanguis sub specie sanguinis, non est sumendum. Dicit enim
Hieronymus, super Levit., de hac quidem hostia quae in Christi commemoratione mirabiliter fit, de
illa vero quam Christus in ara crucis obtulit secundum se, nulli edere licet. Nec propter hoc
sacerdos transgressor efficitur, quia ea quae miraculose fiunt, legibus non subduntur. Consulendum
tamen esset sacerdoti quod iterato corpus et sanguinem domini consecraret et sumeret.

Articulus 5
[51055] IIIª q. 82 a. 5 arg. 1 Ad quintum sic proceditur. Videtur quod malus sacerdos Eucharistiam
consecrare non possit. Dicit enim Hieronymus, super Sophoniam, sacerdotes, qui Eucharistiae
serviunt et sanguinem domini dividunt, impie agunt in legem Christi, putantes Eucharistiam
precantis facere verba, non vitam; et necessariam esse solemnem orationem, et non sacerdotis
merita. De quibus dicitur, sacerdos, in quocumque fuerit macula, non accedat offerre oblationes
domino. Sed sacerdos peccator, cum sit maculosus, nec vitam habet nec merita huic convenientia
sacramento. Ergo sacerdos peccator non potest consecrare Eucharistiam.
[51056] IIIª q. 82 a. 5 arg. 2 Praeterea, Damascenus dicit, in IV libro, quod panis et vinum, per
adventum sancti spiritus, supernaturaliter transit in corpus domini et sanguinem. Sed Gelasius
Papa dicit, et habetur in decretis, I, qu. I, cap. sacrosancta, quomodo ad divini mysterii
consecrationem caelestis spiritus invocatus adveniet, si sacerdos qui eum adesse deprecatur,
criminosis plenus actionibus comprobetur? Ergo per malum sacerdotem non potest Eucharistia
consecrari.
[51057] IIIª q. 82 a. 5 arg. 3 Praeterea, hoc sacramentum sacerdotis benedictione consecratur. Sed
benedictio sacerdotis peccatoris non est efficax ad consecrationem huius sacramenti, cum scriptum
sit, maledicam benedictionibus vestris. Et Dionysius dicit, in epistola ad Demophilum monachum,
perfecte cecidit a sacerdotali ordine qui non est illuminatus, et audax quidem mihi videtur talis,
sacerdotalibus manum apponens; et audet immundas infamias, non enim dicam orationes, super
divina symbola Christiformiter enuntiare.
[51058] IIIª q. 82 a. 5 s. c. Sed contra est quod Augustinus dicit, in libro de corpore domini, intra
Ecclesiam Catholicam, in mysterio corporis et sanguinis domini, nihil a bono maius, nihil a malo
minus perficitur sacerdote, quia non in merito consecrantis, sed in verbo perficitur creatoris, et in
virtute spiritus sancti.
[51059] IIIª q. 82 a. 5 co. Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, sacerdos consecrat hoc
sacramentum non in virtute propria, sed sicut minister Christi, in cuius persona consecrat hoc
sacramentum. Non autem ex hoc ipso desinit aliquis esse minister Christi quod est malus, habet
enim dominus bonos et malos ministros seu servos. Unde, Matth. XXIV, dominus dicit, quis, putas,
est fidelis servus et prudens, etc.; et postea subdit, si autem dixerit malus ille servus in corde suo, et
cetera. Et apostolus dicit, I Cor. IV, sic nos existimet homo ut ministros Christi, et tamen postea
subdit, nihil mihi conscius sum, sed non in hoc iustificatus sum. Erat ergo certus se esse ministrum
Christi, non tamen erat certus se esse iustum. Potest ergo aliquis esse minister Christi etiam si iustus
non sit. Et hoc ad excellentiam Christi pertinet, cui, sicut vero Deo, serviunt non solum bona, sed

etiam mala, quae per ipsius providentiam in eius gloriam ordinantur. Unde manifestum est quod
sacerdotes, etiam si non sint iusti, sed peccatores, possunt Eucharistiam consecrare.
[51060] IIIª q. 82 a. 5 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod Hieronymus per illa verba improbat
errorem sacerdotum qui credebant se digne posse Eucharistiam consecrare ex hoc solo quod sunt
sacerdotes, etiam si sint peccatores. Quod improbat Hieronymus per hoc quod maculosi ad altare
accedere prohibentur. Non tamen removetur quin, si accesserint, sit verum sacrificium quod
offerunt.
[51061] IIIª q. 82 a. 5 ad 2 Ad secundum dicendum quod ante illa verba Gelasius Papa praemittit,
sacrosancta religio, quae Catholicam continet disciplinam, tantam sibi reverentiam vindicat ut ad
eam quilibet nisi pura conscientia non audeat pervenire. Ex quo manifeste apparet eius intentionis
esse quod peccator sacerdos non debet accedere ad hoc sacramentum. Unde per hoc quod subdit,
quomodo caelestis spiritus advocatus adveniet, intelligi oportet quod non advenit ex merito
sacerdotis, sed ex virtute Christi, cuius verba profert sacerdos.
[51062] IIIª q. 82 a. 5 ad 3 Ad tertium dicendum quod, sicut eadem actio, inquantum fit ex prava
intentione ministri, potest esse mala, bona autem inquantum fit ex bona intentione domini; ita
benedictio sacerdotis peccatoris, inquantum ab ipso indigne fit, est maledictione digna, et quasi
infamia seu blasphemia, et non oratio reputatur; inquantum autem profertur ex persona Christi, est
sancta et efficax. Unde signanter dicitur, maledicam benedictionibus vestris.

Articulus 6
[51063] IIIª q. 82 a. 6 arg. 1 Ad sextum sic proceditur. Videtur quod Missa sacerdotis mali non
minus valeat quam Missa sacerdotis boni. Dicit enim Gregorius, in registro, heu, in quam magnum
laqueum incidunt qui divina et occulta mysteria plus ab aliis sanctificata fieri posse credunt, cum
unus idemque spiritus sanctus ea mysteria occulte atque invisibiliter operando sanctificet. Sed haec
occulta mysteria celebrantur in Missa. Ergo Missa mali sacerdotis non minus valet quam Missa
boni.
[51064] IIIª q. 82 a. 6 arg. 2 Praeterea, sicut Baptismus traditur a ministro in virtute Christi, qui
baptizat, ita et hoc sacramentum, quod in persona Christi consecratur. Sed non melior Baptismus
datur a meliori ministro, ut supra habitum est. Ergo neque etiam melior Missa est quae celebratur a
meliori sacerdote.
[51065] IIIª q. 82 a. 6 arg. 3 Praeterea, sicut merita sacerdotum differunt per bonum et melius, ita
etiam differunt per bonum et malum. Si ergo Missa melioris sacerdotis est melior, sequitur quod
Missa mali sacerdotis sit mala. Quod est inconveniens, quia malitia ministrorum non potest
redundare in Christi mysteria; sicut Augustinus dicit, in libro de Baptismo. Ergo neque Missa
melioris sacerdotis est melior.
[51066] IIIª q. 82 a. 6 s. c. Sed contra est quod habetur I, qu. I, quanto sacerdotes fuerint digniores,
tanto facilius in necessitatibus pro quibus clamant, exaudiuntur.
[51067] IIIª q. 82 a. 6 co. Respondeo dicendum quod in Missa duo est considerare; scilicet ipsum
sacramentum, quod est principale; et orationes quae in Missa fiunt pro vivis et mortuis. Quantum
ergo ad sacramentum, non minus valet Missa mali sacerdotis quam boni, quia utrobique idem
conficitur sacramentum. Oratio etiam quae fit in Missa, potest considerari dupliciter. Uno modo,
inquantum habet efficaciam ex devotione sacerdotis orantis. Et sic non est dubium quod Missa

melioris sacerdotis magis est fructuosa. Alio modo, inquantum oratio in Missa profertur a sacerdote
in persona totius Ecclesiae, cuius sacerdos est minister. Quod quidem ministerium etiam in
peccatoribus manet, sicut supra dictum est de ministerio Christi. Unde quantum ad hoc, est
fructuosa non solum oratio sacerdotis peccatoris in Missa, sed etiam omnes aliae eius orationes quas
facit in ecclesiasticis officiis, in quibus gerit personam Ecclesiae. Sed orationes eius privatae non
sunt fructuosae, secundum illud Proverb. XXVIII, qui declinat aurem suam ne audiat legem, oratio
eius erit execrabilis.
[51068] IIIª q. 82 a. 6 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod Gregorius loquitur ibi quantum ad
sanctitatem divini sacramenti.
[51069] IIIª q. 82 a. 6 ad 2 Ad secundum dicendum quod in sacramento Baptismi non fiunt
solemnes orationes pro omnibus fidelibus, sicut in Missa. Et ideo quantum ad hoc non est simile.
Est autem simile quantum ad effectum sacramenti.
[51070] IIIª q. 82 a. 6 ad 3 Ad tertium dicendum quod propter virtutem spiritus sancti, qui per
unitatem caritatis communicat invicem bona membrorum Christi, fit quod bonum privatum quod est
in Missa sacerdotis boni, est fructuosum aliis. Malum autem privatum unius hominis non potest
alteri nocere, nisi per aliqualem consensum, ut Augustinus dicit, in libro contra Parmenianum.

Articulus 7
[51071] IIIª q. 82 a. 7 arg. 1 Ad septimum sic proceditur. Videtur quod haeretici et schismatici et
excommunicati consecrare non possunt. Dicit enim Augustinus quod extra Ecclesiam Catholicam
non est locus veri sacrificii. Et Leo Papa dicit, et habetur in decretis, I, qu. I, aliter, (scilicet quam in
Ecclesia, quae corpus Christi est) nec rata sunt sacerdotia, nec vera sacrificia. Sed haeretici,
schismatici et excommunicati sunt ab Ecclesia separati. Ergo non possunt verum sacrificium
conficere.
[51072] IIIª q. 82 a. 7 arg. 2 Praeterea, sicut legitur ibidem, Innocentius Papa dicit, Arianos,
ceterasque huiusmodi pestes, quia laicos eorum sub imagine poenitentiae suscipimus, non videntur
clerici eorum cum sacerdotii aut cuiuspiam mysterii suscipiendi dignitate esse, quibus solum
Baptisma ratum esse permittimus. Sed non potest aliquis consecrare Eucharistiam nisi sit cum
sacerdotii dignitate. Ergo haeretici, et ceteri huiusmodi, non possunt Eucharistiam conficere.
[51073] IIIª q. 82 a. 7 arg. 3 Praeterea, ille qui est extra Ecclesiam, non videtur aliquid posse agere
in persona totius Ecclesiae. Sed sacerdos consecrans Eucharistiam hoc agit in persona totius
Ecclesiae, quod patet ex hoc quod omnes orationes proponit in persona Ecclesiae. Ergo videtur
quod illi qui sunt extra Ecclesiam, scilicet haeretici et schismatici et excommunicati, non possunt
consecrare Eucharistiam.
[51074] IIIª q. 82 a. 7 s. c. Sed contra est quod Augustinus dicit, in II contra Parmen., sicut
Baptismus in eis, scilicet haereticis, schismaticis et excommunicatis, ita ordinatio mansit integra.
Sed ex vi ordinationis sacerdos potest consecrare Eucharistiam. Ergo haeretici, schismatici et
excommunicati, cum in eis maneat ordinatio integra, videtur quod possint consecrare Eucharistiam.
[51075] IIIª q. 82 a. 7 co. Respondeo dicendum quod quidam dixerunt quod haeretici, schismatici et
excommunicati, quia sunt extra Ecclesiam, non possunt conficere hoc sacramentum. Sed in hoc
decipiuntur. Quia, sicut Augustinus dicit, in II contra Parmen., aliud est aliquid omnino non habere,
aliud autem non recte habere, et similiter est etiam aliud non dare, et aliud non recte dare. Illi

igitur qui, intra Ecclesiam constituti, receperunt potestatem consecrandi in ordinatione sacerdotii,
recte quidem habent potestatem, sed non recte ea utuntur, si postmodum per haeresim aut schisma
vel excommunicationem ab Ecclesia separentur. Qui autem sic separati ordinantur, nec recte habent
potestatem, nec recte utuntur. Quod tamen utrique potestatem habeant, per hoc patet quod, sicut
Augustinus ibidem dicit, cum redeunt ad unitatem Ecclesiae, non reordinantur, sed recipiuntur in
suis ordinibus. Et quia consecratio Eucharistiae est actus consequens ordinis potestatem, illi qui sunt
ab Ecclesia separati per haeresim aut schisma vel excommunicationem, possunt quidem consecrare
Eucharistiam, quae ab eis consecrata verum corpus Christi et sanguinem continet, non tamen recte
hoc faciunt, sed peccant facientes. Et ideo fructum sacrificii non percipiunt, quod est sacrificium
spirituale.
[51076] IIIª q. 82 a. 7 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod auctoritas illa et similes intelligendae
sunt quantum ad hoc quod non recte extra Ecclesiam sacrificium offertur. Unde extra Ecclesiam
non potest esse spirituale sacrificium, quod est verum veritate fructus, licet sit verum veritate
sacramenti, sicut etiam supra dictum est quod peccator sumit corpus Christi sacramentaliter, sed
non spiritualiter.
[51077] IIIª q. 82 a. 7 ad 2 Ad secundum dicendum quod solus Baptismus permittitur esse ratus
haereticis et schismaticis, quia possunt licite baptizare in articulo necessitatis. In nullo autem casu
licite possunt Eucharistiam consecrare, vel alia sacramenta conferre.
[51078] IIIª q. 82 a. 7 ad 3 Ad tertium dicendum quod sacerdos in Missa in orationibus quidem
loquitur in persona Ecclesiae, in cuius unitate consistit. Sed in consecratione sacramenti loquitur in
persona Christi, cuius vicem in hoc gerit per ordinis potestatem. Et ideo, si sacerdos ab unitate
Ecclesiae praecisus Missam celebret, quia potestatem ordinis non amittit, consecrat verum corpus et
sanguinem Christi, sed quia est ab Ecclesiae unitate separatus, orationes eius efficaciam non habent.

Articulus 8
[51079] IIIª q. 82 a. 8 arg. 1 Ad octavum sic proceditur. Videtur quod sacerdos degradatus non
possit hoc sacramentum conficere. Nullus enim conficit hoc sacramentum nisi per potestatem
consecrandi quam habet. Sed degradatus non habet potestatem consecrandi, licet habeat potestatem
baptizandi, ut dicit canon. Ergo videtur quod presbyter degradatus non possit Eucharistiam
consecrare.
[51080] IIIª q. 82 a. 8 arg. 2 Praeterea, ille qui aliquid dat, potest etiam auferre. Sed episcopus dat
presbytero potestatem consecrandi ordinando ipsum. Ergo etiam potest ei auferre degradando
ipsum.
[51081] IIIª q. 82 a. 8 arg. 3 Praeterea, sacerdos per degradationem aut amittit potestatem
consecrandi, aut solam executionem. Sed non solam executionem, quia sic non plus amitteret
degradatus quam excommunicatus, qui executione caret. Ergo videtur quod amittit potestatem
consecrandi. Et ita videtur quod non possit conficere hoc sacramentum.
[51082] IIIª q. 82 a. 8 s. c. Sed contra est quod Augustinus, in II contra Parmen., probat quod
apostatae a fide non carent Baptismate, per hoc quod per poenitentiam redeuntibus non restituitur,
et ideo non posse amitti iudicatur. Sed similiter degradatus, si reconcilietur, non est iterum
ordinandus. Ergo non amisit potestatem consecrandi. Et ita sacerdos degradatus potest conficere hoc
sacramentum.

[51083] IIIª q. 82 a. 8 co. Respondeo dicendum quod potestas consecrandi Eucharistiam pertinet ad
characterem sacerdotalis ordinis. Character autem quilibet, quia cum quadam consecratione datur,
indelebilis est, ut supra dictum est, sicut et quarumcumque rerum consecrationes perpetuae sunt, nec
amitti nec reiterari possunt. Unde manifestum est quod potestas consecrandi non amittitur per
degradationem. Dicit enim Augustinus, in II contra Parmen., utrumque, scilicet Baptismus et ordo,
sacramentum est, et quadam consecratione utrumque homini datur, et illud cum baptizatur, et illud
cum ordinatur. Ideo non licet a Catholicis utrumque iterari. Et sic patet quod sacerdos degradatus
potest conficere hoc sacramentum.
[51084] IIIª q. 82 a. 8 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod canon ille non loquitur assertive, sed
inquisitive, sicut ex circumstantia litterae haberi potest.
[51085] IIIª q. 82 a. 8 ad 2 Ad secundum dicendum quod episcopus non dat potestatem sacerdotalis
ordinis propria virtute, sed instrumentaliter, sicut minister Dei, cuius effectus per hominem tolli non
potest, secundum illud Matth. XIX, quos Deus coniunxit, homo non separet. Et ideo episcopus non
potest hanc potestatem auferre, sicut nec ille qui baptizat potest auferre characterem baptismalem.
[51086] IIIª q. 82 a. 8 ad 3 Ad tertium dicendum quod excommunicatio est medicinalis. Et ideo
excommunicatis non aufertur executio sacerdotalis potestatis quasi in perpetuum, sed ad
correctionem, usque ad tempus. Degradatis autem aufertur executio quasi in perpetuum
condemnatis.

Articulus 9
[51087] IIIª q. 82 a. 9 arg. 1 Ad nonum sic proceditur. Videtur quod aliquis licite possit
communionem recipere a sacerdotibus haereticis vel excommunicatis, vel etiam peccatoribus, et ab
eis Missam audire. Sicut enim Augustinus, contra Petilianum, dicit, neque in homine bono neque in
homine malo aliquis Dei fugiat sacramenta. Sed sacerdotes, quamvis sint peccatores et haeretici vel
excommunicati, verum conficiunt sacramentum. Ergo videtur quod non sit vitandum ab eis
communionem accipere vel eorum Missam audire.
[51088] IIIª q. 82 a. 9 arg. 2 Praeterea, corpus Christi verum figurativum est corporis mystici, sicut
supra dictum est. Sed a praedictis sacerdotibus verum corpus Christi consecratur. Ergo videtur quod
illi qui sunt de corpore mystico, possint eorum sacrificiis communicare.
[51089] IIIª q. 82 a. 9 arg. 3 Praeterea, multa peccata sunt graviora quam fornicatio. Sed non est
prohibitum audire Missas sacerdotum aliter peccantium. Ergo etiam non debet esse prohibitum
audire Missas sacerdotum fornicariorum.
[51090] IIIª q. 82 a. 9 s. c. Sed contra est quod canon dicit, XXXII dist., nullus audiat Missam
sacerdotis quem indubitanter concubinam novit habere. Et Gregorius dicit, in III Dialog., quod
pater perfidus Arianum episcopum misit ad filium, ut ex eius manu sacrilegae consecrationis
communionem acciperet, sed vir Deo devotus Ariano episcopo venienti exprobravit ut debuit.
[51091] IIIª q. 82 a. 9 co. Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, sacerdotes, si sint
haeretici vel schismatici vel excommunicati, vel etiam peccatores, quamvis habeant potestatem
consecrandi Eucharistiam, non tamen ea recte utuntur, sed peccant utentes. Quicumque autem
communicat alicui in peccato, ipse particeps peccati efficitur, unde et in secunda canonica Ioannis
legitur quod qui dixerit ei, ave, scilicet haeretico, communicat operibus illius malignis. Et ideo non
licet a praedictis communionem accipere aut eorum Missam audire. Differt tamen inter praedictas

sectas. Nam haeretici et schismatici et excommunicati sunt per sententiam Ecclesiae executione
consecrandi privati. Et ideo peccat quicumque eorum Missam audit vel ab eis accipit sacramenta.
Sed non omnes peccatores sunt per sententiam Ecclesiae executione huius potestatis privati. Et sic,
quamvis sint suspensi quantum est ex sententia divina, non tamen quantum ad alios ex sententia
Ecclesiae. Et ideo, usque ad sententiam Ecclesiae, licet ab eis communionem accipere et eorum
Missam audire. Unde super illud I Cor. V, cum huiusmodi nec cibum sumere, dicit Glossa
Augustini, hoc dicendo, noluit hominem ab homine iudicari ex arbitrio suspicionis, vel etiam
extraordinario usurpato iudicio, sed potius ex lege Dei, secundum ordinem Ecclesiae, sive ultro
confessum, vel accusatum et convictum.
[51092] IIIª q. 82 a. 9 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod in hoc quod refugimus audire talium
sacerdotum Missam aut ab eis communionem recipere, non refugimus Dei sacramenta, sed potius
ea veneramur, unde hostia a talibus sacerdotibus consecrata est adoranda, et, si reservetur, licite
potest sumi a sacerdote legitimo. Sed refugimus culpam indigne ministrantium.
[51093] IIIª q. 82 a. 9 ad 2 Ad secundum dicendum quod unitas corporis mystici est fructus corporis
veri percepti. Illi autem qui indigne percipiunt vel ministrant, privantur fructu, ut supra dictum est.
Et ideo non est sumendum ex eorum dispensatione sacramentum ab eis qui sunt in unitate Ecclesiae.
[51094] IIIª q. 82 a. 9 ad 3 Ad tertium dicendum quod, licet fornicatio non sit gravior ceteris
peccatis, tamen ad eam sunt homines proniores, propter carnis concupiscentiam. Et ideo specialiter
hoc peccatum a sacerdotibus prohibitum est ab Ecclesia, ne aliquis audiat Missam concubinarii
sacerdotis. Sed hoc intelligendum est de notorio, vel per sententiam quae fertur in convictum, vel
confessionem in iure factam, vel quando non potest peccatum aliqua tergiversatione celari.

Articulus 10
[51095] IIIª q. 82 a. 10 arg. 1 Ad decimum sic proceditur. Videtur quod liceat sacerdoti omnino a
consecratione Eucharistiae abstinere. Sicut enim ad officium sacerdotis pertinet Eucharistiam
consecrare, ita etiam baptizare et in aliis sacramentis ministrare. Sed sacerdos non tenetur ministrare
in aliis sacramentis, nisi propter curam animarum susceptam. Ergo videtur quod nec etiam teneatur
Eucharistiam consecrare, si curam non habeat animarum.
[51096] IIIª q. 82 a. 10 arg. 2 Praeterea, nullus tenetur facere quod sibi non licet, alioquin esset
perplexus. Sed sacerdoti peccatori, vel etiam excommunicato, non licet Eucharistiam consecrare, ut
ex supra dictis patet. Ergo videtur quod tales non teneantur ad celebrandum. Et ita nec alii, alioquin
ex sua culpa commodum reportarent.
[51097] IIIª q. 82 a. 10 arg. 3 Praeterea, dignitas sacerdotalis non perditur per subsequentem
infirmitatem, dicit enim Gelasius Papa, et habetur in decretis, dist. LV, praecepta canonum sicut
non patiuntur venire ad sacerdotium debiles corpore, ita, si quis in eo fuerit constitutus ac tunc
fuerit sauciatus, amittere non potest quod tempore suae sinceritatis accepit. Contingit autem
quandoque quod ordinati in sacerdotes incurrunt aliquos defectus ex quibus a celebratione
impediuntur, sicut est lepra, vel morbus caducus, vel aliquid huiusmodi. Non ergo videtur quod
sacerdotes ad celebrandum teneantur.
[51098] IIIª q. 82 a. 10 s. c. Sed contra est quod Ambrosius dicit, in quadam oratione, grave est
quod ad mensam tuam mundo corde et manibus innocentibus non venimus, sed gravius est si, dum
peccata metuimus, etiam sacrificium non reddamus.

[51099] IIIª q. 82 a. 10 co. Respondeo dicendum quod quidam dixerunt quod sacerdos potest
omnino licite a consecratione abstinere, nisi teneatur ex cura sibi commissa celebrare pro populo et
sacramenta praebere. Sed hoc irrationabiliter dicitur. Quia unusquisque tenetur uti gratia sibi data
cum fuerit opportunum, secundum illud II Cor. VI, hortamur vos ne in vacuum gratiam Dei
recipiatis. Opportunitas autem sacrificium offerendi non solum attenditur per comparationem ad
fideles Christi, quibus oportet sacramenta ministrari, sed principaliter per comparationem ad Deum,
cui in consecratione huius sacramenti sacrificium offertur. Unde sacerdoti, etiam si non habeat
curam animarum, non licet omnino a celebratione cessare, sed saltem videtur quod celebrare tenetur
in praecipuis festis, et maxime in illis diebus in quibus fideles communicare consueverunt. Et hinc
est quod II Machab. IV dicitur contra quosdam sacerdotes quod iam non circa altaris officia dediti
erant, contempto templo et sacrificiis neglectis.
[51100] IIIª q. 82 a. 10 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod alia sacramenta perficiuntur in usu
fidelium. Et ideo in illis ministrare non tenetur nisi ille qui super fideles suscipit curam. Sed hoc
sacramentum perficitur in consecratione Eucharistiae, in qua sacrificium Deo offertur, ad quod
sacerdos obligatur ex ordine iam suscepto.
[51101] IIIª q. 82 a. 10 ad 2 Ad secundum dicendum quod sacerdos peccator, si per sententiam
Ecclesiae sit executione ordinis privatus vel simpliciter vel ad tempus, redditus est impotens ad
sacrificium offerendum, et ideo obligatio tollitur. Hoc autem cedit sibi in detrimentum spiritualis
fructus, magis quam in emolumentum. Si vero non sit privatus potestate celebrandi, non solvitur
obligatio. Nec tamen est perplexus, quia potest de peccato poenitere et celebrare.
[51102] IIIª q. 82 a. 10 ad 3 Ad tertium dicendum quod debilitas vel aegritudo superveniens ordini
sacerdotali ordinem non tollit, executionem tamen ordinis impedit quantum ad consecrationem
Eucharistiae. Quandoque quidem propter impossibilitatem executionis, sicut si privetur oculis aut
digitis, aut usu linguae. Quandoque autem propter periculum, sicut patet de eo qui patitur morbum
caducum, vel etiam quamcumque alienationem mentis. Quandoque propter abominationem, sicut
patet de leproso, qui non debet publice celebrare. Potest tamen dicere Missam occulte, nisi lepra
adeo invaluerit quod per corrosionem membrorum eum ad hoc reddiderit impotentem.

Quaestio 83
Prooemium
[51103] IIIª q. 83 pr. Deinde considerandum est de ritu huius sacramenti. Et circa hoc quaeruntur
sex. Primo, utrum in celebratione huius mysterii Christus immoletur. Secundo, de tempore
celebrationis. Tertio, de loco, et aliis quae pertinent ad apparatum huius celebrationis. Quarto, de his
quae in celebratione huius mysterii dicuntur. Quinto, de his quae circa celebrationem huius mysterii
fiunt. Sexto, de defectibus qui circa celebrationem huius sacramenti occurrunt.

Articulus 1
[51104] IIIª q. 83 a. 1 arg. 1 Ad primum sic proceditur. Videtur quod in celebratione huius
sacramenti Christus non immoletur. Dicitur enim Hebr. X, quod Christus una oblatione
consummavit in sempiternum sanctificatos. Sed illa oblatio fuit eius immolatio. Ergo Christus non
immolatur in celebratione huius sacramenti.
[51105] IIIª q. 83 a. 1 arg. 2 Praeterea, immolatio Christi facta est in cruce, in qua tradidit
semetipsum oblationem et hostiam Deo in odorem suavitatis, ut dicitur Ephes. V. Sed in
celebratione huius mysterii Christus non crucifigitur. Ergo nec immolatur.
[51106] IIIª q. 83 a. 1 arg. 3 Praeterea, sicut Augustinus dicit, IV de Trin., in immolatione Christi
idem est sacerdos et hostia. Sed in celebratione huius sacramenti non est idem sacerdos et hostia.
Ergo celebratio huius sacramenti non est Christi immolatio.
[51107] IIIª q. 83 a. 1 s. c. Sed contra est quod Augustinus dicit, in libro sententiarum prosperi,
semel immolatus est in semetipso Christus, et tamen quotidie immolatur in sacramento.
[51108] IIIª q. 83 a. 1 co. Respondeo dicendum quod duplici ratione celebratio huius sacramenti
dicitur Christi immolatio. Primo quidem quia, sicut Augustinus dicit, ad Simplicianum, solent
imagines earum rerum nominibus appellari quarum imagines sunt, sicut cum, intuentes tabulam aut
parietem pictum, dicimus, ille Cicero est, ille Sallustius. Celebratio autem huius sacramenti, sicut
supra dictum est, imago est quaedam repraesentativa passionis Christi, quae est vera immolatio.
Unde Ambrosius dicit, super epistolam ad Heb., in Christo semel oblata est hostia ad salutem
sempiternam potens. Quid ergo nos? Nonne per singulos dies offerimus ad recordationem mortis
eius? Alio modo, quantum ad effectum passionis, quia scilicet per hoc sacramentum participes
efficimur fructus dominicae passionis. Unde et in quadam dominicali oratione secreta dicitur,
quoties huius hostiae commemoratio celebratur, opus nostrae redemptionis exercetur. Quantum
igitur ad primum modum, poterat Christus dici immolari etiam in figuris veteris testamenti, unde et
in Apoc. XIII dicitur, quorum nomina non sunt scripta in libro vitae agni, qui occisus est ab origine
mundi. Sed quantum ad modum secundum, proprium est huic sacramento quod in eius celebratione
Christus immoletur.
[51109] IIIª q. 83 a. 1 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod, sicut Ambrosius ibidem dicit, una est
hostia, quam scilicet Christus obtulit et nos offerimus, et non multae, quia semel oblatus est
Christus, hoc autem sacrificium exemplum est illius. Sicut enim quod ubique offertur unum est
corpus et non multa corpora, ita et unum sacrificium.
[51110] IIIª q. 83 a. 1 ad 2 Ad secundum dicendum quod, sicut celebratio huius sacramenti est
imago repraesentativa passionis Christi, ita altare est repraesentativum crucis ipsius, in qua Christus
in propria specie immolatus est.

[51111] IIIª q. 83 a. 1 ad 3 Ad tertium dicendum quod, per eandem rationem, etiam sacerdos gerit
imaginem Christi, in cuius persona et virtute verba pronuntiat ad consecrandum, ut ex supra dictis
patet. Et ita quodammodo idem est sacerdos et hostia.

Articulus 2
[51112] IIIª q. 83 a. 2 arg. 1 Ad secundum sic proceditur. Videtur quod inconvenienter sit
determinatum tempus celebrationis huius mysterii. Hoc enim sacramentum est repraesentativum
dominicae passionis, ut dictum est. Sed commemoratio dominicae passionis fit in Ecclesia semel in
anno, dicit enim Augustinus, super Psalmos, quoties Pascha celebratur, nunquid toties Christus
occiditur? Sed tamen anniversaria recordatio repraesentat quod olim factum est, et sic nos facit
moveri tanquam videamus dominum in cruce praesentem. Ergo hoc sacramentum non debet
celebrari nisi semel in anno.
[51113] IIIª q. 83 a. 2 arg. 2 Praeterea, passio Christi commemoratur in Ecclesia sexta feria ante
Pascha, non autem in festo natalis. Cum ergo hoc sacramentum sit commemorativum dominicae
passionis, videtur inconveniens quod in die natalis ter celebratur hoc sacramentum, in parasceve
autem totaliter intermittitur.
[51114] IIIª q. 83 a. 2 arg. 3 Praeterea, in celebratione huius sacramenti Ecclesia debet imitari
institutionem Christi. Sed Christus consecravit hoc sacramentum hora serotina. Ergo videtur quod
tali hora debeat hoc sacramentum celebrari.
[51115] IIIª q. 83 a. 2 arg. 4 Praeterea, sicut habetur de Consecr., dist. I, Leo Papa scribit Dioscoro
Alexandrino episcopo, quod in prima parte diei Missas celebrare licet. Sed dies incipit a media
nocte, ut supra dictum est. Ergo videtur quod etiam post mediam noctem liceat celebrare.
[51116] IIIª q. 83 a. 2 arg. 5 Praeterea, in quadam dominicali oratione secreta dicitur, concede
nobis, domine, quaesumus, haec frequentare mysteria. Sed maior erit frequentia si etiam pluribus
horis in die sacerdos celebret. Ergo videtur quod non debeat prohiberi sacerdos pluries celebrare in
die.
[51117] IIIª q. 83 a. 2 s. c. Sed in contrarium est consuetudo quam servat Ecclesia secundum
canonum statuta.
[51118] IIIª q. 83 a. 2 co. Respondeo dicendum quod, sicut dictum est, in celebratione huius
mysterii attenditur et repraesentatio dominicae passionis, et participatio fructus eius. Et secundum
utrumque oportuit determinare tempus aptum celebrationi huius sacramenti. Quia enim fructu
dominicae passionis quotidie indigemus propter quotidianos defectus, quotidie in Ecclesia
regulariter hoc sacramentum offertur. Unde et dominus nos petere docet, Luc. XI, panem nostrum
quotidianum da nobis hodie, quod exponens Augustinus, in libro de verbis domini, dicit, si
quotidianus est panis, cur post annum illum sumas, quemadmodum Graeci in oriente facere
consueverunt? Accipe quotidie quod quotidie tibi prosit. Quia vero dominica passio celebrata est a
tertia hora usque ad nonam, ideo regulariter in illa parte diei solemniter celebratur in Ecclesia hoc
sacramentum.
[51119] IIIª q. 83 a. 2 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod in hoc sacramento recolitur passio
Christi secundum quod eius effectus ad fideles derivatur. Sed tempore passionis recolitur passio
Christi solum secundum quod in ipso capite nostro fuit perfecta. Quod quidem factum est semel,

quotidie autem fructum dominicae passionis fideles percipiunt. Et ideo sola commemoratio fit
semel in anno, hoc autem quotidie, et propter fructum et propter iugem memoriam.
[51120] IIIª q. 83 a. 2 ad 2 Ad secundum dicendum quod, veniente veritate, cessat figura. Hoc
autem sacramentum est figura quaedam et exemplum passionis dominicae, sicut dictum est. Et ideo
in die quo ipsa passio domini recolitur prout realiter gesta est, non celebratur consecratio huius
sacramenti. Ne tamen Ecclesia eo etiam die sit sine fructu passionis per hoc sacramentum nobis
exhibito, corpus Christi consecratum in die praecedenti reservatur sumendum in illa die. Non autem
sanguis, propter periculum, et quia sanguis specialius est imago dominicae passionis, ut supra
dictum est. Nec etiam verum est, quod quidam dicunt, quod per immissionem particulae corporis in
vinum, convertatur vinum in sanguinem. Hoc enim aliter fieri non potest quam per consecrationem
factam sub debita forma verborum. In die autem nativitatis plures Missae celebrantur, propter
triplicem Christi nativitatem. Quarum una est aeterna, quae, quantum ad nos, est occulta. Et ideo
una Missa cantatur in nocte, in cuius introitu dicitur, dominus dixit ad me, filius meus es tu, ego
hodie genui te. Alia autem est temporalis, sed spiritualis, qua scilicet Christus oritur tanquam
Lucifer in cordibus nostris, ut dicitur II Pet. I. Et propter hoc cantatur Missa in aurora, in cuius
introitu dicitur, lux fulgebit super nos. Tertia est Christi nativitas temporalis et corporalis, secundum
quam visibilis nobis processit ex utero virginali carne indutus. Et ob hoc cantatur tertia Missa in
plena luce, in cuius introitu dicitur, puer natus est nobis. Licet e converso posset dici quod nativitas
aeterna, secundum se, est in plena luce, et ob hoc in Evangelio tertiae Missae fit mentio de nativitate
aeterna. Secundum autem nativitatem corporalem, ad litteram, natus est de nocte, in signum quod
veniebat ad tenebras infirmitatis nostrae, unde et in Missa nocturna dicitur Evangelium de corporali
Christi nativitate. Sicut etiam et in aliis diebus in quibus occurrunt plura Christi beneficia vel
recolenda vel expetenda, plures Missae celebrantur in die, puta una pro festo, et alia pro ieiunio vel
pro mortuis.
[51121] IIIª q. 83 a. 2 ad 3 Ad tertium dicendum quod, sicut supra dictum est, Christus voluit ultimo
hoc sacramentum discipulis tradere, ut fortius eorum cordibus imprimeretur. Et ideo post cenam et
in fine diei hoc sacramentum consecravit et discipulis tradidit. A nobis autem celebratur hora
dominicae passionis, scilicet vel in diebus festis in tertia, quando crucifixus est linguis Iudaeorum,
ut dicitur Marc. XV, et quando spiritus sanctus descendit super discipulos; vel diebus profestis in
sexta, quando crucifixus est manibus militum, ut habetur Ioan. XIX; vel diebus ieiuniorum in nona,
quando voce magna clamans emisit spiritum, ut dicitur Matth. XXVII. Potest tamen tardari, maxime
quando sunt ordines faciendi, et praecipue in sabbato sancto; tum propter prolixitatem officii; tum
etiam quia ordines pertinent ad diem dominicum, ut habetur in decretis, dist. LXXV, cap. quod a
patribus. Possunt tamen etiam Missae celebrari in prima parte diei propter aliquam necessitatem, ut
habetur de Consecr., dist. I, cap. necesse est et cetera.
[51122] IIIª q. 83 a. 2 ad 4 Ad quartum dicendum quod regulariter Missa debet celebrari in die, et
non in nocte, quia ipse Christus est praesens in hoc sacramento, qui dicit, Ioan. IX, me oportet
operari opera eius qui misit me, donec dies est. Venit nox, quando nemo potest operari. Quandiu in
mundo sum, lux sum mundi. Ita tamen quod principium diei sumatur non a media nocte; nec etiam
ab ortu solis, idest quando substantia solis apparet super terram; sed quando incipit apparere aurora.
Tunc enim quodammodo dicitur sol ortus, inquantum claritas radiorum eius apparet. Unde et Marc.
XVI dicitur quod mulieres venerunt ad monumentum orto iam sole; cum tamen venerint, cum adhuc
tenebrae essent, ad monumentum, ut dicitur Ioan. XX; sic enim hanc contrarietatem solvit
Augustinus, in libro de consensu Evangelistarum. Specialiter tamen in nocte natalis Missa
celebratur, propter hoc quod dominus nocte natus est, ut habetur de Consecr., dist. I, cap. nocte et
cetera. Et similiter etiam in sabbato sancto circa noctis principium, propter hoc quod dominus nocte
surrexit, idest, cum adhuc tenebrae essent, ante manifestum solis ortum.

[51123] IIIª q. 83 a. 2 ad 5 Ad quintum dicendum quod, sicut habetur de Consecr., dist. I, ex decreto
Alexandri Papae, sufficit sacerdoti in die unam Missam celebrare, quia Christus semel passus est et
totum mundum redemit; et valde felix est qui unam digne celebrare potest. Quidam tamen pro
defunctis unam faciunt et alteram diei, si necesse est. Qui vero pro pecunia aut adulationibus
saecularium uno die praesumunt plures celebrare Missas, non aestimo evadere damnationem. Et
extra, de Celebr., dicit Innocentius III quod, excepto die nativitatis dominicae, nisi causa
necessitatis suaderet, sufficit sacerdoti semel in die unam Missam solummodo celebrare.

Articulus 3
[51124] IIIª q. 83 a. 3 arg. 1 Ad tertium sic proceditur. Videtur quod non oporteat hoc sacramentum
celebrare in domo et vasis sacris. Hoc enim sacramentum est repraesentativum dominicae passionis.
Sed Christus non est passus in domo, sed extra portam civitatis, secundum illud Heb. ult., Iesus, ut
per suum sanguinem sanctificaret populum, extra portam passus est. Ergo videtur quod hoc
sacramentum non debeat celebrari in domo, sed magis sub divo.
[51125] IIIª q. 83 a. 3 arg. 2 Praeterea, in celebratione huius sacramenti debet Ecclesia imitari
morem Christi et apostolorum. Sed domus in qua Christus primo hoc sacramentum confecit, non
fuit consecrata, sed fuit quoddam commune cenaculum a quodam patrefamilias praeparatum, ut
habetur Luc. XXII. Legitur etiam Act. II quod apostoli erant perdurantes unanimiter in templo; et
frangentes circa domos panem, sumebant cum exultatione. Ergo nec modo oportet domos esse
consecratas in quibus hoc sacramentum celebratur.
[51126] IIIª q. 83 a. 3 arg. 3 Praeterea, nihil fieri frustra in Ecclesia debet, quae spiritu sancto
gubernatur. Sed frustra videtur adhiberi consecratio Ecclesiae vel altari, et huiusmodi rebus
inanimatis, quae non sunt susceptiva gratiae vel spiritualis virtutis. Inconvenienter igitur huiusmodi
consecrationes in Ecclesia fiunt.
[51127] IIIª q. 83 a. 3 arg. 4 Praeterea, solum divina opera debent recoli cum quadam solemnitate,
secundum illud Psalmi, in operibus manuum tuarum exultabo. Sed Ecclesia vel altare opere humano
consecratur, sicut et calix et ministri et alia huiusmodi. Sed horum consecrationes non recoluntur
celebriter in Ecclesia. Ergo neque consecratio Ecclesiae vel altaris cum solemnitate recoli debet.
[51128] IIIª q. 83 a. 3 arg. 5 Praeterea, veritas debet respondere figurae. Sed in veteri testamento,
quod gerebat figuram novi, non fiebat altare de lapidibus sectis, dicitur enim Exod. XX, altare de
terra facietis mihi. Quod si altare lapideum feceritis mihi, non aedificabitis illud de sectis lapidibus.
Exodi etiam XXVII mandatur fieri altare de lignis settim, vestitis aere; vel etiam auro, ut habetur
Exod. XXV. Ergo videtur inconvenienter observari in Ecclesia quod altare fiat solum de lapidibus.
[51129] IIIª q. 83 a. 3 arg. 6 Praeterea, calix cum patena repraesentat sepulcrum Christi. Quod fuit
excisum in petra, ut in Evangeliis habetur. Ergo calix debet de petra fieri, et non solum de argento
vel auro, vel etiam de stanno.
[51130] IIIª q. 83 a. 3 arg. 7 Praeterea, sicut aurum pretiosius est inter materias vasorum, ita panni
serici pretiosiores sunt inter alios pannos. Ergo, sicut calix fit de auro, ita pallae altaris debent fieri
de serico, et non solum de panno lineo.
[51131] IIIª q. 83 a. 3 arg. 8 Praeterea, dispensatio sacramentorum et ordinatio eorum ad ministros
Ecclesiae pertinet, sicut dispensatio rerum temporalium subiacet ordinationi principum saecularium,
unde apostolus dicit, I Cor. IV, sic nos existimet homo ut ministros Christi et dispensatores

mysteriorum Dei. Sed si circa dispensationem rerum temporalium aliquid fieret contra statuta
principum, habetur irritum. Ergo, si haec quae dicta sunt, convenienter sunt statuta per praelatos
Ecclesiae, videtur quod sine his confici non possit. Et sic videtur sequi quod verba Christi non sint
sufficientia ad hoc sacramentum conficiendum, quod est inconveniens. Non ergo videtur
conveniens fuisse quod haec circa celebrationem sacramenti statuerentur.
[51132] IIIª q. 83 a. 3 s. c. Sed contra est quod ea quae per Ecclesiam statuuntur, ab ipso Christo
ordinantur, qui dicit, Matth. XVIII, ubicumque fuerint duo vel tres congregati in nomine meo, ibi
sum in medio eorum.
[51133] IIIª q. 83 a. 3 co. Respondeo dicendum quod in his quae circumstant hoc sacramentum, duo
considerantur, quorum unum pertinet ad repraesentationem eorum quae circa dominicam passionem
sunt acta; aliud autem pertinet ad reverentiam huius sacramenti, in quo Christus secundum
veritatem continetur, et non solum sicut in figura. Unde et consecrationes adhibentur his rebus quae
veniunt in usum huius sacramenti, tum propter reverentiam sacramenti; tum ad repraesentandum
effectum sanctitatis qui ex passione Christi provenit, secundum illud Heb. ult., Iesus, ut
sanctificaret per suum sanguinem populum, et cetera.
[51134] IIIª q. 83 a. 3 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod regulariter hoc sacramentum celebrari
debet in domo, per quam significatur Ecclesia, secundum illud I Tim. III, scias quomodo oporteat te
in domo Dei conversari, quae est Ecclesia Dei vivi. Extra Ecclesiam enim locus non est veri
sacrificii, ut Augustinus dicit. Et quia Ecclesia non erat concludenda sub finibus gentis Iudaicae, sed
erat in universo mundo fundanda, ideo passio Christi non est celebrata infra civitatem Iudaeorum,
sed sub divo, ut sic totus mundus haberet se ad passionem Christi ut domus. Et tamen, ut dicitur de
Consecr., dist. I, cap. concedimus, in itinere positis, si Ecclesia defuerit, sub divo vel sub tentorio, si
tabula consecrata ceteraque sacra mysteria ad id officium pertinentia ibi affuerint, Missarum
solennia celebrari concedimus.
[51135] IIIª q. 83 a. 3 ad 2 Ad secundum dicendum quod, quia domus in qua hoc sacramentum
celebratur, Ecclesiam significat, sicut et Ecclesia nominatur, convenienter consecratur, tum ad
repraesentandum sanctificationem quam Ecclesia consecuta est per passionem Christi; tum etiam ad
significandum sanctitatem quae requiritur in his qui hoc sacramentum suscipere debent. Per altare
autem significatur ipse Christus, de quo dicit apostolus, Heb. ult., per ipsum offeramus hostiam
laudis Deo. Unde et consecratio altaris significat sanctitatem Christi, de qua dicitur Luc. I, quod ex
te nascetur sanctum, vocabitur filius Dei. Unde de Consecr., dist. I, dicitur, altaria placuit non
solum unctione chrismatis, sed etiam sacerdotali benedictione sacrari. Et ideo regulariter non licet
celebrare hoc sacramentum nisi in domibus consecratis. Unde sic habetur de Consecr., dist. I, nullus
presbyter Missam celebrare praesumat nisi in sacratis ab episcopo locis. Propter quod etiam, quia
Pagani non sunt de Ecclesia nec alii infideles, ideo eadem distinctione legitur, Ecclesiam in qua
cadavera mortuorum infidelium sepeliuntur, sanctificare non licet, sed, si apta videtur ad
consecrandum, inde evulsis corporibus, et rasis parietibus vel tignis eius loci, reaedificetur. Sed si
haec consecrata prius fuerit, Missas in ea celebrare licet, tamen si fideles fuerunt qui in ea sepulti
sunt. Propter necessitatem tamen potest hoc sacramentum peragi in domibus non consecratis, vel
violatis, sed tamen de consensu episcopi. Unde in eadem distinctione legitur, Missarum solennia
non ubicumque, sed in locis ab episcopo consecratis, vel ubi ipse permiserit, celebranda censemus.
Non tamen sine altari portatili consecrato, unde in eadem distinctione legitur, concedimus, si
Ecclesiae fuerint incensae vel combustae, in capellis, cum tabula consecrata, Missas celebrare.
Quia enim sanctitas Christi fons est totius sanctitatis ecclesiasticae, ideo in necessitate sufficit ad
peragendum hoc sacramentum altare sanctificatum. Propter quod etiam Ecclesia nunquam sine
altari consecratur, tamen sine Ecclesia quandoque consecratur altare, cum reliquiis sanctorum,
quorum vita abscondita est cum Christo in Deo. Unde in eadem distinctione legitur, placuit ut

altaria in quibus nullum corpus aut reliquiae martyris conditae comprobantur, ab episcopis qui
eisdem locis praesunt, si fieri potest, evertantur.
[51136] IIIª q. 83 a. 3 ad 3 Ad tertium dicendum quod Ecclesia et altare et alia huiusmodi inanimata
consecrantur, non quia sint gratiae susceptiva, sed quia ex consecratione adipiscuntur quandam
spiritualem virtutem per quam apta redduntur divino cultui, ut scilicet homines devotionem
quandam exinde percipiant, ut sint paratiores ad divina, nisi hoc propter irreverentiam impediatur.
Unde et in II Machab. III dicitur, vere Dei virtus quaedam est in loco, nam ipse qui habet in caelis
habitationem, visitator et adiutor est loci illius. Et inde est quod huiusmodi ante consecrationem
emundantur et exorcizantur, ut exinde virtus inimici pellatur. Et eadem ratione Ecclesiae quae
sanguinis effusione aut cuiuscumque semine pollutae fuerint, reconciliantur, quia per peccatum ibi
commissum apparet ibi aliqua operatio inimici. Propter quod etiam in eadem distinctione legitur,
Ecclesias Arianorum ubicumque inveneritis, Catholicas Ecclesias divinis precibus et operibus
absque ulla mora consecrate. Unde et quidam probabiliter dicunt quod per ingressum Ecclesiae
consecratae homo consequitur remissionem peccatorum venialium, sicut et per aspersionem aquae
benedictae, inducentes quod in Psalmo dicitur, benedixisti, domine, terram tuam, remisisti
iniquitatem plebis tuae. Et ideo, propter virtutem quam ex consecratione acquirit, consecratio
Ecclesiae non iteratur. Unde in eadem distinctione, ex Concilio Nicaeno, legitur, Ecclesiis semel
Deo consecratis non debet iterum consecratio adhiberi, nisi aut ab igne exustae, aut sanguinis
effusione, aut cuiusquam semine pollutae fuerint, quia, sicut infans a qualicumque sacerdote in
nomine patris et filii et spiritus sancti semel baptizatus, non debet iterum baptizari, ita nec locus
Deo dedicatus est iterum consecrandus, nisi propter causas quas superius nominavimus; si tamen
fidem sanctae Trinitatis tenuerunt qui consecraverunt. Alioquin, qui sunt extra Ecclesiam,
consecrare non possunt. Sed, sicut in eadem distinctione legitur, Ecclesiae vel altaria quae ambigua
sunt de consecratione, consecrentur. Propter hoc etiam quod aliquam spiritualem virtutem
adipiscuntur per consecrationem, in eadem distinctione legitur statutum, ligna Ecclesiae dedicatae
non debent ad aliud opus iungi, nisi ad aliam Ecclesiam, vel igni comburenda, vel ad profectum in
monasterio fratribus, in laicorum autem opera non debent admitti. Et ibidem legitur, altaris palla,
cathedra, candelabrum et velum, si fuerint vetustate consumpta, incendio dentur, cineres quoque
eorum in baptisterio inferantur, aut in pariete aut in fossis pavimentorum iactentur, ne introeuntium
pedibus inquinentur.
[51137] IIIª q. 83 a. 3 ad 4 Ad quartum dicendum quod, quia consecratio altaris repraesentat
sanctitatem Christi, consecratio vero domus sanctitatem totius Ecclesiae, ideo convenientius
recolitur cum solemnitate consecratio Ecclesiae vel altaris. Propter quod etiam octo diebus
solemnitas dedicationis agitur, ad significandam beatam resurrectionem Christi et membrorum
Ecclesiae. Nec est opus solius hominis consecratio Ecclesiae et altaris, cum habeat spiritualem
virtutem. Unde de Consecr., distinctione eadem, dicitur, solemnitates Ecclesiarum dedicationum
per singulos annos solemniter sunt celebrandae. Quod autem octo diebus encaenia sint celebranda,
III libro regum, perlecta dedicatione templi, reperies, scilicet VIII.
[51138] IIIª q. 83 a. 3 ad 5 Ad quintum dicendum quod, sicut legitur de Consecr., dist. I, altaria, si
non sint lapidea, chrismatis unctione non consecrentur. Quod quidem competit et significationi
huius sacramenti, tum quia altare significat Christum, dicitur autem I Cor. X, petra autem erat
Christus; tum etiam quia corpus Christi in sepulcro lapideo fuit reconditum. Competit etiam quoad
usum sacramenti, lapis enim et solidus est, et de facili potest inveniri ubique. Quod non erat
necessarium in veteri lege, ubi fiebat in uno loco altare. Quod autem mandatur altare fieri de terra
vel de lapidibus insectis, fuit ad idololatriam removendam.
[51139] IIIª q. 83 a. 3 ad 6 Ad sextum dicendum quod, sicut in distinctione eadem dicitur, cap. vasa,
quondam sacerdotes non aureis, sed ligneis calicibus utebantur; Zephyrinus autem Papa patenis

vitreis Missas celebrari instituit; deinde Urbanus omnia fecit argentea. Postmodum autem statutum
est ut calix domini, cum patena, sive ex auro sive ex argento fiat, vel saltem stanneus calix
habeatur. De aere autem aut ex aurichalco non fiat, quia hoc vini virtute aeruginem, pariter et
vomitum provocat. Nullus autem in ligneo seu vitreo calice cantare praesumat Missam, quia scilicet
lignum porosum est, et sanguis consecratus in eo remaneret; vitrum autem fragile est, et posset
fractionis periculum imminere. Et eadem ratio est de lapide. Et ideo, propter reverentiam
sacramenti, statutum est ut ex praedictis materiis calix fiat.
[51140] IIIª q. 83 a. 3 ad 7 Ad septimum dicendum quod, ubi potuit sine periculo fieri, Ecclesia
statuit circa hoc sacramentum id quod expressius repraesentat passionem Christi. Non autem erat
tantum periculum circa corpus, quod ponitur in corporali, sicut circa sanguinem, qui continetur in
calice. Et ideo, licet calix non fiat de petra, corporale tamen fit de panno lineo, quo corpus Christi
fuit involutum. Unde in epistola Silvestri Papae, in eadem distinctione, legitur, consulto omnium
constituimus ut sacrificium altaris non in serico panno, aut intincto quisquam celebrare praesumat
Missam, sed in puro lineo ab episcopo consecrato, sicut corpus Christi in sindone linea munda
sepultum fuit. Competit etiam pannus lineus, propter sui munditiam, ad significandum conscientiae
puritatem; et, propter multiplicem laborem quo talis pannus praeparatur, ad significandam
passionem Christi.
[51141] IIIª q. 83 a. 3 ad 8 Ad octavum dicendum quod dispensatio sacramentorum pertinet ad
ministros Ecclesiae, sed consecratio eorum est ab ipso Deo. Et ideo ministri Ecclesiae non habent
aliquid statuere circa formam consecrationis, sed circa usum sacramenti et modum celebrandi. Et
ideo, si sacerdos verba consecrationis proferat super materia debita cum intentione consecrandi,
absque omnibus praedictis, scilicet domo et altari, calice et corporali consecratis, et ceteris
huiusmodi per Ecclesiam institutis, consecrat quidem in rei veritate corpus Christi, peccat tamen
graviter, ritum Ecclesiae non servans.

Articulus 4
[51142] IIIª q. 83 a. 4 arg. 1 Ad quartum sic proceditur. Videtur quod inconvenienter ordinentur ea
quae circa hoc sacramentum dicuntur. Hoc enim sacramentum verbis Christi consecratur, ut
Ambrosius dicit, in libro de sacramentis. Non ergo debent aliqua alia in hoc sacramento dici quam
verba Christi.
[51143] IIIª q. 83 a. 4 arg. 2 Praeterea, verba et facta Christi nobis per Evangelium innotescunt. Sed
quaedam dicuntur circa consecrationem huius sacramenti quae in Evangeliis non ponuntur. Non
enim legitur in Evangelio quod Christus in institutione huius sacramenti oculos ad caelum levaverit;
similiter etiam in Evangeliis dicitur, accipite et comedite, nec ponitur omnes, cum in celebratione
huius sacramenti dicatur, elevatis oculis in caelum, et iterum, accipite et manducate ex hoc omnes.
Inconvenienter ergo huiusmodi verba dicuntur in celebratione huius sacramenti.
[51144] IIIª q. 83 a. 4 arg. 3 Praeterea, omnia alia sacramenta ordinantur ad salutem omnium
fidelium. Sed in celebratione aliorum sacramentorum non fit communis oratio pro salute omnium
fidelium et defunctorum. Ergo inconvenienter fit in hoc sacramento.
[51145] IIIª q. 83 a. 4 arg. 4 Praeterea, Baptismus dicitur specialiter fidei sacramentum. Ea ergo
quae pertinent ad instructionem fidei, magis debent circa Baptismum tradi quam circa hoc
sacramentum, sicut doctrina apostolica et evangelica.

[51146] IIIª q. 83 a. 4 arg. 5 Praeterea, in omni sacramento exigitur devotio fidelium. Non ergo
magis in hoc sacramento quam in aliis deberet devotio fidelium excitari per laudes divinas et per
admonitiones, puta cum dicitur, sursum corda.
[51147] IIIª q. 83 a. 4 arg. 6 Praeterea, minister huius sacramenti est sacerdos, ut dictum est. Omnia
ergo quae in hoc sacramento dicuntur, a sacerdote dici deberent, et non quaedam a ministris,
quaedam a choro.
[51148] IIIª q. 83 a. 4 arg. 7 Praeterea, hoc sacramentum per certitudinem operatur virtus divina.
Superflue igitur sacerdos petit huius sacramenti perfectionem, cum dicit, quam oblationem tu, Deus,
in omnibus, et cetera.
[51149] IIIª q. 83 a. 4 arg. 8 Praeterea, sacrificium novae legis multo est excellentius quam
sacrificium antiquorum patrum. Inconvenienter ergo sacerdos petit quod hoc sacrificium habeatur
sicut sacrificium Abel, Abrahae et Melchisedech.
[51150] IIIª q. 83 a. 4 arg. 9 Praeterea, corpus Christi, sicut non incoepit esse in hoc sacramento per
loci mutationem, ut supra dictum est, ita etiam nec esse desinit. Inconvenienter ergo sacerdos petit,
iube haec perferri per manus sancti Angeli tui in sublime altare tuum.
[51151] IIIª q. 83 a. 4 s. c. Sed contra est quod dicitur de Consecr., dist. I, Iacobus frater domini
secundum carnem, et Basilius Caesariensis episcopus, ediderunt Missae celebrationem. Ex quorum
auctoritate patet convenienter singula circa hoc dici.
[51152] IIIª q. 83 a. 4 co. Respondeo dicendum quod, quia in hoc sacramento totum mysterium
nostrae salutis comprehenditur, ideo prae ceteris sacramentis cum maiori solemnitate agitur. Et quia
scriptum est Eccle. IV, custodi pedem tuum ingrediens domum domini, et Eccli. XVIII, ante
orationem praepara animam tuam, ideo ante celebrationem huius mysterii, primo quidem
praemittitur praeparatio quaedam ad digne agenda ea quae sequuntur. Cuius praeparationis prima
pars est laus divina, quae fit in introitu, secundum illud Psalmi, sacrificium laudis honorificabit me,
et illic iter quo ostendam illi salutare Dei. Et sumitur hoc, ut pluries, de Psalmis, vel saltem cum
Psalmo cantatur, quia, ut Dionysius dicit, in III cap. Eccles. Hier., Psalmi comprehendunt per
modum laudis quidquid in sacra Scriptura continetur. Secunda pars continet commemorationem
praesentis miseriae, dum misericordia petitur, dicendo kyrie eleison ter pro persona patris; ter pro
persona filii, cum dicitur Christe eleison; et ter pro persona spiritus sancti, cum subditur kyrie
eleison; contra triplicem miseriam ignorantiae, culpae et poenae; vel ad significandum quod omnes
personae sunt in se invicem. Tertia autem pars commemorat caelestem gloriam, ad quam tendimus
post praesentem miseriam, dicendo, gloria in excelsis Deo. Quae cantatur in festis, in quibus
commemoratur caelestis gloria, intermittitur autem in officiis luctuosis, quae ad commemorationem
miseriae pertinent. Quarta autem pars continet orationem, quam sacerdos pro populo facit, ut digni
habeantur tantis mysteriis. Secundo autem praemittitur instructio fidelis populi, quia hoc
sacramentum est mysterium fidei, ut supra habitum est. Quae quidem instructio dispositive quidem
fit per doctrinam prophetarum et apostolorum, quae in Ecclesia legitur per lectores et subdiacones.
Post quam lectionem, cantatur a choro graduale, quod significat profectum vitae; et alleluia, quod
significat spiritualem exultationem; vel tractus, in officiis luctuosis, qui significat spiritualem
gemitum. Haec enim consequi debent in populo ex praedicta doctrina. Perfecte autem populus
instruitur per doctrinam Christi in Evangelio contentam, quae a summis ministris legitur, scilicet a
diaconibus. Et quia Christo credimus tanquam divinae veritati, secundum illud Ioan. VIII, si
veritatem dico vobis, quare vos non creditis mihi?, Lecto Evangelio, symbolum fidei cantatur, in
quo populus ostendit se per fidem doctrinae Christi assentire. Cantatur autem hoc symbolum in
festis de quibus fit aliqua mentio in hoc symbolo, sicut in festis Christi et beatae virginis, et

apostolorum, qui hanc fidem fundaverunt, et in aliis huiusmodi. Sic igitur populo praeparato et
instructo, acceditur ad celebrationem mysterii. Quod quidem et offertur ut sacrificium, et
consecratur et sumitur ut sacramentum, primo enim peragitur oblatio; secundo, consecratio materiae
oblatae; tertio, perceptio eiusdem. Circa oblationem vero duo aguntur, scilicet laus populi, in cantu
offertorii, per quod significatur laetitia offerentium; et oratio sacerdotis, qui petit ut oblatio populi
sit Deo accepta. Unde, I Paralip., dixit David, ego in simplicitate cordis mei obtuli universa haec, et
populum tuum qui hic repertus est, vidi cum ingenti gaudio tibi offerre donaria, et postea orat,
dicens, domine Deus, custodi hanc voluntatem. Deinde, circa consecrationem, quae supernaturali
virtute agitur, primo excitatur populus ad devotionem in praefatione, unde et monetur sursum corda
habere ad dominum. Et ideo, finita praefatione, populus cum devotione laudat divinitatem Christi
cum Angelis, dicens, sanctus, sanctus, sanctus; et humanitatem cum pueris, dicens, benedictus qui
venit. Deinde sacerdos secreto commemorat, primo quidem, illos pro quibus hoc sacrificium
offertur, scilicet pro universali Ecclesia, et pro his qui in sublimitate sunt constituti, I Tim. II; et
specialiter quosdam qui offerunt vel pro quibus offertur. Secundo, commemorat sanctos, quorum
patrocinia implorat pro praedictis, cum dicit, communicantes et memoriam venerantes, et cetera.
Tertio, petitionem concludit, cum dicit, hanc igitur oblationem etc. ut fiat oblatio pro quibus offertur
salutaris. Deinde accedit ad ipsam consecrationem. In qua primo petit consecrationis effectum, cum
dicit, quam oblationem tu Deus. Secundo, consecrationem peragit per verba salvatoris, cum dicit,
qui pridie, et cetera. Tertio, excusat praesumptionem per obedientiam ad mandatum Christi, cum
dicit, unde et memores. Quarto, petit hoc sacrificium peractum esse Deo acceptum, cum dicit, supra
quae propitio, et cetera. Quinto, petit huius sacrificii et sacramenti effectum, primo quidem,
quantum ad ipsos sumentes, cum dicit, supplices te rogamus; secundo, quantum ad mortuos, qui
iam sumere non possunt, cum dicit, memento etiam, domine, etc.; tertio, specialiter quantum ad
ipsos sacerdotes offerentes, cum dicit, nobis quoque peccatoribus et cetera. Deinde agitur de
perceptione sacramenti. Et primo quidem, praeparatur populus ad percipiendum. Primo quidem, per
orationem communem totius populi, quae est oratio dominica, in qua petimus panem nostrum
quotidianum nobis dari; et etiam privatam, quam specialiter sacerdos pro populo offert, cum dicit,
libera nos, quaesumus, domine. Secundo, praeparatur populus per pacem, quae datur dicendo, agnus
Dei, est enim hoc sacramentum unitatis et pacis, ut supra dictum est. In Missis autem defunctorum,
in quibus hoc sacrificium offertur non pro pace praesenti, sed pro requie mortuorum, pax
intermittitur. Deinde sequitur perceptio sacramenti, primo percipiente sacerdote, et postmodum aliis
dante; quia, ut dicit Dionysius, III cap. Eccles. Hier., qui aliis divina tradit, primo debet ipse
particeps esse. Ultimo autem tota Missae celebratio in gratiarum actione terminatur, populo
exultante pro sumptione mysterii, quod significat cantus post communionem; et sacerdote per
orationem gratias offerente, sicut et Christus, celebrata cena cum discipulis, hymnum dixit, ut
dicitur Matth. XXVI.
[51153] IIIª q. 83 a. 4 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod consecratio solis verbis Christi
conficitur. Alia vero necesse fuit addere ad praeparationem populi sumentis, ut dictum est.
[51154] IIIª q. 83 a. 4 ad 2 Ad secundum dicendum quod, sicut dicitur Ioan. ult., multa sunt a
domino facta vel dicta quae Evangelistae non scripserunt. Inter quae fuit hoc quod dominus oculos
levavit in caelum in cena, quod tamen Ecclesia ex traditione apostolorum habuit. Rationabile enim
videtur ut qui in suscitatione Lazari, ut habetur Ioan. XI, et in oratione quam pro discipulis fecit,
Ioan. XVII, oculos levavit ad patrem, in huius sacramenti institutione multo magis hoc fecerit,
tanquam in re potiori. Quod autem dicitur manducate, et non comedite, non differt quantum ad
sensum. Nec multum refert quid dicatur, praesertim cum verba illa non sint de forma, ut supra
dictum est. Quod autem additur omnes, intelligitur in verbis Evangelii, licet non exprimatur, quia
ipse dixerat, Ioan. VI, nisi manducaveritis carnem filii hominis, non habebitis vitam in vobis.

[51155] IIIª q. 83 a. 4 ad 3 Ad tertium dicendum quod Eucharistia est sacramentum totius
ecclesiasticae unitatis. Et ideo specialiter in hoc sacramento, magis quam in aliis, debet fieri mentio
de omnibus quae pertinent ad salutem totius Ecclesiae.
[51156] IIIª q. 83 a. 4 ad 4 Ad quartum dicendum quod duplex est instructio. Una, quae fit noviter
imbuendis, scilicet catechumenis. Et talis instructio fit circa Baptismum. Alia autem est instructio in
qua instruitur fidelis populus, qui communicat huic mysterio. Et talis instructio fit in hoc
sacramento. Et tamen ab hac instructione non repelluntur etiam catechumeni et infideles. Unde
dicitur de Consecr., dist. I, episcopus nullum prohibeat Ecclesiam ingredi et audire verbum Dei,
sive gentilem sive haereticum sive Iudaeum, usque ad Missam catechumenorum, in qua scilicet
continetur instructio fidei.
[51157] IIIª q. 83 a. 4 ad 5 Ad quintum dicendum quod in hoc sacramento maior devotio requiritur
quam in aliis sacramentis, propter hoc quod in hoc sacramento totus Christus continetur. Et etiam
communior, quia in hoc sacramento requiritur devotio totius populi, pro quo sacrificium offertur, et
non solum percipientium sacramentum, sicut in aliis sacramentis. Et ideo, sicut Cyprianus dicit,
sacerdos, praefatione praemissa, parat fratrum mentes, dicendo, sursum corda, ut, dum respondet
plebs, habemus ad dominum, admoneatur nihil aliud se cogitare quam Deum.
[51158] IIIª q. 83 a. 4 ad 6 Ad sextum dicendum quod in hoc sacramento, sicut dictum est,
tanguntur ea quae pertinent ad totam Ecclesiam. Et ideo quaedam dicuntur a choro, quae pertinent
ad populum. Quorum quaedam chorus totaliter prosequitur, quae scilicet toti populo inspirantur.
Quaedam vero populus prosequitur, sacerdote inchoante, qui personam Dei gerit, in signum quod
talia pervenerunt ad populum ex revelatione divina, sicut fides et gloria caelestis. Et ideo sacerdos
inchoat symbolum fidei et gloria in excelsis Deo. Quaedam vero dicuntur per ministros, sicut
doctrina novi et veteris testamenti, in signum quod per ministros a Deo missos est haec doctrina
populis nuntiata. Quaedam vero sacerdos solus prosequitur, quae scilicet ad proprium officium
sacerdotis pertinent, ut scilicet dona et preces offerat pro populo, sicut dicitur Heb. V. In his tamen
quaedam dicit publice, quae scilicet pertinent et ad sacerdotem et ad populum, sicut sunt orationes
communes. Quaedam vero pertinent ad solum sacerdotem, sicut oblatio et consecratio. Et ideo quae
circa haec sunt dicenda occulte a sacerdote dicuntur. In utrisque tamen excitat attentionem populi,
dicendo, dominus vobiscum; et expectat assensum dicentium, amen. Et ideo in his quae secreto
dicuntur, publice praemittit, dominus vobiscum, et subiungit, per omnia saecula saeculorum. Vel
secrete aliqua sacerdos dicit in signum quod, circa Christi passionem, discipuli non nisi occulte
Christum confitebantur.
[51159] IIIª q. 83 a. 4 ad 7 Ad septimum dicendum quod efficacia verborum sacramentalium
impediri potest per intentionem sacerdotis. Nec tamen est inconveniens quod a Deo petamus id
quod certissime scimus ipsum facturum, sicut Christus, Ioan. XVII, petiit suam clarificationem.
Non tamen ibi videtur sacerdos orare ut consecratio impleatur, sed ut nobis fiat fructuosa, unde
signanter dicit, ut nobis corpus et sanguis fiat. Et hoc significant verba quae praemittit dicens, hanc
oblationem facere digneris benedictam, secundum Augustinum, idest, per quam benedicimur,
scilicet per gratiam; adscriptam, idest, per quam in caelo adscribimur; ratam, idest, per quam
visceribus Christi censeamur; rationabilem, idest, per quam a bestiali sensu exuamur; acceptabilem,
idest, ut, qui nobis ipsis displicemus, per hanc acceptabiles eius unico filio simus.
[51160] IIIª q. 83 a. 4 ad 8 Ad octavum dicendum quod, licet hoc sacrificium ex seipso praeferatur
omnibus antiquis sacrificiis, tamen sacrificia antiquorum fuerunt Deo acceptissima ex eorum
devotione. Petit ergo sacerdos ut hoc sacrificium acceptetur Deo ex devotione offerentium, sicut illa
accepta fuerunt Deo.

[51161] IIIª q. 83 a. 4 ad 9 Ad nonum dicendum quod sacerdos non petit quod species
sacramentales deferantur in caelum; neque corpus Christi verum, quod ibi esse non desinit. Sed petit
hoc pro corpore mystico, quod scilicet in hoc sacramento significatur, ut scilicet orationes et populi
et sacerdotis Angelus assistens divinis mysteriis Deo repraesentet; secundum illud Apoc. VIII,
ascendit fumus incensorum de oblationibus sanctorum de manu Angeli. Sublime autem altare Dei
dicitur vel ipsa Ecclesia triumphans, in quam transferri petimus, vel ipse Deus, cuius
participationem petimus; de hoc enim altari dicitur Exod. XX, non ascendes ad altare meum per
gradus, idest, in Trinitate gradus non facies. Vel per Angelum intelligitur ipse Christus, qui est
magni consilii Angelus, qui corpus suum mysticum Deo patri coniungit et Ecclesiae triumphanti. Et
propter hoc etiam Missa nominatur. Quia per Angelum sacerdos preces ad Deum mittit, sicut
populus per sacerdotem. Vel quia Christus est hostia nobis missa. Unde et in fine Missae diaconus
in festis diebus populum licentiat, dicens, ite, Missa est, scilicet hostia ad Deum per Angelum, ut
scilicet sit Deo accepta.

Articulus 5
[51162] IIIª q. 83 a. 5 arg. 1 Ad quintum sic proceditur. Videtur quod ea quae in celebratione huius
sacramenti aguntur, non sunt convenientia. Hoc enim sacramentum ad novum testamentum pertinet,
ut ex forma ipsius apparet. In novo autem testamento non sunt observandae caeremoniae veteris
testamenti. Ad quas pertinebat quod sacerdos et ministri aqua lavabantur quando accedebant ad
offerendum, legitur enim Exod. XXX, lavabunt Aaron et filii eius manus suas ac pedes quando
ingressuri sunt ad altare. Non est ergo conveniens quod sacerdos lavet manus suas inter Missarum
solemnia.
[51163] IIIª q. 83 a. 5 arg. 2 Praeterea, ibidem dominus mandavit quod sacerdos adoleret incensum
suave fragrans super altare quod erat ante propitiatorium. Quod etiam pertinebat ad caeremoniam
veteris testamenti. Inconvenienter ergo sacerdos in Missa thurificatione utitur.
[51164] IIIª q. 83 a. 5 arg. 3 Praeterea, ea quae in sacramentis Ecclesiae aguntur, non sunt iteranda.
Inconvenienter ergo sacerdos iterat crucesignationes super hoc sacramentum.
[51165] IIIª q. 83 a. 5 arg. 4 Praeterea, apostolus dicit, Heb. VII, sine ulla contradictione, quod
minus est a maiori benedicitur. Sed Christus, qui est in hoc sacramento post consecrationem, est
multo maior sacerdote. Inconvenienter igitur sacerdos post consecrationem benedicit hoc
sacramentum cruce signando.
[51166] IIIª q. 83 a. 5 arg. 5 Praeterea, in sacramento Ecclesiae nihil debet fieri quod ridiculosum
videatur. Videtur autem ridiculosum gesticulationes facere, ad quas pertinere videtur quod sacerdos
quandoque brachia extendit, manus iungit, digitos complicat, et seipsum incurvat. Ergo hoc non
debet fieri in hoc sacramento.
[51167] IIIª q. 83 a. 5 arg. 6 Praeterea, ridiculosum etiam videtur quod sacerdos multoties se ad
populum vertit, multoties etiam populum salutat. Non ergo debent haec fieri in celebratione huius
sacramenti.
[51168] IIIª q. 83 a. 5 arg. 7 Praeterea, apostolus, I Cor. I, pro inconvenienti habet quod Christus sit
divisus. Sed post consecrationem Christus est in hoc sacramento. Inconvenienter igitur hostia
frangitur a sacerdote.

[51169] IIIª q. 83 a. 5 arg. 8 Praeterea, ea quae in hoc sacramento aguntur, passionem Christi
repraesentant. Sed in passione Christi corpus fuit divisum in locis quinque vulnerum. Ergo corpus
Christi in quinque partes frangi debet, magis quam in tres.
[51170] IIIª q. 83 a. 5 arg. 9 Praeterea, totum corpus Christi in hoc sacramento seorsum consecratur
a sanguine. Inconvenienter igitur una pars eius sanguini miscetur.
[51171] IIIª q. 83 a. 5 arg. 10 Praeterea, sicut corpus Christi proponitur in hoc sacramento ut cibus,
ita et sanguis Christi ut potus. Sed sumptioni corporis Christi non adiungitur in celebratione Missae
alius corporalis cibus. Inconvenienter igitur sacerdos, post sumptionem sanguinis Christi, vinum
non consecratum sumit.
[51172] IIIª q. 83 a. 5 arg. 11 Praeterea, veritas debet respondere figurae. Sed de agno paschali, qui
fuit figura huius sacramenti, mandatur quod non remaneret ex eo quidquam usque mane.
Inconvenienter ergo hostiae consecratae reservantur, et non statim sumuntur.
[51173] IIIª q. 83 a. 5 arg. 12 Praeterea, sacerdos pluraliter loquitur audientibus, puta cum dicit,
dominus vobiscum, et, gratias agamus. Sed inconveniens videtur pluraliter loqui uni soli, et maxime
minori. Ergo inconveniens videtur quod sacerdos, uno tantum ministro praesente, celebret Missam.
Sic igitur videtur quod inconvenienter aliqua agantur in celebratione huius sacramenti.
[51174] IIIª q. 83 a. 5 s. c. Sed in contrarium est Ecclesiae consuetudo, quae errare non potest,
utpote spiritu sancto instructa.
[51175] IIIª q. 83 a. 5 co. Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, in sacramentis aliquid
dupliciter significatur, scilicet verbis et factis, ad hoc quod sit perfectior significatio. Significantur
autem verbis in celebratione huius sacramenti quaedam pertinentia ad passionem Christi, quae
repraesentatur in hoc sacramento; vel etiam ad corpus mysticum, quod significatur in hoc
sacramento; et quaedam pertinentia ad usum sacramenti, qui debet esse cum devotione et reverentia.
Et ideo in celebratione huius mysterii quaedam aguntur ad repraesentandum passionem Christi; vel
etiam dispositionem corporis mystici; et quaedam aguntur pertinentia ad devotionem et reverentiam
usus huius sacramenti.
[51176] IIIª q. 83 a. 5 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod ablutio manuum fit in celebratione
Missae propter reverentiam huius sacramenti. Et hoc dupliciter. Primo quidem, quia aliqua pretiosa
tractare non consuevimus nisi manibus ablutis. Unde indecens videtur quod ad tantum sacramentum
aliquis accedat manibus, etiam corporaliter, inquinatis. Secundo, propter significationem. Quia, ut
Dionysius dicit, III cap. Eccles. Hier., extremitatum ablutio significat emundationem etiam a
minimis peccatis, secundum illud Ioan. XIII, qui lotus est, non indiget nisi ut pedes lavet. Et talis
emundatio requiritur ab eo qui accedit ad hoc sacramentum. Quod etiam significatur per
confessionem quae fit ante introitum Missae. Et hoc idem significabat ablutio sacerdotum in veteri
lege, ut ibidem Dionysius dicit. Nec tamen Ecclesia hoc servat tanquam caeremoniale veteris legis
praeceptum, sed quasi ab Ecclesia institutum, sicut quiddam secundum se conveniens. Et ideo non
eodem modo observatur sicut tunc. Praetermittitur enim pedum ablutio, et servatur ablutio manuum,
quae potest fieri magis in promptu, et quae sufficit ad significandam perfectam munditiam. Cum
enim manus sit organum organorum, ut dicitur in III de anima, omnia opera attribuuntur manibus.
Unde et in Psalmo dicitur, lavabo inter innocentes manus meas.
[51177] IIIª q. 83 a. 5 ad 2 Ad secundum dicendum quod thurificatione non utimur quasi
caeremoniali praecepto legis, sed sicut Ecclesiae statuto. Unde non eodem modo utimur sicut in
veteri lege erat statutum. Pertinet autem ad duo. Primo quidem, ad reverentiam huius sacramenti, ut

scilicet per bonum odorem depellatur si quid corporaliter pravi odoris in loco fuerit, quod posset
provocare horrorem. Secundo, pertinet ad repraesentandum effectum gratiae, qua, sicut bono odore,
Christus plenus fuit, secundum illud Gen. XXVII, ecce, odor filii mei sicut odor agri pleni; et a
Christo derivatur ad fideles officio ministrorum, secundum illud II Cor. II, odorem notitiae suae
spargit per nos in omni loco. Et ideo, undique thurificato altari, per quod Christus designatur,
thurificantur omnes per ordinem.
[51178] IIIª q. 83 a. 5 ad 3 Ad tertium dicendum quod sacerdos in celebratione Missae utitur
crucesignatione ad exprimendam passionem Christi, quae ad crucem est terminata. Est autem passio
Christi quibusdam quasi gradibus peracta. Nam primo fuit Christi traditio, quae facta est a Deo, a
Iuda, et a Iudaeis. Quod significat trina crucesignatio super illa verba, haec dona, haec munera,
haec sancta sacrificia illibata. Secundo fuit Christi venditio. Est autem venditus sacerdotibus,
Scribis et Pharisaeis. Ad quod significandum fit iterum trina crucesignatio super illa verba,
benedictam, adscriptam, ratam. Vel ad ostendendum pretium venditionis, scilicet triginta denarios.
Additur autem et duplex super illa verba, ut nobis corpus et sanguis, etc., ad designandam personam
Iudae venditoris et Christi venditi. Tertio autem fuit praesignatio passionis Christi facta in cena. Ad
quod designandum, fiunt tertio duae cruces, una in consecratione corporis, alia in consecratione
sanguinis, ubi utrobique dicitur benedixit. Quarto autem fuit ipsa passio Christi. Unde, ad
repraesentandum quinque plagas, fit quarto quintuplex crucesignatio super illa verba, hostiam
puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum vitae aeternae, et calicem salutis
perpetuae. Quinto, repraesentatur extensio corporis, et effusio sanguinis, et fructus passionis, per
trinam crucesignationem quae fit super illis verbis, corpus et sanguinem sumpserimus, omni
benedictione et cetera. Sexto, repraesentatur triplex oratio quam fecit in cruce, unam pro
persecutoribus, cum dixit, pater, ignosce illis; secundam pro liberatione a morte, cum dixit, Deus,
Deus meus, ut quid dereliquisti me? Tertia pertinet ad adeptionem gloriae, cum dixit, pater, in
manus tuas commendo spiritum meum. Et ad hoc significandum, fit trina crucesignatio super illa
verba, sanctificas, vivificas, benedicis, et cetera. Septimo, repraesentantur tres horae quibus
pependit in cruce, scilicet a sexta hora usque ad nonam. Et ad hoc significandum, fit iterum trina
crucesignatio ad illa verba, per ipsum, et cum ipso, et in ipso. Octavo autem, repraesentatur
separatio animae a corpore, per duas cruces subsequentes extra calicem factas. Nono autem,
repraesentatur resurrectio tertia die facta, per tres cruces quae fiunt ad illa verba, pax domini sit
semper vobiscum. Potest autem brevius dici quod consecratio huius sacramenti, et acceptio
sacrificii, et fructus eius, procedit ex virtute crucis Christi. Et ideo, ubicumque fit mentio de aliquo
horum, sacerdos crucesignatione utitur.
[51179] IIIª q. 83 a. 5 ad 4 Ad quartum dicendum quod sacerdos post consecrationem non utitur
crucesignatione ad benedicendum et consecrandum, sed solum ad commemorandum virtutem crucis
et modum passionis Christi, ut ex dictis patet.
[51180] IIIª q. 83 a. 5 ad 5 Ad quintum dicendum quod ea quae sacerdos in Missa facit, non sunt
ridiculosae gesticulationes, fiunt enim ad aliquid repraesentandum. Quod enim sacerdos brachia
extendit post consecrationem, significat extensionem brachiorum Christi in cruce. Levat etiam
manus orando, ad designandum quod oratio eius pro populo dirigitur ad Deum, secundum illud
Thren. III, levemus corda nostra cum manibus ad Deum in caelum. Et Exod. XVII dicitur quod,
cum levaret Moyses manus, vincebat Israel. Quod autem manus interdum iungit, et inclinat se,
suppliciter et humiliter orans, designat humilitatem et obedientiam Christi, ex qua passus est.
Digitos autem iungit post consecrationem, scilicet pollicem cum indice, quibus corpus Christi
consecratum tetigerat, ut, si qua particula digitis adhaeserat, non dispergatur. Quod pertinet ad
reverentiam sacramenti.

[51181] IIIª q. 83 a. 5 ad 6 Ad sextum dicendum quod quinquies se sacerdos vertit ad populum, ad
designandum quod dominus die resurrectionis quinquies se manifestavit, ut supra dictum est in
tractatu de resurrectione Christi. Salutat autem septies populum, scilicet quinque vicibus quando se
convertit ad populum, et bis quando se non convertit, scilicet ante praefationem cum dicit, dominus
vobiscum, et cum dicit, pax domini sit semper vobiscum, ad designandum septiformem gratiam
spiritus sancti. Episcopus autem celebrans in festis in prima salutatione dicit, pax vobis, quod post
resurrectionem dixit dominus, cuius personam repraesentat episcopus praecipue.
[51182] IIIª q. 83 a. 5 ad 7 Ad septimum dicendum quod fractio hostiae tria significat, primo
quidem, ipsam divisionem corporis Christi, quae facta est in passione; secundo, distinctionem
corporis mystici secundum diversos status; tertio, distributionem gratiarum procedentium ex
passione Christi, ut Dionysius dicit, III cap. Eccles. Hier. Unde talis fractio non inducit divisionem
Christi.
[51183] IIIª q. 83 a. 5 ad 8 Ad octavum dicendum quod, sicut Sergius Papa dicit, et habetur in
decretis, de Consecr., dist. II, triforme est corpus domini. Pars oblata in calicem Missa corpus
Christi quod iam resurrexit, demonstrat, scilicet ipsum Christum, et beatam virginem, vel si qui alii
sancti cum corporibus sunt in gloria. Pars comesta ambulans adhuc super terram, quia scilicet
viventes in terra sacramento uniuntur; et passionibus conteruntur, sicut panis comestus atteritur
dentibus. Pars in altari usque ad finem Missae remanens est corpus Christi in sepulcro remanens,
quia usque in finem saeculi corpora sanctorum in sepulcris erunt, quorum tamen animae sunt vel in
Purgatorio vel in caelo. Hic tamen ritus non servatur modo, ut scilicet una pars servetur usque in
finem Missae. Manet tamen eadem significatio partium. Quam quidam metrice expresserunt,
dicentes, hostia dividitur in partes, tincta beatos plene, sicca notat vivos, servata sepultos. Quidam
tamen dicunt quod pars in calicem Missa significat eos qui vivunt in hoc mundo; pars autem extra
calicem servata significat plene beatos quantum ad animam et corpus; pars autem comesta significat
ceteros.
[51184] IIIª q. 83 a. 5 ad 9 Ad nonum dicendum quod per calicem duo possunt significari. Uno
modo, ipsa passio, quae repraesentatur in hoc sacramento. Et secundum hoc, per partem in calicem
missam significantur illi qui adhuc sunt participes passionum Christi. Alio modo, potest significari
fruitio beata, quae etiam in hoc sacramento praefiguratur. Et ideo illi quorum corpora iam sunt in
plena beatitudine, significantur per partem in calicem missam. Et est notandum quod pars in
calicem missa non debet populo dari in supplementum communionis, quia panem intinctum non
porrexit Christus nisi Iudae proditori.
[51185] IIIª q. 83 a. 5 ad 10 Ad decimum dicendum quod vinum, ratione suae humiditatis, est
ablutivum. Et ideo sumitur post perceptionem huius sacramenti, ad abluendum os, ne aliquae
reliquiae remaneant, quod pertinet ad reverentiam sacramenti. Unde extra, de Celebrat. Miss., cap.
ex parte, sacerdos vino os perfundere debet postquam totum percepit sacramentum, nisi cum eodem
die Missam aliam debuerit celebrare, ne, si forte vinum perfusionis acciperet, celebrationem aliam
impediret. Et eadem ratione perfundit vino digitos quibus corpus Christi tetigerat.
[51186] IIIª q. 83 a. 5 ad 11 Ad undecimum dicendum quod veritas quantum ad aliquid debet
respondere figurae, quia scilicet non debet pars hostiae consecratae de qua sacerdos et ministri, vel
etiam populus communicat, in crastinum reservari. Unde, ut habetur de Consecr., dist. II, Clemens
Papa statuit, tanta holocausta in altario offerantur, quanta populo sufficere debeant. Quod si
remanserint, in crastinum non reserventur, sed cum timore et tremore clericorum diligentia
consumantur. Quia tamen hoc sacramentum quotidie sumendum est, non autem agnus paschalis
quotidie sumebatur; ideo oportet alias hostias consecratas pro infirmis conservare. Unde in eadem

distinctione legitur, presbyter Eucharistiam semper habeat paratam, ut, quando quis infirmatus
fuerit, statim eum communicet, ne sine communione moriatur.
[51187] IIIª q. 83 a. 5 ad 12 Ad duodecimum dicendum quod in solemni celebratione Missae plures
debent adesse. Unde Soter Papa dicit, ut habetur de Consecr., dist. I, hoc quoque statutum est, ut
nullus presbyterorum Missarum solemnia celebrare praesumat, nisi, duobus praesentibus sibique
respondentibus, ipse tertius habeatur, quia, cum pluraliter ab eo dicitur, dominus vobiscum, et illud
in secretis, orate pro me, apertissime convenit ut ipsi respondeatur salutationi. Unde et, ad
maiorem solemnitatem, ibidem statutum legitur quod episcopus cum pluribus Missarum solemnia
peragat. In Missis tamen privatis sufficit unum habere ministrum, qui gerit personam totius populi
Catholici, ex cuius persona sacerdoti pluraliter respondet.

Articulus 6
[51188] IIIª q. 83 a. 6 arg. 1 Ad sextum sic proceditur. Videtur quod non possit sufficienter occurri
defectibus qui circa celebrationem huius sacramenti occurrunt, statuta Ecclesiae observando.
Contingit enim quandoque quod sacerdos, ante consecrationem vel post, moritur vel alienatur, vel
aliqua alia infirmitate praepeditur ne sacramentum sumere possit et Missam perficere. Ergo videtur
quod non possit impleri statutum Ecclesiae quo praecipitur quod sacerdos consecrans suo sacrificio
communicet.
[51189] IIIª q. 83 a. 6 arg. 2 Praeterea, contingit quandoque quod sacerdos, ante consecrationem vel
post, recolit se aliquid comedisse vel bibisse, vel alicui mortali peccato subiacere, vel etiam
excommunicationi, cuius prius memoriam non habebat. Necesse est ergo quod ille qui est in tali
articulo constitutus, peccet mortaliter contra statutum Ecclesiae faciens, sive sumat sive non sumat.
[51190] IIIª q. 83 a. 6 arg. 3 Praeterea, contingit quandoque quod in calicem musca aut aranea vel
aliquod animal venenosum cadit post consecrationem; vel etiam cognoscit sacerdos calici venenum
esse immissum ab aliquo malevolo causa occidendi ipsum. In quo casu, si sumat, videtur peccare
mortaliter, se occidendo vel Deum tentando. Similiter, si non sumat, peccat, contra statutum
Ecclesiae faciens. Ergo videtur esse perplexus et subiectus necessitati peccandi. Quod est
inconveniens.
[51191] IIIª q. 83 a. 6 arg. 4 Praeterea, contingit quod per negligentiam ministri aut aqua non
ponitur in calice, aut etiam nec vinum, et hoc sacerdos advertit. Ergo in hoc etiam casu videtur esse
perplexus, sive sumat corpus sine sanguine, quasi imperfectum faciens sacrificium; sive non sumens
nec corpus nec sanguinem.
[51192] IIIª q. 83 a. 6 arg. 5 Praeterea, contingit quod sacerdos non recolit se dixisse verba
consecrationis, vel etiam alia quae in consecratione huius sacramenti dicuntur. Videtur ergo peccare
in hoc casu, sive reiteret verba super eandem materiam, quae forte iam dixerat; sive utatur pane et
vino non consecratis quasi consecratis.
[51193] IIIª q. 83 a. 6 arg. 6 Praeterea, contingit quandoque, propter frigus, quod sacerdoti dilabitur
hostia in calicem, sive ante fractionem sive post. In hoc ergo casu non poterit sacerdos implere
ritum Ecclesiae vel de ipsa fractione, vel etiam de hoc quod sola tertia pars mittatur in calicem.
[51194] IIIª q. 83 a. 6 arg. 7 Praeterea, contingit quandoque quod per negligentiam sacerdotis
sanguis Christi effunditur; vel etiam quod sacerdos sacramentum sumptum vomit; aut quod etiam
hostiae consecratae tandiu conserventur quod putrefiant; vel etiam quod a muribus corrodantur; vel

etiam qualitercumque perdantur. In quibus casibus non videtur posse huic sacramento debita
reverentia exhiberi secundum Ecclesiae statuta. Non videtur ergo quod his defectibus seu periculis
occurri possit, salvis Ecclesiae statutis.
[51195] IIIª q. 83 a. 6 s. c. Sed contra est quod, sicut Deus, sic Ecclesia non praecipit aliquid
impossibile.
[51196] IIIª q. 83 a. 6 co. Respondeo dicendum quod periculis seu defectibus circa hoc
sacramentum evenientibus dupliciter potest occurri. Uno modo, praeveniendo, ne scilicet periculum
accidat. Alio modo, subsequendo, ut scilicet id quod accidit emendetur, vel adhibendo remedium,
vel saltem per poenitentiam eius qui negligenter egit circa hoc sacramentum.
[51197] IIIª q. 83 a. 6 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod, si sacerdos morte aut infirmitate gravi
occupetur ante consecrationem corporis et sanguinis domini, non oportet ut per alium suppleatur. Si
vero post incoeptam consecrationem hoc acciderit, puta consecrato corpore ante consecrationem
sanguinis, vel etiam consecrato utroque, debet Missae celebritas per alium expleri. Unde, ut habetur
in decretis, VII, qu. I, cap. nihil, in Toletano Concilio legitur, censuimus convenire ut, cum a
sacerdotibus Missarum tempore sacra mysteria consecrantur, si aegritudinis accidit cuiuslibet
eventus quo coeptum nequeat expleri mysterium, sit liberum episcopo vel presbytero alteri
consecrationem exequi incoepti officii. Non enim aliud competit ad supplementum initiatis mysteriis
quam aut incipientis aut subsequentis benedictione sint completa sacerdotis, quia nec perfecta
videri possunt nisi perfecto ordine compleantur. Cum enim omnes simus unum in Christo, nihil
contrarium diversitas personarum format, ubi efficaciam prosperitatis unitas fidei repraesentat.
Nec tamen quod naturae languoris causa consulitur, in praesumptionis perniciem convertatur.
Nullus, absque patenti proventu molestiae, minister vel sacerdos, cum coeperit, imperfecta officia
praesumat omnino relinquere. Si quis hoc temerarie praesumpserit, excommunicationis sententiam
sustinebit.
[51198] IIIª q. 83 a. 6 ad 2 Ad secundum dicendum quod, ubi difficultas occurrit, semper est
accipiendum illud quod habet minus de periculo. Maxime autem periculosum circa hoc
sacramentum est quod est contra perfectionem ipsius sacramenti, quia hoc est immane sacrilegium.
Minus autem est illud quod pertinet ad qualitatem sumentis. Et ideo, si sacerdos, post
consecrationem incoeptam, recordetur aliquid comedisse vel bibisse, nihilominus debet perficere
sacrificium et sumere sacramentum. Similiter, si recordetur se peccatum aliquod commisisse, debet
poenitere cum proposito confitendi et satisfaciendi, et sic non indigne, sed fructuose sumere
sacramentum. Et eadem ratio est si se meminerit excommunicationi cuicumque subiacere. Debet
enim assumere propositum absolutionem petendi, et sic per invisibilem pontificem, Iesum
Christum, absolutionem consequitur quantum ad hunc actum, quod peragat divina mysteria. Si vero
ante consecrationem alicuius praedictorum sit memor, tutius reputarem, maxime in casu
manducationis et excommunicationis, quod Missam incoeptam desereret, nisi grave scandalum
timeretur.
[51199] IIIª q. 83 a. 6 ad 3 Ad tertium dicendum quod, si musca vel aranea in calicem ante
consecrationem ceciderit, aut etiam venenum deprehenderit esse immissum, debet effundi, et,
abluto calice, denuo aliud vinum poni consecrandum. Si vero aliquid horum post consecrationem
acciderit, debet animal caute capi, et diligenter lavari, et comburi, et ablutio, simul cum cineribus, in
sacrarium mitti. Si vero venenum ibi adesse deprehenderit immissum, nullo modo debet sumere nec
alii dare ne calix vitae vertatur in mortem, sed debet diligenter in aliquo vasculo ad hoc apto cum
reliquiis conservari. Et, ne sacramentum remaneat imperfectum, debet vinum apponere in calice, et
denuo resumere a consecratione sanguinis, et sacrificium perficere.

[51200] IIIª q. 83 a. 6 ad 4 Ad quartum dicendum quod, si sacerdos, ante consecrationem sanguinis
et post consecrationem corporis, percipiat aut vinum aut aquam non esse in calice, debet statim
apponere et consecrare. Si vero hoc post consecrationis verba perceperit, quod aqua desit, debet
nihilominus procedere, quia appositio aquae, ut supra dictum est, non est de necessitate sacramenti.
Debet tamen puniri ille ex cuius negligentia hoc contingit. Nullo autem modo debet aqua vino iam
consecrato misceri, quia sequeretur corruptio sacramenti pro aliqua parte, ut supra dictum est. Si
vero percipiat post verba consecrationis quod vinum non fuerit positum in calice, si quidem hoc
percipiat ante sumptionem corporis, debet, deposita aqua si ibi fuerit, imponere vinum cum aqua, et
resumere a verbis consecrationis sanguinis. Si vero hoc perceperit post sumptionem corporis, debet
apponere aliam hostiam iterum simul consecrandam cum sanguine. Quod ideo dico quia, si diceret
sola verba consecrationis sanguinis, non servaretur debitus ordo consecrandi, et, sicut dicitur in
praedicto capitulo Toletani Concilii, perfecta videri non possunt sacrificia nisi perfecto ordine
compleantur. Si vero inciperet a consecratione sanguinis et repeteret omnia verba consequentia, non
competerent nisi adesset hostia consecrata, cum in verbis illis occurrant quaedam dicenda et fienda
non solum circa sanguinem, sed etiam circa corpus. Et debet in fine sumere hostiam iterum
consecratam et sanguinem, non obstante etiam si prius sumpserit aquam quae erat in calice, quia
praeceptum de perfectione sacramenti maioris est ponderis quam praeceptum quod hoc
sacramentum a ieiunis sumatur, ut supra dictum est.
[51201] IIIª q. 83 a. 6 ad 5 Ad quintum dicendum quod, licet sacerdos non recolat se dixisse aliqua
eorum quae dicere debuit, non tamen debet ex hoc mente perturbari. Non enim qui multa dicit,
recolit omnium quae dixit, nisi forte in dicendo aliquid apprehenderit sub ratione iam dicti sic enim
aliquid efficitur memorabile. Unde, si aliquis attente cogitet illud quod dicit, non tamen cogitet se
dicere illud, non multum recolit postea se dixisse. Sic enim fit aliquid obiectum memoria,
inquantum accipitur sub ratione praeteriti, sicut dicitur in libro de memoria. Si tamen sacerdoti
probabiliter constet se aliqua omisisse, si quidem non sunt de necessitate sacramenti, non aestimo
quod propter hoc debeat resumere immutando ordinem sacrificii, sed debet ulterius procedere. Si
vero certificetur se omisisse aliquid eorum quae sunt de necessitate sacramenti, scilicet formam
consecrationis, cum forma sit de necessitate sacramenti sicut et materia, idem videtur faciendum
quod dictum est in defectu materiae, ut scilicet resumatur a forma consecrationis, et cetera per
ordinem reiterentur, ne mutetur ordo sacrificii.
[51202] IIIª q. 83 a. 6 ad 6 Ad sextum dicendum quod fractio hostiae consecratae, et quod pars una
sola mittatur in calicem, respicit corpus mysticum, sicut et admixtio aquae significat populum. Et
ideo horum praetermissio non facit imperfectionem sacrificii, ut propter hoc sit necesse aliquid
reiterare circa celebrationem huius sacramenti.
[51203] IIIª q. 83 a. 6 ad 7 Ad septimum dicendum quod, sicut legitur de Consecr., dist. II, ex
decreto pii Papae, si per negligentiam aliquid stillaverit de sanguine in tabula quae terrae adhaeret,
lingua lambetur et tabula radetur. Si vero non fuerit tabula, terra radetur, et igni comburetur, et
cinis intra altare condetur. Et sacerdos quadraginta dies poeniteat. Si autem super altare stillaverit
calix, sorbeat minister stillam. Et tribus diebus poeniteat. Si super linteum altaris, et ad aliud stilla
pervenerit, quatuor diebus poeniteat. Si usque ad tertium, novem diebus poeniteat. Si usque ad
quartum, viginti diebus poeniteat. Et linteamina quae stilla tetigit, tribus vicibus lavet minister,
calice subtus posito, et aqua ablutionis sumatur et iuxta altare recondatur. Posset etiam sumi in
potu a ministro, nisi propter abominationem dimitteretur. Quidam autem ulterius partem illam
linteaminum incidunt et comburunt, et cinerem in altario vel sacrario reponunt. Subditur autem
ibidem, ex poenitentiali Bedae presbyteri, si quis per ebrietatem vel voracitatem Eucharistiam
evomuerit, quadraginta diebus poeniteat; clerici vel monachi, seu diaconi vel presbyteri, sexaginta
diebus; episcopus nonaginta. Si autem infirmitatis causa evomuerit, septem diebus poeniteat. Et in
eadem distinctione legitur, ex Concilio Aurelianensi, qui non bene custodierit sacrificium, et mus

vel aliquod aliud animal in Ecclesia comederit, quadraginta diebus poeniteat. Qui autem perdiderit
illud in Ecclesia, aut pars eius ceciderit et non inventa fuerit, triginta diebus poeniteat. Et eadem
poenitentia videtur dignus sacerdos per cuius negligentiam hostiae consecratae putrefiunt. Praedictis
autem diebus debet poenitens ieiunare et a communione cessare. Pensatis tamen conditionibus
negotii et personae, potest minui vel addi ad poenitentiam praedictam. Hoc tamen observandum est,
quod, ubicumque species integrae inveniuntur, sunt reverenter observandae, vel etiam sumendae,
quia, manentibus speciebus, manet ibi corpus Christi, ut supra dictum est. Ea vero in quibus
inveniuntur, comburenda sunt si commode fieri potest, cinere in sacrario recondito, sicut de rasura
tabulae dictum est.

