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Este número 76 do Boletim de Pastoral Litúrgica encerra uma
fase da sua história. O primeiro número apareceu em Abril de 1976.
Fomos lá procurar as razões  e os objectivos desta publicação litúrgica.
Encontrámos a apresentação de D. João Alves, Presidente da Comis-
são Episcopal de Liturgia, onde nos explica:
 “Tornava-se evidente a falta de uma publicação que facilitasse o con-
tacto a dentro do campo da Liturgia, quer entre o Secretariado Nacional
e as Comissões Diocesanas, quer entre estes e as próprias Comuni-
dades Cristãs do nosso País.
Só assim, veiculando em circuito vivo, conhecimentos, informações e
experiências é que se pode pensar em criar, manter e desenvolver um
autêntico movimento litúrgico português.
O Boletim de Pastoral Litúrgica aparece com a missão de procurar rea-
lizar, com simplicidade, estes anseios, que apontam para uma real ne-
cessidade da pastoral da Igreja em Portugal.
É ambicioso, havemos de confessá-lo, tal projecto, mas realizável, se
se pensar nas demonstradas possibilidades da Equipa que forma o
Secretariado Nacional de Liturgia”.

Esta publicação surgiu na continuação de duas anteriormente
existentes: o boletim Liturgia da responsabilidade do Secretariado Na-
cional de Liturgia, então orientado pelo dinâmico e dedicado P. António
Barbosa Pinto de feliz memória, e o Boletim de Informação Litúrgica da
Comissão de Liturgia e Música Sacra de Lisboa. Formulando votos e
expressando desejos, D. João Alves profetizou a respeito do Boletim de
Pastoral Litúrgica o que o presente atesta como cumprido:
“Por um lado contribuirá para o exacto conhecimento e observância
das determinações e orientações da Santa Sé e da Conferência Epis-
copal Portuguesa, por outro incrementará autênticas iniciativas
litúrgicas e facilitará o seu conhecimento.
Tudo, em conjunto, ajudará a servir da melhor forma o Povo de Deus
orante.
Que os propósitos e sonhos de hoje sejam amanhã, com a ajuda de
Deus, para todos nós reconfortantes realidades”.

E, para explicar o âmbito de um boletim de pastoral litúrgica, que
assim mesmo se chamava, o primeiro número apresentou um pequeno
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artigo do P. Luis de Oliveira Ribeiro. Foi muito breve, como se requer
para que a comunicação seja possível e agradável, e começou por in-
vocar as suas razões de colaboração: “a amizade que nos une, na equi-
pa do Secretariado, e a simplicidade com que o Boletim se quer apre-
sentar”. Desta fonte de comunhão e simplicidade nasceu o boletim. As
razões da comunhão deram corpo ao boletim, que assim se sonhava:

“Um Boletim de Pastoral Litúrgica
– Deverá obedecer às próprias leis da liturgia: as leis do diálogo

de Deus com o seu povo. Deus revelou o seu plano de salvação e fê-lo
numa linguagem humana de gestos, símbolos e palavras de modo a
poder ser entendido pelos homens. E nos últimos tempos falou-nos em
seu Filho, Palavra feita carne, que usou os conceitos e categorias do
seu tempo e do seu país.

– Deverá estar ao serviço desta transmissão fiel da mensagem,
tornando-a acessível e adaptando-a à mentalidade dos homens que
celebram.

– Deverá educar à compreensão dos símbolos sagrados e tradu-
zi-los na sua cultura.

– Deverá ajudar a criação, tradução e adaptação da linguagem e
formas litúrgicas, atendendo às necessidades e características das di-
versas assembleias ou grupos.

– Deverá ter em conta não só a índole histórica da salvação mas
também a realidade histórica portuguesa.

– Deverá atender à índole progressiva da história da salvação mas
também à índole progressiva da resposta humana, pessoal e comunitária;

–Terá uma função informativa mas principalmente formativa,
educadora do espírito litúrgico a partir das situações concretas.

– Estará sempre presente a comunicação efectiva nos sinais do
culto e a celebração festiva do dom de Deus e da existência humana”.

O Senhor da história, sempre presente nos acontecimentos para
que sejam de salvação, dignou-se fazer história litúrgica com este boletim.
Monsenhor Aníbal Ramos, qual servo bom e fiel, terminou a sua missão
como director do Boletim de Pastoral Litúrgica, mas este continuará a
sua missão histórica, de acordo com os projectos iniciais. A reforma
litúrgica está longe dos seus verdadeiros objectivos: é obra do tempo
para a eternidade. O novo director do Secretariado Nacional de Liturgia
entende ser seu dever dar novo vigor a este boletim para que a sua
renovação constitua mais um apelo à renovação litúrgica.

O próximo número voltará à verdade da “Beleza sempre antiga e
sempre nova” que na escola da liturgia se professa.

 “Glória ao Pai e ao filho e ao Espírito Santo. Como era no princí-
pio agora e sempre. Amen”.
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O “Catec ismo”
na  h is tór ia  da  Ig re ja

(Continuação)

S E G U N D A PA RT E

D o  C a t e c i s m o  à  c a t e q u e s e

1. Os primeiros “Catecismos modernos”

Os catecismos dos tempos modernos encontram os seus primei-
ros modelos inspiradores no sec. XIII quando por toda a Igreja soprava
já um forte desejo de reforma: as ordens mendicantes dedicavam-se à
pregação popular e à difusão dos opúsculos atrás referidos.

A primeira vez, contudo, que se usou o termo catecismo foi no
título do texto catequético publicado em 1375 pelo arcebispo de York,
Lay folks Catechism. Meio século depois era o concílio de Tortosa que
fazia um decreto sobre a elaboração dum “breve compêndio” da doutri-
na cristã e determinava o seu conteúdo, explicitando e desenvolvendo
o esquema que já vinha de Santo Tomás: aquilo que se deve crer –
artigos da fé; o que se deve pedir – o que o Senhor ensinou a rezar; o
que se deve observar – os mandamentos; o que se deve evitar – os sete
pecados mortais; o que se deve desejar e esperar – a vida eterna.57

Nesta corrente de renovação espiritual entra, pouco tempo de-
pois, também Martinho Lutero, embora de maneira muito mais radical e
contestatária, e, logo a seguir, os catequetas católicos, entre os quais
o muito célebre São Pedro Canísio.

57 Cfr T. STENICO, Ibid., p. 60.
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1.1 Catecismos protestantes e catecismos católicos

O período anterior ao Concílio de Trento foi particularmente fe-
cundo na elaboração de catecismos. Foram instrumento importante da
Reforma protestante. Lutero, em 1529, escreveu dois catecismos em
que expôs o “seu Evangelho”; a difusão destes catecismos, como aliás
a dos catecismos católicos, foi facilitada pela invenção da imprensa,
pela inovação pedagógica, desencadeada com a criação de colégios e
pequenas escolas, cujo objectivo primário era “instruir e educar os cris-
tãos”,58  finalidade que é também a das paróquias, tenham ou não es-
cola, pois se destinam a “assegurar o catecismo... para todas as crian-
ças e para os ignorantes”,59  e, finalmente, pelo método da pergunta-
resposta.

É, portanto, neste período que se chega, praticamente, ao triplo
sentido de catecismo: manual (texto), instituição (em vez de “cateque-
se”) e prática pedagógica  (método que chegou a ser depois utilizado
para a difusão de outras ideias como as socialistas ou republicanas).

Lutero tinha-se proposto escrever um “sumário da fé, profunda-
mente religioso e profundamente prático”, em ordem ao incremento da
vida cristã fundamental. O que veio a suceder em 1529 com o Grande
Catecismo Alemão (livro do mestre, especialmente do pároco) e com o
Pequeno Catecismo, para uso dos pastores, pregadores e pais de fa-
mília pouco instruídos, usando o método das perguntas-respostas. A
autoridade destes catecismos de Lutero foi sempre muito grande; mas
acabaram por tornar-se confessionalmente vinculantes ou “dogmatiza-
dos” e “escolarizados” e, a partir de 1580 entraram no numero dos li-
vros “oficiais” indiscutíveis (konkordienbuch).60

Sucessivamente foram aparecendo, primeiro, o catecismo da
Igreja de Genebra ou de Calvino (1542) e depois o Catecismo de Hei-
delberg (1563). O Catecismo de Genebra tem como subtítulo Formulá-
rio para instruir as crianças na cristandade, feito à maneira de diálogo
em que o ministro interroga e a criança responde e está dividido em
quatro partes sobre o modo de conhecer e louvar a Deus: fé, obediên-
cia (mandamentos), oração e acolhimento (Palavra e sacramentos);
nas numerosas edições que teve inclui sempre um apêndice de ora-
ções, cânticos eclesiásticos e o modo de administrar os sacramentos.

58 E. GERMAIN, Du Moyen Age aux temps modernes, em Thabor, p. 39.
59 Id., Ibid.
60 Cfr. E. PAUL, Lutero Martin, em J. GEVAERT, Ibid., pp. 517-519
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O Catecismo de Heidelberg, porque mais adaptado sob o ponto de vis-
ta pedagógico, tornou-se o catecismo mais popular em território “refor-
mado” ou “calvinista”. A grande intenção dos reformadores protestan-
tes ao redigirem catecismos era precisamente a de expor a fé nova,
mais esclarecida que a antiga.61

Entre os catecismos católicos, publicados também com inten-
ções reformadoras, temos, antes do Concílio de Trento, os de São Pe-
dro Canísio e, depois do Concílio, os de São Roberto Belarmino.

São Pedro Canísio contrapõe-se sem descanso, de facto, a Lu-
tero; mas fá-lo de maneira positiva, respondendo à sua doutrinação
sem entrar em polémica; as suas grandes preocupações eram comba-
ter a ignorância religiosa e a consequente indiferença religiosa e iniciar
os cristãos nas verdades fundamentais da fé; o que fez em três cate-
cismos com destinatários diferentes segundo as suas capacidades de
compreensão: a Suma da doutrina cristã em perguntas e respostas
(1555), destinada aos jovens estudantes superiores, aos clérigos em
formação e aos leigos cultos; o Catecismo mínimo (1556), em forma de
abecedário, para as crianças e pessoas ignorantes que começavam a
ler e o Pequeno catecismo dos católicos (1558), intermédio, para os
estudantes médios; este foi o que teve maior êxito em virtude da sua
pedagogia e da exactidão ou precisão das perguntas e respostas. São
Pedro Canísio publicou ainda as Instruções cristãs (1589), catecismo
só de imagens com breves legendas.62

São Roberto Belarmino, já depois do Concílio de Trento e do seu
catecismo, o Catecismo Romano, publicou a pedido do Papa o seu Bre-
ve doutrina cristã (1597) para aprender de cor, bastante polémico e de-
fensivo, no sistema de perguntas e respostas, e a Declaração mais
ampla da Doutrina cristã (1598), que tem os catequistas como destina-
tários e no qual quem pergunta são os catequizandos, o que é novo.
Estes dois catecismos, dada a autoridade que o próprio Papa lhes re-
conhecia, recomendando-os a todas as dioceses e paróquias, acaba-
ram por eclipsar os de São Pedro Canísio que, aliás, São Roberto Be-
larmino não conhecia quando redigiu os seus, e o próprio catecismo de
Trento. Influenciaram, sem dúvida e muito, os catecismos posteriores e
a orientação da catequese até praticamente ao nosso século, chegan-
do a Breve doutrina a ser proposta como base do Esquema De parvo

61 Cfr. F. LAPLANCHE, Les réformes protestante et catholique, em Thabor ...,
pp. 40-41

62 E. GERMAIN, «Sais-tu ton Canisius?», em Thabor..., p. 43; E. PAUL, Canisio
Pedro, em J. GEVAERT, Ibid., p. 123.
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catechismo que esteve presente no Concílio Vaticano I.63  As obras de
São Roberto Belarmino são responsáveis pela acentuação mais inte-
lectual, institucional, visível e coisificante do ensino relativo ao mistério
cristão, aos sacramentos da graça e à Igreja.64

1.2 O Catecismo do Concílio de Trento

A Catechesi Tradendae põe, e justamente, em relevo a obra cate-
quética do Concílio de Trento, para além do Catecismo Romano, “obra
de primeiro plano como resumo da doutrina cristã e da teologia tradi-
cional, para uso dos sacerdotes”: “O Concílio suscitou na Igreja uma
organização digna de nota; estimulou o clero ao cumprimento dos
seus deveres de ensino catequético; e foi determinante, ainda, para a publi-
cação de catecismos, a que se dedicaram santos teólogos tais como São
Carlos Borromeu, São Roberto Belarmino ou São Pedro Canísio, escritos
que são verdadeiros modelos para aquele tempo”.65 Um destes catecismos
mais conhecido, entre nós, foi de D. Frei Bartolomeu dos Mártires, arce-
bispo de Braga, Catecismo ou doutrina cristã e práticas espirituais (1564),
aparecido dois anos antes do próprio catecismo de Trento.

O Catecismo Romano ou Catechismus ex Decreto Concilii
Tridentini ad parochos foi decretado pelo Concílio, embora só tenha
sido publicado em 1566 por São Pio V. Um dos seus redactores da ter-
ceira comissão, já posterior ao Concílio, foi o dominicano português
Francisco Foreiro, perito conciliar.

O projecto dum catecismo, a fazer pelos próprios Padres concili-
ares ou sob a autoridade do Concílio, vinha já da primeira fase do mes-
mo (1546); pretendia-se, então, que fosse redigido a partir da Escritura
e dos Santos Padres um catecismo que estivesse acima de qualquer
suspeita ou posterior censura e servisse para a educação cristã das
crianças e dos adultos ignorantes.

A sua última redacção acabou, todavia, por ter como destinatá-
rios os párocos: seria para eles guia ou livro de referência na sua tarefa
de instrução religiosa dos fiéis. O Catecismo de Trento pertence ao
género do catecismo maior, assente em quatro pilares que se tinham,
de algum modo, tornado clássicos: Símbolo (estrutura trinitária), Sacra-

63 L. RESINES, Belarmino Roberto, em J. GEVAERT,  Ibid., p. 101.
64 E. GERMAIN, Les deux Catéchismes de Bellarmin, em Thabor..., p. 44.
65 E. GERMAIN, Catecismo (institucion), em J. GEVAERT, Ibid., pp. 135-139.



127

mentos, Decálogo e Pai Nosso; reproduz fielmente a doutrina do Concí-
lio sem, contudo, a carga naturalmente polémica dos decretos em que
ficou consignada: a sua forma de expressão é belíssima, baseia-se na
Escritura e na Patrística e na melhor tradição teológica acerca do co-
nhecimento a ter de Jesus Cristo, do amor para com Ele e do caminhar
na vida segundo os seus passos. É de notar que o Catecismo de Trento
“e o único catecismo fruto de um Concílio Ecuménico, com autoridade
papal e para toda a Igreja com carácter oficial”.66

Embora tenha sido grande a sua difusão, rapidamente foi sendo
posto de lado para dar lugar aos manuais com perguntas e respostas;
estes tinham a “vantagem” de estarem “prontos a servir” e de não exi-
girem tanto esforço e, certamente tanta sabedoria teológica e capaci-
dade pedagógica.67

1.3 Do “catecismo” ao catequista

a) Organização da catequese nas escolas

A partir do sec. XVII (e durante os séc. XVIII e XIX) difundiu-se
cada vez mais o livrinho a que chamamos “catecismo”, quer em virtude
da cada vez maior preocupação em catequizar as crianças, no seu
tempo etário privilegiado e específico de formação, quer em virtude do
impulso dado pelo Concílio de Trento ao instituir, em 11 de Novembro
de 1563 na XXV sessão, a “catequese paroquial” que incluía também
uma “catequese dos sacramentos”, e as “associações da doutrina cristã”.

A generalização da rede escolar e da organização da catequese
paroquial levou à proliferação dos “catecismos” ou “manuais” diocesanos
elaborados localmente ou aí tornados “oficiais”. Conhecem-se alguns mui-
to difundidos: os três catecismos de Bossuet, bispo da diocese de Maux,
França, para a catequese inicial a fazer pelos pais, para a preparação da
Confirmação (7-8 anos), para a preparação da primeira Comunhão (11
anos);68  o Catecismo de Montpellier (1702), do jansenista e galicano fran-
cês Joaquim Colbert, traduzido e muito utilizado em Portugal depois da
expulsão dos jesuítas e por influência do Marquês de Pombal... .69

66 L. RESINES, Catecismo Romano, em J. GEVAERT, Ibid., pp. 139-141.
67 Cfr. E. GERMAIN, Le catéchisme du Concile de Trente, em Thabor..., p. 42.
68 Cfr. E. GERMAIN, Bossuet Jacques Bénigne, em J. GEVAERT, Ibid., pp. 111-112.
69 Cfr. M. SONNET, Diffusion du livre appelé catéchisme, em Thabor..., p. 47.
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A preocupação por adaptar a catequese à capacidade das crian-
ças, faz surgir as séries de dois ou três catecismos para as diversas
idades, de um para outro cada vez mais volumosos por causa dos con-
teúdos e também porque o catecismo cada vez mais se torna “livro do
mestre” ou do catequista sem se abandonar, no entanto, o método das
perguntas e respostas, de maneira a serem retidas na memória mais
do que compreendidas... Não se fizeram esperar as reacções contra
este “papaguear” (Boudon, arcediago de Évreux, já em 1675!) e contra
a abstracção e a secura ou aridez do estilo do manual (Claude Fleury,
em 1683 no Catecismo histórico).70

É este também o tempo do florescimento das Congregações reli-
giosas dedicadas ao ensino e à evangelização e, quase sempre ex-
pressamente, à catequese e às missões populares: escolápios, ursuli-
nas, sulpicianos, lazaristas, eudistas, oratorianos, capuchinhos. E os
seminários diocesanos, destinados à formação para a prática pastoral
(pregação e catequese), são animados e dirigidos pelos mesmos
religiosos; surgiram as “escolas da caridade”, tornadas “escolas paro-
quiais”, para alunos pobres, uma vez que já havia as escolas catedrais
e as escolas particulares (à volta de um mestre) as quais eram pagas
pelos alunos. As “escolas paroquiais” tornar-se-ão também verdadeiras
“escolas de catequese” ou de educação cristã; a obra de Jacques Ba-
tencourt, L’École paroissiale ou la manière de bien instruire les enfants
dans les pettites écoles (1654), referência para todas as iniciativas se-
melhantes e até para as Congregações dedicadas ao ensino, incluía no
“programa escolar” três espécies de catequese: a do pequeno catecismo
diocesano (duas horas por semana e a catequese do domingo com as ou-
tras crianças na igreja paroquial), a dos “catecismos da festa ou dos misté-
rios do ano em imagens” (trinta vezes por ano) e a catequese diária (um
quarto de hora com leituras piedosas e oração).

Todos estes esforços e iniciativas obtiveram êxito imediato porque
em toda a Igreja se estava já a operar uma grande renovação pastoral e
espiritual; desta renovação fazem parte, sem dúvida, a instituição da
catequese de forma sistemática e a elaboração dos catecismos dioce-
sanos.71

70 Cfr. Id., Ibid., pp. 45-49.
71 Cfr. E. GERMAIN, Au XVII Siècle, em Thabor..., pp. 50-53.
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b) Catequese paroquial e catequistas voluntários

O séc. XIX vê nascer uma nova época. Sem abandonar o esforço
de elaboração de catecismos que, valha a verdade, começam a ser cada
vez mais uniformes quanto aos conteúdos – repartidos pelo credo, pelos
mandamentos e pelos sacramentos – a Igreja orienta-se tanto para a or-
ganização da catequese em etapas sucessivas (crianças de 8-11 anos,
crianças da Primeira Comunhão e catequese de “perseverança” para jo-
vens, como propõe Mons. Dupanloup por volta de 1869,72 como para o
programa de instrução moral e religiosa (orações, “recitação” do catecis-
mo e história sagrada) nas escolas primárias, tanto para a educação cris-
tã nas numerosas obras de juventude, como ainda para a formação de
catequistas tendo em conta principalmente a laicização das escolas, entre-
tanto operada (em França, leis de 1881-1886), e a necessidade de orga-
nizar a catequese fora do programa e do espaço escolares.73

Através do recrutamento de catequistas voluntários 74  começou,
então, a organização, hoje tradicional, da catequese nas paróquias, dina-
mizada pelas Confrarias ou Associações da doutrina cristã que foram sur-
gindo em todas as dioceses e paróquias e, entre nós, se conservaram até
meados do séc. XX em que se foi tomando consciência de que a educa-
ção da fé é obra de toda a comunidade e se criaram os secretariados.

E, a pouco e pouco, principalmente nos inícios do séc. XX, a
grande questão no campo da catequese era já a do recrutamento e
formação dos catequistas, uma vez que, por um lado, o clero, cada vez
mais raro, entrega aos catequistas esta tarefa, e, por outro, numa soci-
edade laicizada, foi-se impondo a grande necessidade de generalizar e
sistematizar a catequese, de dar maior qualidade à “transmissão da fé”
e de intensificar a relação catequese-família; isto não é já questão ape-
nas dos instrumentos, isto é, dos textos, dos catecismos, mas principal-
mente de catequistas, doutrinal e pedagogicamente bem formados. As
grandes preocupações da reflexão pastoral catequética começaram a
andar cada vez mais à volta do acto catequético e do modo de o reali-
zar, a pedagogia catequística; dentro desta preocupação continua a
entrar ainda a da elaboração de catecismos que correspondam às ne-
cessidades das crianças e dos jovens, nuns lados ainda analfabetos e
noutros já escolarizados. Toda esta animação é vulgarmente conhe-
cida como “movimento catequético”.

72 Cfr. U. GIANETTO, Catecismo de perseverancia, em J. GEVAERT, Ibid., p. 133
73 Cfr. E. GERMAIN, Au XIX Siécle, em Thabor..., pp. 54-56.
74 Cfr. S. GRÉSILLON, L'oeuvre des Catéchistes volontaires, em Thabor..., pp. 57-58.
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2. Nos inícios do sec. XX:
São Pio X – catequese e liturgia

O Movimento catequístico dos fins do séc. XIX recebeu muito da
pedagogia “profana”, aplicada à educação cristã, através da mediação
de pedagogos que pertencem à história da catequese e à história da
Igreja contemporânea: os padres Lucien Henin e Camille Quinet (1879-
1961),75  Maria Montessori (1870-1952) e Maria Fargues (1884-1973)
com os “métodos activos”, a atenção ao Ano Litúrgico e a toda a
liturgia, o sentido do “mestre interior”, o recurso aos símbolos e a cate-
quese como contemplação, meditação e oração,76  Françoise Derken-
ne (1907- ), com o seu método “Vida e alegria no catecismo”, Lubi-
enska de Lenval (1895-1972), André Boyer (1890-1976) que resumiu a
problemática da catequese nos seus vários aspectos: bíblico, litúrgico,
individual e comunitário, e desenvolveu o seu dinamismo “activo-edu-
cativo-missionário” 77 e Joseph Colomb (1902-1979) que recebeu de
Derkenne e Lenval a inspiração litúrgica da sua concepção catequéti-
ca, uma vez que o Ano Litúrgico é “o lugar e o tempo da vida cristã e,
portanto, da educação da fé.” 78  Estes autores, para além de serem os
mais próximos e conhecidos, influenciaram largamente a catequese
em Portugal. O movimento catequístico protagonizado na acção e nas
obras destes pedagogos e catequetas insere-se na grande renovação
que atravessou a Igreja desde meados do séc. XIX e levou ao Concílio
Vaticano II, especialmente através da influência dos movimentos bíbli-
co, litúrgico, tomista e, mais tarde, o do apostolado organizado dos
leigos. Deu-se, então, uma aproximação irresistível e fecunda entre a
catequese, a Bíblia e a liturgia.79

Nesta aproximação teve papel muito importante a obra renovado-
ra de São Pio X em duas direcções estreitamente unidas: a da reno-
vação litúrgica, através das orientações da encíclica Quam singulari
(1910), nomeadamente no campo da Comunhão frequente e da Comu-
nhão mais precoce das crianças, e a da renovação catequética, atra-
vés da publicação da encíclica Acerbo nimis (1905), com orientações

75 Cfr U. GIANETTO, Quinet Camille, em J. GEVAERT, Ibid., pp. 699-700.
76 Cfr S. CAVALLETTI, Montessori Maria, em J. GEVAERT, Ibid. p. 579; U. GIA-

NETTO, Fargues Marie, em Id., Ibid., pp. 379
77 Cfr. U. GIANETTO, Boyer André, em J. GEVAERT, Ibid., p. 113.
78 G. DUPERRAY, Colomb Joseph, em J. GEVAERT, Ibid., p. 197; cfr. G. ADLER,

Derkenne Françoise, em J. GEVAERT, Ibid., p. 258; B. LORENZO, Lubienska de Lenval
Hélène, em Id., Ibid., p. 515.

79 Cfr G. ADLER, Le mouvement catéchétique, em Thabor..., pp. 59-63.
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pedagógicas, acompanhada da publicação dum primeiro catecismo
com três partes: primeiras noções, catecismo breve e catecismo maior;
este catecismo estava baseado em outros catecismos locais de Itália,
mas incorporando muitas das aquisições do movimento teológico neo-
escolástico consequente ao Concílio Vaticano I. Era um texto muito
grande para a finalidade que se propunha; por isso, logo se viu a ne-
cessidade duma revisão. Fruto desta revisão e o texto de 1912 que,
das dioceses da província eclesiástica de Roma, às quais se destina-
va, passou a toda a Itália e logo depois a todo o mundo (embora em
quase todos os lados na primeira versão de 1905).80

 As sementes lançadas pelos movimentos de renovação da vida
da Igreja desabrocharam muito significativamente no período entre as
duas grandes guerras e logo depois da segunda, não sem, também
aqui nos terrenos da catequese, dolorosas crises...

3. Os catecismos do sec. XX em Portugal

3. 1 O “São Pio X” e os catecismos semelhantes

A encíclica Acerbo nimis provocou a publicação em português do
Catecismo de Trento, o Catecismo romano ou Catecismo para os páro-
cos, em 1906. Mas a catequese em Portugal, durante a primeira meta-
de do séc. XX, está marcada principalmente pela difusão do Catecismo
de São Pio X, mais a do Catecismo breve do que a do Catecismo maior,
pelas orientações do Código de Direito Canónico (1917), outra das
obras renovadoras de São Pio X e, mais tarde, a do Concílio Plenário
Português (1926).

Desde cedo, as ideias renovadoras em pedagogia catequética
foram também introduzidas entre nós, nomeadamente pelas mãos das
Missionárias Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus, do movimen-
to das Noelistas, da Acção Católica e da intensificação da formação
pastoral de alguns seminários, como o dos Olivais.81

A utilização do Catecismo de São Pio X, ou de outros que se lhe
assemelhavam e foram sendo publicados em diversas dioceses, servia
para a preparação da Primeira Comunhão e Primeira Confissão e para

80 Cfr U. GIANETTO, Catecismo de Pio X, em J. GEVAERT, Ibid., pp. 133-135.
81 Cfr. A. CARRILHO, Portugal, em J. GEVAERT, Ibid., pp. 663-664.
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a Comunhão Solene ou Profissão de Fé. No segundo quartel do século
traduziram-se ou editaram-se novos instrumentos catequéticos em
aplicação das pedagogias já referidas com grande atenção ao sujeito,
à indução, à analogia da fé, e a utilização de ilustração e de outras
propostas abundantes de actividades práticas.

3.2 Os “Catecismos Nacionais” (década de 50)

A segunda metade do século foi testemunha dum grande flores-
cimento catequético: reorganizam-se os secretariados diocesanos, en-
sina-se catequética nos seminários, trocam-se experiências entre dio-
ceses, aferem-se critérios. Mas, principalmente, publicou-se, por influ-
ência da Acção Católica e com o empenho do Cardeal Patriarca, Dom
Manuel Gonçalves Cerejeira, a Doutrina Cristã, mais conhecida por
Catecismo Nacional (1953-1956), para uma catequese de quatro anos,
precedida dum ano de Bíblia das Criancinhas (1955). Esta publicação
provocou um novo esforço de organização das catequeses paroquiais
e principalmente de formação de catequistas no domínio espiritual,
doutrinal, bíblico e psico-pedagógico.

Embora ainda de modo incipiente, a catequese proposta nestes
catecismos e nos guias do catequista pretende ser catequese de anún-
cio e comunicação da Palavra de Deus, adaptada aos destinatários,
envolvente e activa, orientada para a mudança de atitudes (conversão).
É já muito grande neles a relação com a liturgia, seguindo o ritmo do
Ano Litúrgico, embora de maneira ampla, orientando para a vivência da
liturgia e dos sacramentos e dedicando até um dos anos expressa-
mente ao Ano Litúrgico e à celebração das diversas festas da Igreja.

3.3 Os “catecismos intermédios” (décadas de 60 e 70)

A década de 60 começa com a publicação das Bases da cate-
quese elementar em Portugal (1961): exigência de seriedade na cate-
quese, formação de catequistas, organização da catequese a todos os
níveis. Perante as insuficiências do Catecismo Nacional e as novas
energias desencadeadas à volta do Concílio Vaticano II, especializam-
se agentes de catequética em diversos institutos europeus e multipli-
cam-se textos de apoio e mesmo catecismos que foram dando conta do
muito que já se foi andando neste domínio.82

82 Cfr Id., Ibid., p. 664.
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A década de 70 abre com o Directório Catequístico Geral
(1971), desejado pelo Concílio; depois vêm os Sínodos dos Bispos da
Evangelização (1974), com a posterior Exortação apostólica Evangelii
Nuntiandi (1975),  e da Catequese (1977) com, depois, a Exortação
apostólica Catechesi Tradendae (1979).

Sob o ponto de vista dos “catecismos” inicia-se uma grande bus-
ca de experimentação de novos “modelos de catequese”: publicaram-
se catecismos de iniciação (duas alternativas: do Secretariado Nacio-
nal e do Secretariado de Aveiro) para dois anos de catequese, traduzi-
ram-se do francês (da diocese de Lion) dois catecismos para a cate-
quese elementar e, como a distância cultural entre estas duas séries
era muito grande, a diocese de Lisboa criou uma nova série de cate-
cismos de “iniciação especial”, a qual foi praticamente adoptada por
todas as dioceses: o primeiro catecismo era uma iniciação à Missa e à
liturgia em geral e o segundo promovia a iniciação à leitura do Novo
Testamento.

A catequese apoiada nestes catecismos era já, de algum modo,
“catequese do anúncio interpelador da Palavra, duma proclamação
querigmática apoiada no testemunho do catequista e da comunidade,
feita ‘dentro’ da experiência humana e dirigida à pessoa toda, activa,
indutiva, cristocêntrica, progressiva e global, articulada em ordem ao
aprofundamento gradual da fé e da vida cristã”.83 Com estes catecis-
mos estava minimamente apetrechada uma catequese de seis anos,
embora sem quase nenhuma articulação das etapas entre si. De fac-
to, não havia ainda um projecto e um programa.

3.4 O “Itinerário Catequético” e os “novos catecismos”

A década de 80 vai ficar marcada principalmente pela elabora-
ção dum Itinerário Catequético destinado à elaboração dos catecis-
mos da catequese orgânica das crianças (seis anos em três fases) e
dos adolescentes (quatro anos em duas fases), aprovado pela Confe-
rência Episcopal Portuguesa em 1988. Os novos catecismos, tal
como os guias do catequista e outros materiais de apoio (frases, figu-
ras, músicas, slides) foram publicados até 1993 e estão em fase de
avaliação.

83 H. CRISTINO, Maria na renovação da catequese em Portugal depois do Concí-
lio, conferência feita em Huelva (Espanha) no XI Congresso Mariológico e XVIII Congres-
so Mariano Internacionais, pro-manuscrito, p. 6.
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Este programa de catequese e os seus instrumentos de realiza-
ção proporcionarão uma catequese básica e fundamental, contínua e
progressiva, vivencial e participada, com a passagem gradual da inici-
ação ao seguimento de Cristo, passando pelo aprofundamento da fé e
pela busca do sentido cristão da vida na construção da identidade cris-
tã, até à personalização da mesma fé e ao compromisso eclesial e
social dela decorrente.84

A catequese proposta é bíblica, querigmática, cristocêntrica,
eclesial e litúrgica; inspira-se na pedagogia catecumenal, segue os rit-
mos e os conteúdos do Ano Litúrgico, inicia à participação eucarística e
sacramental e está marcada por celebrações periódicas que, para além
de serem experiência de fé, são verdadeira catequese da liturgia.

T E R C E I R A PA RT E

O  “ C a t e c i s m o  d a  I g r e j a  C a t ó l i c a ”

Serei breve, porque o que poderia dizer a este respeito está já
escrito na Instrução Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa, O
Catecismo da Igreja católica e a sua utilização pastoral, de 18 de Ja-
neiro de 1994.

84 Cfr. A. CARRILHO, Ibid., p. 664.
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1. O “Catecismo do Concílio Vaticano II”

À imagem do Catecismo Romano, o catecismo do Concílio de
Trento, promulgado por São Pio V, também o Catecismo da Igreja Ca-
tólica é, no pensamento do Papa João Paulo II, que o promulgou, o
catecismo do Concílio Vaticano II, com a diferença, porém, de que
aquele foi pedido pelo Concílio e elaborado durante ele e sob a sua
responsabilidade, embora não publicado como documento seu, ao passo
que este só foi pedido vinte anos depois do Vaticano II, em 1985, quando
um Sínodo Extraordinário comemorava o termo do Concílio, como “texto
de referência” para os catecismos a elaborar pelas Igrejas locais.

João Paulo II quis que o Catecismo da Igreja católica fosse um
documento-exposição fiel da fé e da doutrina da Igreja, inspirado no
Concílio Vaticano II. Pedido pelo Sínodo dos Bispos, uma das institui-
ções pós-conciliares mais significativas e fecundas na linha da comu-
nhão e da participação corresponsável, logo o Papa nomeou Comis-
sões representativas da Igreja em todos os continentes. Foram consul-
tadas instâncias teológicas e catequéticas de toda a Igreja e deram
parecer os bispos de todo o mundo. João Paulo II, ao mesmo tempo
que recordava que, nas palavras de Paulo VI, o Concílio Vaticano II e
os seus documentos são a grande catequese e o grande catecismo da
Igreja do nosso tempo,85 classificou o Catecismo da Igreja Católica
como “o catecismo pós-conciliar (...) o fruto mais maduro e completo
do ensinamento conciliar”.86

2. Os conteúdos do “Catecismo da Igreja Católica”

Na feliz expressão de João Paulo II, os conteúdos deste catecis-
mo são a fé professada, celebrada, vivida e rezada.87  Os conteúdos da
“fé professada” são os do Credo, segundo os artigos do Símbolo bap-
tismal dos Apóstolos, completados na sua formulação pelos do Símbo-
lo de Niceia-Constantinopla. Os conteúdos da “fé celebrada” são
apresentados com base nos sacramentos (da iniciação, da cura e do
serviço da comunidade), depois de toda a liturgia ter sido centrada e
unificada no Mistério Pascal. A terceira parte trata da “fé vivida”, isto é,

85 Cfr. Catecismo da Igreja Católica, n. 10.
86 João Paulo II, Homilia de 8.12.1992, n. 3.
87 Cfr. Idem, Discurso de 7.12.1992, n. 7.
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da vida moral do cristão, realização da vocação fundamental à vida
nova, à santidade e à bem-aventurança; é apresentada segundo o es-
quema do duplo mandamento do amor, explicitado nos dez mandamen-
tos da Lei de Deus. A “fé rezada”, finalmente, é constituída por um belo
comentário ao Pai Nosso, modelo da oração cristã, introduzido pela
doutrina sobre a oração cristã e o seu lugar na vida do discípulo de
Jesus Cristo.

A Instrução pastoral, a que nos referimos, antes de falar das
grandes dimensões do Catecismo da Igreja Católica (bíblica, trinitário-
cristológica, antropológico-eclesiológica, litúrgico-sacramental, moral,
ecuménica e missionária), desenvolve assim o “dinamismo interno dos
conteúdos”: “Estas quatro partes estão tão intimamente relacionadas
entre si, que qualquer uma se torna, de algum modo, incompreensível
e inconsequente se for isolada das outras.

De facto, a profissão de fé conduz ao acolhimento da graça do
Espírito nos sacramentos. Uma e outra são fonte e fundamento dos
comportamentos cristãos e da esperança dum mundo novo, objecto da
oração do discípulo.

Por seu lado, a vida sacramental, para ser celebração e acolhi-
mento dos dons de santificação, exige a profissão consciente, livre e
comprometida da fé, e só será genuína e eficaz se seguir a ‘regra da fé’
e levar à renovação interior e aos frutos de vida segundo o espírito.

A vida em Cristo é consequência natural e necessária da verda-
deira opção por Cristo na adesão da fé; mas não pode ser conduzida
sem o auxílio da graça sacramental e sem o filial encontro com Deus
na oração.

Finalmente, a oração cristã flui da aliança com Deus Pai, da rela-
ção íntima com Cristo mediador e da força interior do Espírito Santo,
tem o seu modelo e inspiração na liturgia da Igreja e leva ao compro-
misso de vida, à acção apostólica e missionária e à vivência da cari-
dade e da esperança no seguimento de Jesus Cristo.

O Catecismo apresenta, portanto, a existência cristã na sua glo-
balidade e em cada um dos seus aspectos como um diálogo entre
Deus e o homem; estão sempre presentes, por parte de Deus, a pro-
posta de vida na Revelação e a força para a sua realização na Graça
sacramental, e, por parte do homem, a resposta, aceitação e coopera-
ção activa na conversão e na fé, na vida nova e na oração filial”.88

88 CEP, Instrução Pastoral..., n. 18.
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3. A dimensão litúrgico-sacramental do “Catecismo”

Parece-me importante, neste momento e no contexto desta Se-
mana de Liturgia, pôr em relevo a “dimensão litúrgico-sacramental” do
Catecismo da Igreja Católica, já antes referida.

O Catecismo da Igreja Católica tem como finalidade essencial
constituir, por um lado, uma síntese ou compêndio da fé e da doutrina
da Igreja  – pelo que serve para confirmar a fé e reforçar a unidade da
Igreja, apresentar a fé de maneira a favorecer a conversão a Cristo e
ensinar a todos com fidelidade as verdades em que acredita – e, por
outro, servir de referência, que em certos casos poderá vir a ser nor-
mativa, para a elaboração dos catecismos locais, inculturando a fé e,
consequentemente, a sua transmissão.89  Neste sentido, a influência
deste Catecismo sobre a Igreja vai ser muito grande: sobre a fé dos
cristãos, a dever ser cada vez mais esclarecida e aprofundada, e sobre
a própria reflexão pastoral e renovação da prática da Igreja, nomeada-
mente da sua prática litúrgica e sacramental.

É bom, pois, que na comemoração da Constituição Conciliar Sa-
crosanctum Concilium (1964) se faça a relação entre ela e o Catecis-
mo, entre os conteúdos litúrgico-sacramentais deste e a aplicação pós-
conciliar da reforma litúrgica.

Conclusão

Recordando o que fomos verificando, isto é, a estreita relação
entre a catequese e a liturgia e entre o catecismo e os próprios rituais e
outras formas de expressão da liturgia, bem como a relação vital e
fecunda entre os tempos da liturgia viva, renovada e renovadora, e os
tempos do florescimento catequético e evangelizador da Igreja, termi-
no com nova citação textual da Instrução Pastoral da Conferência
Episcopal Portuguesa acerca da dimensão litúrgico-sacramental do
Catecismo da Igreja Católica:

89 Cfr. Catecismo da Igreja Católica, Prólogo, n. 12
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“Segundo o Catecismo, a vida cristã tem também uma clara di-
mensão litúrgico-sacramental. Quer se exprima na profissão de fé trini-
tário-cristológica e na oração filial, quer seja realização fiel dos manda-
mentos, a vida em Cristo é sempre um hino de louvor e acção de gra-
ças ao Deus criador e salvador; por isso, está marcada pela celebração
e pela vivência das exigências dos sacramentos, nos quais ‘Cristo Je-
sus age em plenitude para a transformação dos homens’.90  Se a
liturgia é o ‘ponto de chegada’ e o ‘ponto de partida’ de toda a vida da
Igreja, como ensina o Concílio,91  é natural que também a dimensão
litúrgica se reflicta na catequese em geral e, consequentemente, no
Catecismo”.92   E, poderíamos acrescentar, em todos os catecismos.

✠ HORÁCIO COELHO CRISTINO

BISPO AUXILIAR DE LISBOA

90 CT, 23
91 Cfr. SC, 10
92 CEP, Instrução Pastoral, n. 23
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O Mis tér io  Pasca l
no  tempo da  Ig re ja

Trinta anos depois da publicação do primeiro documento do Con-
cílio Vaticano II, precisamente sobre a Liturgia (1963) publicou o Papa
João Paulo II o Catecismo da Igreja Católica 1993), em que a liturgia
ocupa lugar extraordinário — toda a segunda parte —, logo a seguir ao
desenvolvimento que faz do Símbolo da fé, o Credo. Este é, como o
nome indica, o resumo da fé da Igreja, é a sua lex credendi, a regra da
fé. A liturgia, por sua vez, é a celebração feita pela comunidade dos
crentes dos mistérios da fé, celebração que o Concílio apresenta, uma
vez mais, como a lex orandi da comunidade cristã, a regra da oração.

Num encontro de liturgia, pareceu bem, para celebrar simultanea-
mente aquelas duas datas, pararmos um pouco na contemplação do
mistério a que o Catecismo, na sequência do Concílio, dá tão grande
relevo e que é o centro e a síntese de toda a história da salvação, o
mistério Pascal de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Aquela segunda parte do catecismo intitula-se precisamente A
Celebração do Mistério Cristão, que, logo no capitulo I, recebe o titulo
de O Mistério Pascal no Tempo da Igreja, título que serve também ago-
ra de título a esta exposição.

I .  E x p l i c a ç ã o  d e  a l g u n s  t e r m o s

1. Mistério

Mistério é, na origem, uma palavra grega que leva em si a ideia
de oculto, de secreto, de inacessível. Assim, mistério é, antes de mais,
Deus. “Deus nunca ninguém O viu”, diz S. João (Jo 1, 18; 1 Jo 4, 12).
Mas Deus não quis quedar-Se oculto, longe dos homens. Deus é bom,
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é a própria bondade, e “é próprio do bem difundir-se”, diziam-no até os
filósofos. A criação é a primeira manifestação de Deus, do Deus bom e
que faz coisas boas. Depois de cada dia da criação, lê-se na Bíblia:
“Deus viu que era bom” o que tinha feito (Gen 1, 10.12.18.21.25). A
criação é já revelação de Deus (cf Rom 1, 20).

Mas a manifestação maior de Deus é a que Ele nos faz em seu
Filho, o Verbo, a Palavra, quando encarnou e Se fez homem entre os
homens, “Ele por quem todas as coisas foram feitas” (Jo 1, 3; e Credo).
Revelação do mistério de Deus, Cristo é também Ele chamado Mistério
(Ef 3, 4; Col 4, 3; cf 1 Cor 2, 7). Cristo revela o Pai: “Filipe, quem Me vê,
vê o Pai”, disse Jesus a Filipe na última Ceia (Jo 14, 11), e revela o
desígnio de Deus sobre o homem, sobre o mundo, sobre o Universo
inteiro, desígnio esse que é desígnio de amor e de salvação. Também a
este desígnio misterioso de Deus chama São Paulo mistério: “Mistério
escondido desde os séculos em Deus” (Ef 3,  9). Este mistério revela-se
na “economia da salvação, isto é, na sábia disposição, por etapas, da
realização desse mistério, que vai encontrar o seu ponto culminante em
Cristo, principalmente no “mistério pascal da sua bem-aventurada pai-
xão, ressurreição de entre os mortos e gloriosa ascensão”, como se
exprime o Concílio (SC 5). A Páscoa de Jesus, isto é, a sua passagem
deste mundo para o Pai é o centro de todo o mistério de Cristo; por ela
“se realizou a nossa reconciliação com Deus... e nos foi dada a plenitu-
de do culto divino”(SC ib.).

No mistério pascal encontra a unidade toda a vida de Jesus, des-
de que entrou no mundo em atitude oblativa: “Eu venho para fazer a
tua vontade” (Hebr 10,5) até que na cruz entregou ao Pai o seu espírito
(Lc 23, 46). Mas cada um, dos momentos da vida do Senhor, por ser
momento da realização de um aspecto daquele mistério total, pode
também ele ser chamado mistério. E assim falamos dos mistérios de
Cristo, no plural, como já no princípio do século II se exprimia S. Inácio
de Antioquia, como o faz sobretudo o Calendário litúrgico ao celebrar
os mistérios do Natal, da Paixão, da Ascensão, etc. e como o fazemos
ao meditarmos a coroa dos mistérios do rosário.

E mistérios vão chamar-se ainda as diversas acções litúrgicas,
sobretudo as dos Sacramentos, as quais celebram sempre o mistério
pascal, cada qual em cada situação particular da vida dos homens.
Dentro das acções sacramentais com que celebramos o mistério pascal,
recebe, de maneira particular, o nome de “divinos mistérios” a celebração
da Eucaristia, o sacramento por excelência da Páscoa do Senhor.
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2. Tempo da Igreja

Tempo da Igreja é outra expressão que entra no título desta ex-
posição e coincide também exactamente com o título que o Catecismo
da Igreja Católica apresenta para expor “a ‘economia’ sacramental”, ou
seja aqui a celebração que a Igreja faz, na liturgia, do mistério pascal.
O “tempo da Igreja” é este tempo em que vivemos, desde que ela apa-
receu ao mundo no Pentecostes até que o Senhor venha no fim dos
tempos. Este é o tempo em que a Igreja, olhando para o passado, faz
memória do acontecimento pascal, o torna presente na celebração litúr-
gica para nele participar, e anuncia o futuro para onde caminha, para
então nele comungar plenamente na glória celeste, sempre sob o dina-
mismo e a energia que nasce do mistério pascal do Senhor.

I I .  O  M i s t é r i o  P a s c a l
n a  h i s t ó r i a  d a  s a l v a ç ã o  à  l u z  d a  f é

Apresentados os termos de que nos estamos a servir, procure-
mos penetrar um pouco mais no conteúdo do mistério pascal, visto que
é dele que, em particular, nos ocupamos nesta exposição. Ele é o
próprio acontecimento da Páscoa do Senhor, a sua passagem deste
mundo para o Pai (Jo 13,1), pela morte à ressurreição, entendido em
toda a significação divina que esse acontecimento reveste. De facto, a
paixão de Jesus, com todos os episódios dolorosos em que ela se con-
cretiza, pode ser vista por fora, como a poderia observar e descrever
qualquer testemunha ocular, por exemplo, um jornalista. Quantas colu-
nas de um periódico não encheria o jornalista que tivesse estado em
Jerusalém naqueles dias! Mas a paixão de Jesus pode ser vista por
dentro e ser entendida como o próprio Jesus a viveu. Para o homem da
rua, simples testemunha do acontecimento, tratar-se-ia da condena-
ção à morte de um réu acusado e julgado em tribunal e executado
numa cruz, como tantos outros já o tinham sido antes daquele; para
quem a saiba entender por dentro a morte de Jesus, a morte a que nós
O condenámos, é a oblação da sua vida ao Pai, num gesto de amor em
favor dos homens: “A minha vida ninguém Me a tira; sou Eu que a dou.
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E tenho poder de a dar e de a retomar” (Jo 10, 18). E tudo Ele o fez em
obediência plena à vontade do Pai. Jesus morre como homem em obla-
ção ao Pai, mas o sentido e o fruto dessa oblação manifesta-se na
ressurreição. O Verbo de Deus, na encarnação, assume em Si o ho-
mem para o conduzir, em Si, até ao Pai. Esse é o termo da via dolorosa
da sua paixão, que a ressurreição revela ter sido atingido. O “mistério
escondido desde os séculos em Deus” revela-se finalmente na sua ple-
nitude e revela-se como um desígnio divino de salvação.

“Esta obra da redenção dos homens e da glorificação perfeita de
Deus” nasce daquele desígnio de Deus que “quer que todos os homens
se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade” (II Tim 2, 4; SC 5);
mas foi “quando o tempo atingiu a sua plenitude” que Cristo o realizou,
principalmente pelo mistério pascal da sua paixão, ressurreição e as-
censão.

Este momento culminante, que é a Páscoa de Cristo, foi sendo
prefigurado desde o princípio pelas maravilhosas obras de Deus no
povo da Antiga Aliança, maravilhas essas que apontavam desde logo
para a Páscoa do Senhor. O Verbo de Deus, “nascido do Pai antes de
todos os séculos”, e que viria a encarnar na “plenitude dos tempos”,
está presente em todas essas obras maravilhosas, por meio das quais
Deus vai anunciando o mistério escondido e vai realizando o desígnio
divino que nele se contém, e que é, digamo-lo antecipadamente, o de
“reunir todas as coisas em Cristo, tudo o que há nos céus e na terra”
(Ef 1, 9-10). S. Paulo refere-se às instituições do Antigo Testamento
como sendo “sombra das coisas futuras”, sombra projectada antecipada-
mente pela realidade luminosa que é o futuro Corpo de Cristo (Col 2, 17).

Seria oportuno percorrer aqui alguns desses momentos do pas-
sado anterior a Cristo, onde já perpassava sombra da sua presença,
que virá a manifestar-se totalmente na plenitude dos tempos, e onde se
pode observar como tudo, desde sempre, se encaminhava para Ele.

1. No Antigo Testamento

No principio, após o primeiro pecado, logo se ouve a primeira
boa-nova, por isso justamente chamada o Proto-evangelho, que anun-
cia a vitória da descendência da mulher sobre a serpente, a vitória de
Cristo sobre Satanás. É, de facto, o proto-evangelho, o primeiro anún-
cio da claridade pascal.
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Depois, ao longo dos séculos, a Tradição viva do povo de Deus
vai interpretando a história desse mesmo povo como anunciadora do
mistério de Cristo. Lemo-lo na própria Sagrada Escritura: os Evange-
lhos, por exemplo, a cada passo aproximam os acontecimentos da vida
de Jesus de acontecimentos ou situações do Antigo Testamento, parti-
cularmente ao descrever a história da Paixão. Todo o Evangelho de S.
João e a Epístola aos Hebreus estão fundados sobre a compreensão
do Antigo Testamento como tipo ou figura do mistério de Cristo.

2. Na pessoa de Jesus

Ouvimo-lo da boca do próprio Senhor Jesus, como quando inter-
preta a história de Jonas como figura da sua ressurreição ou quando
parte do maná do deserto para Se apresentar como o Pão vivo e Ele
mesmo como o novo Moisés, e vemo-lo ainda quando realiza na sua
pessoa figuras dos tempos passados, por exemplo, na entrada triunfal
em Jerusalém que realiza a profecia do Livro de Zacarias (Mt 21, 5;
Zac 9, 9).

3. Nos Padres da Igreja

Escutamo-lo também da boca dos Padres da Igreja, como nesta
bela passagem de Melitão de Sardes, bispo do séc. II, que lemos no
Ofício de Leitura de Quinta-feira Santa: “Muitas coisas foram preditas
pelos Profetas acerca do mistério da Páscoa, que é Cristo. Ele desceu
dos céus à terra para curar as enfermidades do homem; revestiu-Se da
nossa natureza no seio da Virgem e fez-Se homem... Foi conduzido à
morte como o cordeiro; libertou-nos da sedução do mundo, como ou-
trora tirou os Israelitas do Egipto; salvou-nos da escravidão do demó-
nio, como outrora arrancou Israel das mãos do Faraó... Foi Ele que
venceu a morte e confundiu o demónio, como outrora Moisés ao Faraó.
Foi Ele que destruiu a iniquidade e condenou à esterilidade a injustiça,
como Moisés ao Egipto. Ele é a Páscoa da nossa salvação.
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Foi Ele que tomou sobre Si os sofrimentos de muitos: foi morto
em Abel, atado de pés e mãos em Isaac, peregrino em Jacob, vendido
em José, exposto em Moisés, degolado no cordeiro, perseguido em
David e desonrado nos Profetas.

Foi Ele que encarnou no seio da Virgem, foi suspenso na cruz,
sepultado na terra e, ressuscitando de entre os mortos, subiu ao mais
alto dos céus”.

Aqui temos num dos Padres da Igreja da segunda metade do
século II (✝ 189) a visão cristã de toda a história da salvação desde o
seu início. De facto, tudo no Antigo Testamento, pessoas e aconteci-
mentos, prefiguram e anunciam Cristo e o seu mistério pascal. S. Paulo
di-lo logo de Adão, que era “figura d’Aquele que devia vir” (Rom 5, 14).

4. No testemunho da liturgia

Esta compreensão da história da salvação como unificada em
Cristo e na sua Páscoa pode ler-se igualmente também, e não menos
expressivamente, na liturgia cristã. Pode ser aduzido como particular-
mente significativo o texto dos chamados Impropérios de Sexta-feira
Santa, em que são evocadas e postas na boca de Cristo, como queixas
dirigidas ao se povo, situações várias ocorridas ao longo de todo o
Antigo Testamento, quando o Filho de Deus ainda não era Cristo, o
Verbo encarnado, e postas em paralelo com os vários passos da Pai-
xão do Senhor. Este momento que culmina toda a vida de Cristo e toda
a história da salvação, a Hora da Cruz, sintetiza e contém em si toda a
história do Universo. Como a semente que germina e se desenvolve
até atingir o porte de árvore carregada de frutos, o Mistério Pascal,
realização do desígnio salvífico de Deus, está presente e actuante em
todos os tempos e lugares, até que, em Cristo, Adão e a sua descen-
dência esteja sentado à direita do Pai.
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I I I .  V i d a  e m  C r i s t o  n a  I g r e j a

No título desta exposição fala-se do tempo da Igreja. O concílio
ensina-nos a fazer a passagem e a continuação do tempo de Cristo
para o tempo da Igreja, que continua a ser tempo de Cristo agora na
Igreja: “Do lado de Cristo adormecido na cruz nasceu o sacramento
admirável de toda a Igreja” (SC 5). S. João Crisóstomo já antes o havia
assim explicado: “Assim como Deus, do lado de Adão, formou a mu-
lher, assim Cristo, do seu lado, nos deu a água e o Sangue para formar
a Igreja. E assim como Deus abriu o lado de Adão enquanto ele dormia,
assim Cristo nos deu a água e o Sangue durante o sono da sua morte”
(Cat 3 no Ofício de Leitura de Sexta-feira Santa). A Igreja nasce assim
na cruz, quando Jesus, ao morrer, lhe dá a vida, e manifesta-se no
Pentecostes, quando o Espírito do Ressuscitado se difunde sobre os
Apóstolos e, por eles, sobre a assembleia dos povos de todas as na-
ções que há debaixo do céu (Act 2, 5). Aí começa o Tempo da Igreja,
que continuará sobre a terra “até que Ele (o Senhor) venha” (I Cor 11,
26). Este tempo inicia-se com o Dom do Espírito, que é o “Espírito da
verdade”; é Ele que nos vai introduzir na verdade total, porque Ele não
falará de Si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e revelará as coisas
que vão chegar. Ele glorificará o Filho, porque receberá do bem do
Filho e o revelará aos discípulos (cf Jo 16, 13-14). A obra da Encarna-
ção redentora é obra da Santíssima Trindade. É assim que o Catecis-
mo a apresenta (CIC 1107-1112) e é assim que o  mistério pascal a
manifesta. Esse mistério procede do desígnio de Deus, realiza-se no
Filho sob a acção do Espírito Santo, e assim continuará a realizar-se
na Igreja. “Para realizar tão grande obra, Cristo está sempre presente
na sua Igreja, diz o Concílio, especialmente nas acções litúrgicas” (SC
7). E o Catecismo dirá: “Na liturgia da Igreja, Cristo significa e realiza
principalmente o seu mistério pascal” (CIC 1085). As duas afirmações
podem ter por detrás de si a palavra célebre de S. Leão Magno: “O que
na vida do nosso Redentor era visível passou para os ritos sacramen-
tais”. Assim como antes de Cristo tudo se encaminhava para a cruz,
em que Cristo Se ofereceu ao Pai como nosso Cordeiro Pascal, assim
agora da cruz jorra o rio de água viva que, na Igreja e pela Igreja,
conduz a Deus.

O momento histórico, em que os acontecimentos da Páscoa do
Senhor se deram, passaram, como tudo o que é histórico; mas o que
por eles se realizou de aliança entre Deus e os homens, o que por eles
Cisto alcançou de perdão — “Cordeiro de Deus que tira o pecado do
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mundo” — , de vida: — “Eu vim para que tenham a vida” (Jo 10, 10) — ,
de comunhão com o Pai: — “Eu não digo que intervirei por vós junto do
Pai, porque o próprio Pai vos ama” (Jo 16, 26-27) — , de esperança e já
de posse da vida eterna: — “Tende coragem! Eu venci o mundo” (Jo 16,
23) —, tudo isso que Cristo nos alcançou, tudo isso não passará nunca,
é uma realidade permanente e eterna, como Ele próprio, que, uma vez
ressuscitado dos mortos, já não morre mais (Rom 6, 9) e “está sempre
vivo junto do Pai para interceder por nós” (Heb 7, 25).

Nestes frutos da Páscoa de Cristo, ou, por outra comparação,
nesta torrente de vida que jorra de Cristo, como o Senhor explicava à
mulher samaritana, participam todos os que n’Ele crêem, n’Ele espe-
ram e O amam, até todos os que, mesmo sem o saberem, por Ele
foram resgatados, se expressamente O não rejeitaram. Os que
expressamente O conhecem pela fé integram-se na unidade do seu
Corpo Místico pelos Sacramentos da Iniciação Cristã: o Baptismo, a
Confirmação e a Eucaristia. Os Sacramentos não são acções simples-
mente individuais, isoladas em si mesmas, objecto de devoção de al-
guns, privilégio dos mais perfeitos ou mesmo mais comprometidos.
São antes eles que nos comprometem, porque eles significam e reali-
zam a nossa comunhão com Cristo, na unidade do seu corpo, que é a
Igreja.

A Igreja nasceu de Cristo, do seu lado aberto na cruz pela lança
do soldado romano, e vive agora em si a própria vida de Cristo: “Eu
neles e Tu em Mim, a fim de que sejam perfeitos na unidade” (Jo 17, 23).

1. Nas celebrações da liturgia

Esta unidade é no ser e no viver, porque se vive segundo o que
se é, como diz o ditado antigo. Pela graça que vem do mistério pascal
de Cristo, a Igreja é o Corpo de Cristo, e cada membro da Igreja é
membro de Cristo. Este mistério de comunhão é total e contínuo na
liturgia celeste, onde Cristo Se encontra à direita do Pai, Cordeiro imo-
lado à cabeça da assembleia dos eleitos, como O apresenta o Apoca-
lipse. Para lá caminhamos como peregrinos, pois “não temos aqui cida-
de permanente, mas procuramos a cidade futura” (Heb 13, 14), onde o
louvor agradecido da Igreja ao Pai, principio e fim, é a liturgia em toda
a sua significação.
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Assim deveria ser também já na terra cada ocupação da existên-
cia do cristão, um lausperene, um louvor contínuo. Mas tal não nos é
possível, se não tivermos a repetição da liturgia celebrada em certos
momentos; são as diversas celebrações da liturgia de Cristo, matizan-
do a vida da Igreja. É aí que o acontecimento salvífico de Cristo se
torna acontecimento da Igreja. As celebrações da liturgia da Igreja são
momentos privilegiados e necessários para vivermos na comunhão do
mistério pascal.

A celebração litúrgica é o momento em que a Igreja acolhe a litur-
gia celeste e nela participa, porque não somos nós que criamos a vida
pascal; é a vida pascal de Cristo que nos atinge e nos arrasta em si,
como na torrente do rio da vida que jorra do trono de Deus e do Cordei-
ro (Ap 22, 1). Corpo de Cristo como é, animada pelo Espírito que ela
recebeu no Pentecostes, é como tal que a Igreja celebra o mistério pas-
cal. Assim, as diversas celebrações da liturgia são necessariamente
celebrações eclesiais.

2. A assembleia litúrgica, sinal da Igreja

O primeiro sinal da Igreja na celebração da liturgia é a sua reu-
nião em assembleia. Ao referir-se aos primeiros passos da vida da
Igreja a seguir ao Pentecostes, o Concílio diz expressamente: “Desde
então, nunca mais a Igreja deixou de se reunir em assembleia para
celebrar o mistério pascal”. E concretiza o conteúdo dessa celebração:
“Lendo ‘o que a Ele (Cristo) se referia em todas as Escrituras’ (Lc 24,
27), celebrando a Eucaristia, na qual ‘se torna presente o triunfo e a
vitória da sua morte’ e dando graças ‘a Deus pelo seu dom inefável’ (II
Cor 9, 15) em Cristo Jesus, para louvor da glória’ (Ef 1,12)”.

Mais do que um acto de devoção particular, a celebração é um
acto eclesial, uma celebração da Igreja de que cada um é membro,
sem deixar de ser um indivíduo concreto e singular, mas que o é sem-
pre como membro do Corpo de Cristo. Na celebração, cada qual, na
função que lhe compete, participa na liturgia comum, que é a de Cristo
no meio de nós e à cabeça de todos. O Presidente da assembleia tem
precisamente esta função de ser sinal de Cristo como Cabeça da Igre-
ja; e a assembleia é, em cada lugar onde se reúne, sinal, naquele lugar,
da universal Igreja de Cristo, como, já no século I, o papa S. Clemente
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dizia, escrevendo à Igreja de Corinto: “A Igreja de Deus, presente em
Roma, saúda a Igreja de Deus, presente em Corinto” (I Clem, Ep. I,
Inic.). As assembleias multiplicam-se para fazer chegar a todos o sinal
da unidade e da comunhão, não para significar a autonomia e a separa-
ção entre si. O mistério pascal é mistério de unidade e comunhão. Je-
sus morreu “para trazer à unidade os filhos de Deus que andavam dis-
persos” (Jo 11, 52).

Mas na assembleia nem todos estão na mesma situação, nem
desempenham a mesma função. Em princípio, a assembleia é com-
posta de baptizados-confirmados, nascidos da água e do Espírito
Santo. Porque assim se entra na Igreja por aqueles Sacramentos da
iniciação cristã, tem de supor-se que, antes de ter chegado ao Baptis-
mo, sacramento da fé, se chegou à fé e à conversão a Cristo, deixando
os caminhos que a Ele não conduziam. Foi o tempo do catecumenado.
A declaração com que é frequente muitos cristãos apresentarem-se,
declarando: “Cristão não praticante”, significa que se trata de alguém
que foi baptizado antes do tempo ou de um penitente que não se reco-
nhece como tal (J. Corbon).

Outro elemento que diversifica os membros de uma assembleia
são as diversas funções que cada um é chamado a desempenhar. Já
nos referimos ao presidente; mas há também os ministros que desem-
penham outros ministérios. Assim se manifesta que a assembleia se
apresenta como Corpo de Cristo, na diversidade dos seus membros. O
presidente, Bispo ou presbítero, e o primeiro dos ministros, o diácono,
são até constituídos tais pelo Sacramento da Ordem; são ministérios
ordenados, o que manifesta que a assembleia é toda ela constituída
pela energia do Espírito Santo.

3. As diversas acções sacramentais

E é outro aspecto fundamental da celebração litúrgica: ela não
realiza apenas um acto de culto religioso, mas celebra o mistério pas-
cal, a liturgia do mistério de Cristo. Na celebração somos convocados
para tomar parte nesse mistério. A comunhão com a Trindade Santíssi-
ma, que é a última realidade vital da liturgia, não se conquista,
recebe-se; como não se dá a paz na celebração, recebe-se a paz
d’Aquele que é a nossa Paz (Ef 2, 14). O mistério pascal é celebrado
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na Igreja como fonte a que são chamados os que têm sede: “Vós que
tendes sede, vinde à nascente das águas” (Is 55,1; Ant.. Entr. 3ª fª IV
Sem Quar.).  A liturgia é o momento de nos aproximarmos desta fonte
de vida. Uma só fonte, uma só água, mas muitas as situações em que
temos sede e, por isso, a necessidade de nos aproximarmos e de be-
bermos, com alegria, das fontes da salvação (Vig. Pasc.). A fonte é
sempre e só o Pai, mas Ele no-la abre no mistério pascal de seu Filho,
que o Espírito Santo mantém viva ao longo do tempo da Igreja, para
que possam ser saciados os que sabem reconhecer “o dom de Deus”
(Jo 4, 10), de que Jesus falava à mulher samaritana. Por isso, o misté-
rio pascal, depois que nos introduziu na Igreja, acompanha toda a vida
da mesma Igreja e de cada cristão em particular.

Enxertados em Cristo pelo Baptismo (cf Rom 11, 17), a cada pas-
so nos é posta a mesa da Eucaristia, sacramento que, partindo da última
Ceia de Jesus, a qual, por sua vez, antecipava a oblação do Calvário,
vai acompanhando os discípulos do Senhor por todas as estradas da
vida, como aquela que, logo no primeiro dia pascal, conduziu os primei-
ros discípulos a Emaús, para aí O reconhecerem “na fracção do pão”,
até à última participação na Eucaristia, na hora de passar deste mundo
para o Pai, como Viático, o alimento para a viagem.

Mas todos os momentos e situações da vida humana são atingi-
dos pela energia do mistério pascal. Temos assim o que o Catecismo
chama os Sacramentos da Cura: — Penitência e Unção dos Doentes — ;
os Sacramentos do serviço de comunhão: — Ordem e Matrimónio —.
Temos ainda os Sacramentais: “sinais sagrados, à imitação dos Sacra-
mentos, por meio dos quais são significados efeitos sobretudo de
ordem espiritual e obtidos pela oração da Igreja” (CIC 1667).

4. Novas estradas de Emaús

Nascida da Páscoa do Senhor, aviventada pelo Espírito que pro-
cede do Pai e do Filho, dada aos homens como fruto da Páscoa de
Jesus, a Igreja é a nova Eva, mãe de todos os viventes, como Cristo
ressuscitado é o novo Adão (I Cor 15, 45). Na pessoa de Maria Mada-
lena ela encontra o seu Senhor à luz primeira do primeiro dia, no jardim
onde O tinham sepultado. Era a nova criação que nascia — “Se o grão
de trigo morrer, dará muito fruto” (Jo 12, 24) —.  E como Madalena que
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logo vai levar a notícia jubilosa aos discípulos em Jerusalém, a Igreja é
enviada até aos confins da terra com a boa nova de que Ele não está ali
no túmulo, mas que ressuscitou e está vivo para sempre. Nas longas
caminhadas que para tanto terá de percorrer pelas estradas do mundo,
se se fia demasiado no que vê ou no que ouve, na simples experiência
da vida e dos homens, pode não ser capaz de reconhecer o Senhor
que caminha consigo, e, ao chegar o entardecer e vendo apagar-se a
luz, mesmo no dia da Ressurreição, pode vir a encontrar a dúvida e a
tristeza; mas, se pelo caminho for escutando as palavras da Escritura,
cujo sentido Ele lhe desvenda, no termo da jornada, se abrir a porta da
casa e sobretudo do coração ao estranho viajante e O compelir a en-
trar, então há-de reconhecê-Lo na fracção do Pão, no Sacramento que
Ele lhe deixou para que o celebre em sua memória (Lc 24, 13 ss).

É isso que a Igreja faz em cada primeiro dia da semana. Passou
o sábado, o termo da primeira criação, em que até Deus descansou.
Volta o primeiro dia, o dia da criação da Luz, mas agora daquela Luz
que não mais terá ocaso, Cristo ressuscitado. É o “Dia do Senhor”, dia
que, sendo o primeiro é logo o ”oitavo dia”, o que está para além do
tempo e introduz na eternidade. Assim o designaram os Padres da
Igreja, que, desde os primeiros séculos, o souberam entender na pleni-
tude da sua significação cristã. Mais do que “dia de descanso”, como o
era o sábado judaico, o Dia do Senhor, o Domingo, é o dia da nova
criação, dia da Vida que vence a morte, dia da assembleia dos filhos de
Deus que supera todas as divisões, dia da comunhão de todos os
membros de Cristo na vida da Trindade Santíssima. Com plena sabe-
doria e inteligência, o Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo deu-nos a
conhecer o mistério da sua vontade, e, segundo este desígnio benevo-
lente que desde sempre concebera para o realizar em Cristo, fez d’Ele
a Cabeça, não só da Igreja, mas de todas as coisas que há nos céus e
na terra (cf Ef 1). Este desígnio de sabedoria e de amor de Deus sobre
todo o Universo revelou-se e realiza-se no mistério pascal de Nosso
Senhor Jesus Cristo “para louvor da glória da sua graça” (ib 1, 6).

Gloria a Ele pelos séculos!

JOSÉ FERREIRA



151

Palavras  de  Encer ramento  do
Pr ime i ro  Curso  Nac iona l  de

Mús ica  L i tú rg ica

(Fátima, 3 de Setembro de 1994)

Na sessão de encerramento do Primeiro Curso Nacional de
Música Litúrgica, que teve a duração de três anos, o Cón. Dr.
António Ferreira dos Santos, Director do Serviço Nacional de
Música Sacra, pronunciou as seguintes palavras.

Chegamos ao final do Primeiro Curso Nacional de Música Litúrgi-
ca, destinado a Directores de Coro e Organistas. O primeiro e mais
profundo sentimento que nos invade, neste momento é a urgência de
darmos graças a Deus que age, que actua, que continua a criar, pelos
tempos sem fim e no nosso tempo.

Pelas mãos de Nossa Senhora de Fátima agradecemos a Deus:

– que levou os Bispos de Portugal, através da Comissão Episco-
pal de Liturgia e pelo incansável, generoso, fiel e discreto Bispo D. An-
tónio Francisco Marques, a criar o Curso Nacional de Música Litúrgica;

– que motivou o Santuário de Fátima, na mentalidade lúcida e
rasgada da pessoa do seu Reitor, para patrocinar este Curso;

– que convenceu a Universidade Católica Portuguesa a colaborar
no Curso, nas formas possíveis;

– que nos inspirou, nos deu coragem a nós, Serviço Nacional de
Música Sacra;

– que deu a todos os professores sabedoria, capacidade de
transmissão de conhecimento, perseverança, generosidade, carinho,
vontade de servir do melhor modo: permito-me citar os seus nomes;

–  que tocou os servidores do Santuário, das várias áreas, mas
nomeadamente a alma atenta e solícita da Irmã Aniceta, para que tudo
estivesse sempre bem e a grado de todos;

–  que vos deu a vós, caríssimos alunos finalistas, a vontade de
saber, de vencer, de, na dúvida, escolher o melhor, ainda que com sa-
crifício; a vossa perseverança, elemento essencial a assinalar durante es-
tes 3 anos, vistas as dificuldades das matérias, considerada a exigência
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disciplinar que caracterizou o Curso, em todos os aspectos, permite-me
afirmar o seguinte: vós deixastes-vos fascinar por uma centelha, por
uma ressonância dessa Beleza infinita, sempre nova e sempre antiga:
Deus. Essa centelha, essa ressonância, estais a adivinhar, chama-se Mú-
sica Sacra. Neste momento nós vos encomendamos a essa Beleza infinita.

Eis porque, hoje, o que mais nos salta no coração e na alma é a
vontade de cantar tão alto quanto Portugal o ouça: Te Deum Laudamos.
Fizemos, todos, uma aposta, há três anos. Essa aposta está ganha.
Ides ser, com a graça de Deus e a bênção de Maria, referências essen-
ciais, em onze dioceses de Portugal, na área da Música Litúrgica. Ides
contribuir para que o futuro seja melhor, porque vós sois o futuro.

Permiti que vos faça algumas recomendações de irmão mais ve-
lho e apaixonado pela causa da Música Litúrgica.

I – Há que reconhecer, infelizmente, que a Igreja não é, hoje, es-
paço no qual a produção de Música Sacra e também a sua execução
tenham estatuto que se imponha, no que diz respeito à qualidade musical.
No passado não foi assim. Nem no passado próximo, nem no passado
longínquo. A situação actual, com frequência, não atrai, nem inspira
confiança naqueles homens e mulheres, dotados de uma formação es-
tético-musical e cultural mais elevado. Estes são levados a pensar que
a Igreja Católica cultiva e acolhe, não a verdadeira música, mas a músi-
ca medíocre. É que há cânones universalmente aceites para classificar o
que é música verdadeira e música medíocre. Os Músicos cristãos, bem
formados, são chamados, no nosso tempo, a tomarem posição sobre tal
assunto. As forças espirituais, a beleza das coisas criadas, os senti-
mentos superiores do homem, a mística e a ascética do homem para se
superar, a iluminação e a presença, às vezes palpável de Deus no ho-
mem e nas coisas, continuam a ser os fundamentos imprescindíveis de
toda a criação artística autêntica e duradoira. A máquina, a moda, o con-
sumismo, a instabilidade, o experimentalismo, o subjectivismo jamais
poderão constituir fonte de obra que se venha a impor.

Os valores atrás referidos, que dimanam naturalmente da verda-
deira realidade da Igreja, deverão tornar-se, hoje como ontem, as refe-
rências preferidas do verdadeiro artista, do verdadeiro músico. Há,
apenas, que ter a coragem de tudo fazer para que se inverta o sentido
da mediocridade artística e musical que caracteriza, infelizmente ainda,
muitas das celebrações em Portugal. Isto não será tarefa para um ou
para dois, mas de um movimento encabeçado por pessoas conhecedo-
ras tanto da arte musical como apaixonados por uma liturgia aberta ao
nosso tempo. Se for assim, poderemos arriscar, porque ganharemos.

Peço-vos que mediteis no que acabei de dizer-vos.
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II – Ides daqui com mais sabedoria do que quando, há três anos,
para cá viestes. Nas vossas mentes já se adivinham sonhos e planos.
Para as realizações confiai tanto na vossa preparação técnica, como no
oxigénio da comunhão, da sintonia, da colaboração com os outros. Tra-
balho que não esteja marcado por essa perspectiva não frutifica. Muitos
não têm a alegria de verem, de experimentarem a projecção do seu
trabalho e esforço, porque apostaram em alguma espécie de
vedetismo. O vedeta pode impressionar, durante algum tempo, mas ...
passará e poderá nem deixar rasto. Para ser sólido e duradoiro, o tra-
balho deve ser fruto do concurso desapaixonado e criativo de vários
que, até, poderão formar um grupo.

Esta breve reflexão é de uma grande oportunidade, pois o ser huma-
no é egoista; o homem latino, também; o homem músico, ainda mais.

III – Saís com o Curso feito. Costuma dizer-se que ter um Curso
significa adquirir uma capacidade para aprender a sério. Deveis actua-
lizar-vos. Adquiri obras, documentos, reflexões sobre Música Litúrgica.
Procurai estar presentes em encontros, reuniões, cursos de Música Li-
túrgica, nacionais ou internacionais.  Contactai com os responsáveis
diocesanos da Música Litúrgica. Não vos façais “caros”. Desculpai al-
gumas faltas e limitações daqueles que têm responsabilidades na área
da Música Sacra. “Não entreis” na má língua em relação a eles. Não
queirais fazer a vossa obra, procurai construir a Igreja, sempre. Neste
contexto, o Centro Nacional de Pastoral Litúrgica (que, oxalá possa vir a
ser reestruturado em breve) poderá vir a organizar, anualmente, encon-
tros que garantam alguma reciclagem em matérias que vos ocuparam
durante estes três anos. Encontros anuais de 3 ou 4 dias.  E ... quem
sabe? Talvez se possa pensar num novo Curso de Música Litúrgica,
daqui a 3 anos, com um programa de estudos, de tal maneira avançado
que as condições da sua frequência correspondam aos conhecimentos
que demonstrastes nos exames desta semana. Isto jamais pode parar.

IV – Isto jamais pode parar. Se Deus quiser, e os homens permi-
tirem, no próximo ano, a começar em 28 de Agosto e a terminar em 9 de
Setembro, iniciaremos o segundo Curso Nacional de Música Litúrgica.

As características serão essencialmente as mesmas. Há, talvez,
alguns ajustes a fazer, motivados pelas vossas sugestões, e pela nossa
própria reflexão. Mais uma vez vos interpelamos. Vós sois os melhores
conselheiros para as pessoas que, eventualmente, queiram fazer este
Curso. Começai, desde já, a vossa acção.

V – Ides receber um diploma. Ele é apenas um símbolo. Um sím-
bolo que manifesta o vosso empenho, o vigor da vossa decisão pela
causa da Música Litúrgica em Portugal.
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Evocação de
Palestrina e Orlando di Lasso

(Fátima, 27 de Julho de 1994)

Celebramos, neste ano de 1994, o jubileu de duas personalida-
des que foram marcantes na definição e evolução da verdadeira Música
Sacra Vocal. Giovanni Perluigi da Palestrina, nascido em Preneste
(perto de Roma), provavelmente em 17 de Dezembro de 1525 e Orlan-
do di Lasso (nome italianizado) que nasceu em Mens (actual Holanda)
no ano de 1532. Ambos morreram em 1594 (há quatrocentos anos): o
primeiro em 2 de Fevereiro e o segundo em 14 de Junho. Ambos mes-
tres exímios na arte vocal “a capella”, em todas as formas conhecidas até
então, ambos servidores humildes e incondicionais dos textos sagrados,
ambos formados na chamada Escola de Roma. Contribuíram, de modos
diferentes mas, a meu ver, complementares, para que a Música Sacra se
impusesse, com estatuto brilhante, na História da Música Europeia.

Num Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica tem sentido fazer
uma evocação destes dois grandes Mestres da Música Sacra. Quando,
na próxima sexta-feira estivermos de volta para as nossas comunida-
des levaremos connosco, certamente, orientações e conselhos, tirados
das lições e experiências aqui vividas. Mas creio que o contacto com
estas enormes personalidades, hoje evocadas, poderão ajudar-nos na
formulação de posições sólidas, desenvencilhados de certos sentimen-
talismos ou subjectivismos, perante a Música Sacra.

Palestrina é, estruturalmente, um Música da Igreja Católica. Ele
acolheu, ele interpretou, religiosamente, todas as normas e orientações
que a Hierarquia lhe fez chegar. A sua actividade de Músico sempre
esteve enquadrada em lugares de expressão oficial. O Papa Marcelo II,
que morreu três semanas depois de ser eleito, teve tempo de manifes-
tar um acentuado interesse por uma reforma da Música Sacra, chaman-
do-a à dignidade da sua função na liturgia e insistindo em que nela tudo
devia ser, ao mesmo tempo ouvido e convenientemente promovido. O
Papa referia-se à inteligibilidade dos textos integrada na qualidade ar-
tística da Música Sacra. São estas orientações que levam Palestrina a
compor a Missa “Papa Marcelo” – talvez a obra prima do compositor.
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Palestrina empenhou-se em tudo quanto podia estruturar e aprofundar
a sua preparação técnico-musical, para poder corresponder, sempre
melhor às exigências das celebrações litúrgicas e à cultura do Povo de
Deus, nos lugares onde trabalhou. Numa carta escrita em 2 de Feve-
reiro passado, dirigida a Mons. Domenico Bartolucci, director da Capela
Sixtina, o Santo Padre escreve: “a Palavra de Deus foi por ele conheci-
da a amada, a partir da proclamação litúrgica e, de forma particular-
mente intensa, a partir dos textos que a longa tradição da Igreja tinha
inserido no coração dos ritos, para cantar os mistérios do Senhor. Os
numerosos Motetes demonstram com que intensidade e eficiência o
Mestre conseguiu exprimir a Verdade, contida na mensagem da Pala-
vra de Deus”. As recomendações do nº 112 da S.C. estão bem relacio-
nadas com a obra de Palestrina: “ A Música Sacra será tanto mais santa
quanto mais estreitamente estiver unida à acção litúrgica, seja expri-
mindo mais suavemente a oração e favorecendo a unanimidade da As-
sembleia, sendo adornando os ritos sagrados de uma maior solenida-
de”. Poderíamos afirmar que Palestrina é, talvez, o caso mais extraordi-
nário de como é possível criar uma música sacra que, para além de se
ter transformado em património referencial da humanidade, realizou,
concretizou, cumpriu, quase escrupulosamente, todas as orientações
da Igreja, no tempo, no que diz respeito à técnica musical, inteli-
gibilidade dos textos, à expressão da palavra e do rito, num contexto da
fé, virtude teologal. O Canto Gregoriano nas suas melodias, e até na
concepção originária da sua criação, vai ser uma referência decisiva
para toda a sua actividade de compositor. Não admira, por isso, que o
estilo musical de Palestrina seja caracterizado por uma grande conten-
são e serenidade expressiva, por uma grande disciplina na integração
das emoções, por uma reserva consciente perante a evolução musical
que ali ou acolá já se pressentia. Nele, a Música Sacra é o resultado de
um processo muito interessante: a matéria musical (as notas musicais, os
intervalos, as harmonias, as imitações) é como que guindada para um pa-
tamar místico, sublime, quase pensamento estético. Uma matéria que se
decanta, para assumir na espiritualização. Eis porque as autoridades ro-
manas o declararam: “Princeps Musicae” – Príncipe da Música.

Orlando di Lasso apresenta outro tipo de contributo. Ele é uma
personalidade que contacta vários centros musicais europeus, várias
mentalidade. Nasce na actual Holanda. Conhece Roma; aí vive e estu-
da. Volta, outra vez, para o Norte (Antuérpia) e vive bastantes anos em
Munique, ligado à Corte. Aí morre. As suas experiências de homem via-
jado, mais germânico do que latino, irão ter ressonâncias fortes na sua
produção musical. Em primeiro lugar, a chamada Música profana ocupa
um lugar de certa importância na produção de Lasso. Não foi o caso de
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Palestrina que nos deixou poucas obras de Música profana. Orlando di
Lasso vive num meio cristão, mas não eclesiástico. As orientações das
autoridades eclesiásticas não lhe chegavam directamente e não tinham
uma influência decisiva sobre ele. A sua sensibilidade de artista vibrava
com outras expressões musicais diferentes do Canto Gregoriano, vindas
sobretudo dos cantos populares. Conhecia a Palavra de Deus. Estudava-a
e amava-a. Mas iria servi-la com uma matéria musical mais aberta à evolu-
ção, ao dramatismo, à inventividade, ao cromatismo. Ele vai tentar enxer-
tar, incarnar, na matéria musical escolhida o espírito de Deus – Beleza, de
um Deus em que acredita seriamente. Ele deseja espiritualizar a matéria.
Poderíamos chamar-lhe um dos maiores carismáticos da Música Sacra de
todos os tempos. As autoridades eclesiásticas romanas não, mas os seus
amigos e admiradores apelidaram-no de Príncipe da Música.

É bom celebrar, conjuntamente, essas duas grandes figuras da
Música Sacra Vocal. Uma que demonstra que é possível fazer música
sublime, intemporal, embora, segundo cânones estabelecidos pela compe-
tente autoridade; outra que aposta na criatividade criteriosa, na evolução,
nas vozes telúricas e emocionantes das coisas criadas por Deus.

Dois génios. Afinal duas perspectivas que se completam e que
estão presentes em toda a história. Ontem, como hoje. Oxalá os com-
positores de Música Litúrgica de hoje sejam capazes de se guiarem por
aquilo que há de intemporal na vida e criação dos dois grandes Mestres.

O Coro da Sé do Porto que, por estatuto e por opção sempre
retomada, cultiva, estuda, promove e interpreta a Música Sacra Históri-
ca e a Música litúrgica contemporânea, sente o maior gosto em partilhar
convosco, em atitude de comunhão de ideais, algum resultado do seu
aturado trabalho de Música Sacra. Fá-lo com a convicção de que vai
apresentar algo de dois dos melhores amigos daqueles que andam nas
lides belas da liturgia cantada.

O Coro da Sé do Porto não se apresenta completo, pois que, ofi-
cialmente, a segunda metade de Julho já é de férias. Mesmo assim, e
sob variadas formações corais, irá executar algumas obras representa-
tivas de Palestrina e de Orlando di Lasso.

Queremos agradecer ao Secretariado Nacional de Liturgia o hon-
roso convite que nos foi dirigido para cantarmos num Encontro Nacional
de Liturgia em que se juntam representações de todas as dioceses de
Portugal continental e insular.

E queremos agradecer, emocionadamente, à Mãe do Céu, à Se-
nhora de Fátima, o termos a dita de cantar no lugar por Ela escolhido
para estar com os portugueses.

ANTÓNIO FERREIRA DOS SANTOS



PUBLICAÇÕES DO SNL

Ritual do Ministro Extraordinário da Comunhão 250$00
Instrução Geral do Missal Romano — 3ª edição 800$00
Instrução Geral sobre a Liturgia das Horas — 2ª edição 350$00
Ordenamento das Leituras da Missa 500$00
Bênçãos da Família 700$00
Os Ministérios da Liturgia 150$00
Celebração da Reconciliação de um só Penitente 50$00
Celebração do Mistério Pascal, Cada n.º (3 Num.) 500$00
Liturgia e Pastoral da Fé 400$00
A Religiosidade Popular e a Celebração da Fé 400$00
A Celebração do Mistério do Natal (2ª edição) 700$00
Índice dos Temas da Liturgia das Horas 100$00
Guião das Celebrações dos Encontros Nacionais

XIV, XV, XVI, XVII, XVIII,  XIX e XX Cada — 700$00
Cassetes do XI Encontro Nacional 1 par — 1.500$00
Cassetes do XII Encontro Nacional 1 par — 1.500$00
Cassetes do XIII Encontro Nacional 1 par — 1.500$00
Cassetes do XIV Encontro Nacional 1 par — 1.500$00
Cassetes do XV, XVI e XVII Cada — 750$00
Cassetes do XVIII 1 par — 1.500$00
Cassete com as Melodias Oficiais do Missal Romano 1.000$00
Carta Apostólica de João Paulo II pelo XXV

Aniversário da Constituição sobre a Liturgia 150$00
O lugar da celebração ao longo da história da Igreja

– de Pierre Jounel 150$00
Directório para as Celebrações Dominicais

na ausência do Presbítero 100$00
O Concílio Vaticano II e a Constituição sobre a Sagrada

Liturgia — de D. Manuel de Almeida Trindade 100$00

*
AOS ASSINANTES DO BOLETIM

Agradecemos que os nossos Assinantes não deixem para o fim
do ano a liquidação das suas assinaturas, quando as despesas com a
impressão e a expedição se encontram já feitas. Pertence fazê-lo no
princípio de cada ano.

A ADMINISTRAÇÃO


