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Na Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa,
realizada de 14 a 17 de Novembro de 1994, o P. Dr. Pedro Lourenço
Ferreira, da Ordem dos Carmelitas Descalços, foi nomeado Director do
Secretariado Nacional de Liturgia e Secretário da Comissão Episcopal
de Liturgia.

Tendo em conta esta escolha da CEP, a Comissão Episcopal de
Liturgia nomeou-o também Director do Boletim de Pastoral Litúrgica.

Nascido a 5 de Abril de 1951 no lugar de Fontes, paróquia de
Cortes, diocese de Leiria, entrou no Seminário da Ordem dos Carme-
litas Descalços, em Viana do Castelo, que frequentou durante cinco
anos. Após o Noviciado, o Frei Pedro fez a profissão religiosa temporá-
ria a 14 de Agosto de 1968. Estudou filosofia e teologia no Porto, e aí,
durante cinco anos, frequentou o Conservatório de Música, concluindo
os cursos gerais de educação musical, acústica e história da música,
composição e piano. Em Roma, no Instituto Anselmiano, licenciou-se
em Liturgia e frequentou os cursos de preparação para o doutoramento.
Após a Profissão Solene (08.09.1975) foi ordenado diácono a 10 de
Abril de 1976, em Santarém, e presbítero a 13 de Junho do mesmo ano,
em Fátima.

Na Ordem dos Carmelitas exerceu vários cargos de responsabili-
dade, sendo de realçar os de Superior da Casa de Fátima (1981-1984) e
do convento de Avessadas, Marco de Canaveses (1984-1987). Por duas
vezes foi eleito Superior Provincial, funções que exerceu de 1987 a
1993. Ao ser nomeado Director do Secretariado Nacional de Liturgia,
era novamente Superior do Convento de Avessadas.

Em 1978 foi chamado a integrar o Secretariado Nacional de
Liturgia. Desde então tem prestado constante e dedicada colaboração à
causa da Liturgia, tanto nas reuniões mensais como nas edições
litúrgicas, na revisão de textos e nos Encontros Nacionais. Desde 1990,
por nomeação da Conferência Episcopal, é Director do Centro Nacio-
nal de Pastoral Litúrgica, com sede em Fátima. Manterá este cargo.

NOVO DIRECTOR DO BOLETIM
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Ao apresentar aos leitores o P. Dr. Fr. Pedro Lourenço Ferreira, a
Comissão Episcopal de Liturgia agradece-lhe a disponibilidade para as
tarefas inerentes aos cargos que lhe ficam confiados e torna extensiva
esta palavra de gratidão aos Carmelitas Descalços, nomeadamente ao
Superior Provincial, que generosamente o libertaram de encargos na
Ordem e o transferiram para Fátima a fim de poder dedicar-se a tempo
inteiro ao Secretariado Nacional de Liturgia.

Em sintonia com estes sentimentos, a Comissão Episcopal de
Liturgia, deixa aqui exarado o maior reconhecimento à diocese de
Aveiro pela disponibilização do saudoso Mons. Aníbal Ramos que,
durante cerca de 20 anos, esteve ao serviço da causa litúrgica em Portu-
gal. O seu falecimento deixou em aberto o problema da sede do Secre-
tariado Nacional de Liturgia, situada no Seminário de Aveiro, por aí
residir o Director. Nesta oportunidade, a Comissão Episcopal de
Liturgia manifesta a sua gratidão à diocese de Aveiro e ao Seminário de
Santa Joana Princesa pelas instalações utilizadas ao longo de duas de-
zenas de anos.

Ponderadas as várias hipóteses de localização da sede, a Comis-
são Episcopal de Liturgia decidiu-se por Fátima. O Santuário de Fáti-
ma acolheu com grande entusiasmo esta decisão e colocou ao serviço
do Secretariado as salas necessárias. A Comissão Episcopal de Liturgia
sente-se reconhecida por tão pronto e dedicado apoio da diocese de
Leiria-Fátima e, de modo particular, do Santuário.

Assim, desde o início deste ano de 1995, a sede do Secretariado
Nacional de Liturgia é em Fátima, onde também se situa a redacção
deste Boletim de Pastoral Litúrgica e, na Casa dos Carmelitas Descal-
ços, reside o novo Director.

Pela Comissão Episcopal de Liturgia

✠ ANTÓNIO FRANCISCO MARQUES, BISPO DE SANTARÉM



PATRIMÓNIO CULTURAL MÓVEL DA IGREJA

Utilização, apresentação e conservação

Quando em 1993, na Universidade Católica de Lisboa, apresen-
támos uma comunicação integrada nas Jornadas de Estudo nos 50 Anos
da Concordata sobre o Património Cultural da Igreja, desde logo nos
interrogámos acerca de algumas questões relacionadas com a sua apre-
sentação e utilização para dar resposta à doutrina expressa pelo Vatica-
no II no que respeita às artes liberais.

Diz o texto:

“Entre as mais nobres actividades do espírito humano estão, de
pleno direito, as artes liberais, e muito especialmente a arte religiosa e
o seu mais alto cimo, que é a arte sacra. Elas tendem, por natureza a
exprimir de algum modo nas obras saídas das mãos do Homem, a infi-
nita beleza de Deus e estarão mais orientadas para o louvor e glória de
Deus, se não tiverem outro fim senão o de conduzir piamente e o mais
eficazmente possível, através das suas obras, o espírito do homem até
Deus”.

Aviva-se pois a fé com aquilo que os nossos sentidos vão desco-
brindo nos sinais que a beleza de Deus deixou impressa nas obras belas
que os Homens realizaram.

Com tudo isto se implica o Museólogo ao considerar a sua apre-
sentação desde logo subordinada ao princípio da transmissão de uma
mensagem para que deixe ao objecto a sua dimensão artística, mas que
lhe confira sobretudo o espaço intra e inter relacional que, para além da
forma e da técnica enuncie a sua transcendência de origem.

Uma apresentação assim entendida deve sugerir o seu aproveita-
mento como é óbvio, para fins teológico-catequéticos, sem descurar os
aspectos sócio-culturais. Remete-nos, pois, ao que já dissemos sobre a
utilização do património da Igreja, à representatividade cultural no
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sentido da continuidade da tradição histórica, como instrumento com
dupla finalidade.

Se é complexo, mesmo no aspecto teórico, atingir este objectivo
mais difícil tem sido encontrar soluções concretas. É verdade que o
património móvel da Igreja se tem afirmado sempre como memória do
passado, mas persiste a dificuldade em garantir-lhe hoje força evocati-
va quer como parte integrante do património universal, quer na sua di-
mensão específica como testemunho vivo das suas raízes cristãs.

Mas será isto diferente de outros sinais do nosso tempo?

Um tempo que se pretende isento e livre da tutela de Deus?

Uma civilização sufocada pelo materialismo consumista patente
até no calendário e na tipologia das manifestações culturais que se su-
cedem à nossa beira?

Como deixar espaço ao transcendente num tempo em que a trans-
cendência parece assustar o Homem? Mas... como deixar de lutar contra
esse materialismo consumista se é evidente que o mesmo homem busca
incessantemente algo que o transcenda contra o vazio do quotidiano?

É certo que qualquer apresentação impõe barreiras ao museólo-
go, quando se conhece a sua resistência à transmissão da intemporali-
dade. Mas, se pensarmos nas obras de que nos ocupamos, a dificuldade
está acrescida.

No mundo de hoje que ultrapassou já a confusão babilónica e em
que o silêncio não tem lugar, como poderá o museólogo conceber espaços
para que à Igreja seja possível missionar através do seu Património?

Esta é uma das interrogações que se põem no momento, sabendo
que “as expressões artísticas, avocadas pela Igreja, não são mais que
veículos com os quais ela mostra, de forma sensível, a razão de ser da
sua missão, no mundo que não é outra senão a de evangelizar”.

São também estas interrogações e a correspondente procura de
resposta que nos estimulam como museóloga e como cristã, a procurar
caminhos para o futuro que nos abram perspectivas mais seguras, por-
que mais humanas, apontadas para a reconversão de um novo século.

E não se poderá esquecer que a transmissão de conhecimentos
baseados numa Colecção é mais imediata e mais útil que aquela que se
dispensa a partir do abstracto.

É inegável que a Igreja vem tomando consciência da responsabi-
lidade que sobre ela impende em administrar e valorizar o seu patrimó-
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nio móvel e da necessidade de, conservando-o, o pôr à disposição da
humanidade, não se quedando, na sua fruição para deleite, mas toman-
do-o como fundamental para o desempenho da sua missão salvífica.

É verdade que não deve ser fácil à Igreja conviver no interior
dessa pedagogia e disso tem experiência o museólogo, quando, perante
uma colecção, tem de combater a tentação de ceder à mais valia artísti-
ca do objecto em prejuízo de um critério que saliente a simbologia nele
contida e que informa o fim para que foi criado.

É certo que a conservação, enquanto preservação material de que
somos responsáveis, explica, por vezes, este alheamento da essência do
objecto, porque as condições técnicas, muitas vezes exigidas, não são
compatíveis com a manutenção da sua realidade contextual.

E não há dúvida que quanto à Arte Sacra, podemos admitir que a
volúpia pela posse do objecto – transformando-se num culto pela arte –
vem impedindo a discriminação relativa à sua finalidade. Talvez não
exagere quem admite que a sacralização da arte vem retirar aos objec-
tos o sentido de Deus.

Se assim é, algo mais do que o que está implícito na apresentação
a cargo do museólogo terá de ser feito, se é verdade e será incontrover-
so que de nada valerá salvaguardar o património artístico, se não se
reconverter, através dele, o próprio Homem.

Muito concretamente, desde que conservar um objecto é não só
preservá-lo, mas divulgá-lo de forma plena, devolvendo-o à sua anteri-
oridade funcional, tornando-o vivo, num presente não vazio de sentido,
não pode o museólogo contentar-se com um simples “dar-a-ver”.

Daí que, no acto de abrir a público o património móvel da Igreja,
está implícito que ele vá ser suporte de acções concertadas no âmbito
de uma catequese esclarecida.

Apelou a voz do Concílio à participação activa dos leigos na vida da
Igreja. Parece pois ter chegado a hora de aproveitar a conjuntura “pro-
Arte” para que essa participação não se limite aos espaços tradicionais de
Apostolado mas se estenda também ao espaço do Património Artístico.

Põe-se pois especialmente à Igreja o problema de saber intervir
usando de formação adequada cooperando com as Instituições que inte-
gram obras constitutivas do seu percurso histórico-cultural, não sendo por
isso de enjeitar o aproveitamento de testemunhos “sacros” presentes nou-
tros Museus sobretudo daqueles que foram já sua “pertença”.
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Se assim for, competirá também aqueles que têm a responsabili-
dade da educação pela Arte de não retirar a especificidade do “sagra-
do” aos objectos que integram a acção cultural dos Museus, para que
através da expressão artística se processe uma nova evangelização e o
Mundo “Atravesse o limiar da Esperança”.

E é sempre tempo de repensar a cultura, uma cultura de Esperan-
ça através de reencontros com novos caminhos que se abram à nossa
própria vocação.

Quarenta anos de “carreira” profissional, chamaram-me Conser-
vadora, Directora, ajudei a nascer Museus, inventariei colecções, cata-
loguei obras de arte, ouviram-me em tantas paragens, e é curioso que
foi no silêncio requerido para esta pequena intervenção que me aperce-
bi que um Museólogo também pode ser missionário.

MARIA TERESA GOMES FERREIRA



DOCUMENTAÇÃO ARQUIVÍSTICA

DA IGREJA

INTRODUÇÃO

Embora de forma rápida, valerá a pena sublinhar-se a importân-
cia da documentação arquivística da Igreja.

Assim, apresentam-se pontos de referência para uma reflexão
motivadora à boa manutenção dos nossos arquivos, assim como à me-
lhor maneira de conservarmos e produzirmos os arquivos da Igreja.

A título de exemplo, dá-se a instalação e reorganização do Ar-
quivo Histórico do Patriarcado de Lisboa.

1 – REFERÊNCIA SACRAMENTAL

Começo por lembrar as palavras solenes do Concílio Vaticano II
com que se dá início à constituição dogmática sobre a Igreja e que diz:
“A Igreja em Cristo é como que o sacramento, ou sinal, e o instrumento
da íntima união com Deus e da unidade de todo o género humano” (Lu-
men Gentium, 1). Este sinal sagrado da Igreja no mundo tem a sua ma-
terialização em gestos e palavras – gestis verbisque – fazendo com que
Jesus Cristo continue visivelmente na Igreja. Esta visibilidade realiza-
-se sobretudo na Comunidade, quando de uma celebração, mas também
na vida normal de cada cristão, expressa tantas vezes em construções
materiais que se perpetuaram no tempo, ao longo de dois milénios, de
uma cadeia de transmissão de fé, verdadeiro património cultural – ela
mesma, a fé, património cultural imaterial – mas que se fixa em supor-
tes materiais, património esse que recebemos de nossos pais e que con-
tinuamos a produzir para a nossa geração e para os vindouros, deseja-
velmente enriquecida.

A documentação escrita será um desses patrimónios da Igreja
com referência fundamental a esta sacramentalidade. A proveniência
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dos documentos arquivísticos da lgreja tem a ver muitas vezes formal-
mente com os sacramentos, mas para além desta documentação especí-
fica, ela reflete sempre a sua vida, nos seus actos mais solenes ou mais
discretos. Por isso, há sempre, nesta documentação, uma referência ao
sacramento que a própria Igreja é e significa. E será muito significativo
o facto de, desde o princípio do cristianismo, haver o cuidado de se guardar
o depósito da fé em documentos, como recomendou Paulo a Timóteo “Traz
os livros, principalmente os pergaminhos” (2 Tim 4, 13).1

A Conferência Episcopal Portuguesa tem-se debruçado sobre o
património cultural em geral e têm revelado grande preocupação na sua
produção, conservação e valorização.2 Em documento que trata deste pa-
trimónio cultural referem-se as finalidades do património da Igreja.3

Este documento sistematiza-as da seguinte forma: função de culto, fi-
nalidade de catequese, exercício da caridade, memória histórica e
identidade da comunidade eclesial. Todo este património histórico-
cultural da Igreja, mesmo fora do contexto próprio da sua razão de
existir, continua com uma forte referência à sacramentalidade. Tal se
aplica claramente a toda a materialidade residual de acções da Igreja.
Nos arquivos ou nos museus ou ainda nas expressões arquitectónicas
de lugares sagrados desactivados mantém-se esta referência, de certa
maneira, mesmo quando profanados.4 Aliás, um problema que se põe,
será o de manter na função arquivo ou museu uma referência ao sacra-
mento e ao lugar sagrado donde dimanam as espécies arquivísticas, bi-
bliográficas ou peças museológicas. Um problema que ainda não terá
sido resolvido satisfatoriamente, mas que se deverá continuar a tentar
solucionar da forma mais adequada.

1 Citação referida por Francesco MARCHISANO, Carta sobre as bibliotecas ecle-
siásticas na missão da Igreja, Comissão Pontifícia para os Bens Culturais da Igreja
(l9 de Março l994) Roma.

2 À semelhança do que ultimamente tem sido feito pelo Vaticano, espera-se que
também a Igreja em Portugal se debruce, em documento escrito, sobre a problemática
dos arquivos, das bibliotecas e dos museus da Igreja.

3 Conferência Episcopal Portuguesa, Património histórico-cultural da Igreja, Sec.
Geral do Episcopado, Lisboa, l990, p. 4-8

4 Convém distinguir sagrado de sacramento, apesar de este pressupor aquele. En-
tendemos aqui por sagrado aquilo que foi separado do mundano ou do impuro. O
profano torna-se sagrado quando consagrado ou purificado. Assim deverá lembrar-se
que também o sagrado pode ser profanado.
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2 – A DIFÍCIL RELAÇÃO
ENTRE A IGREJA E O ESTADO

Claramente, no campo do património histórico-cultural da Igre-
ja, tem havido uma má experiência nas relações entre a Igreja e o Esta-
do. Problema de poder, manifestado na tentação regalista face ao ultra-
montanismo. Não iremos porém aqui dissecar as razões justificativas
de tal situação, no presente ou no passado. O que aconteceu ou conti-
nua a acontecer aí está. Haverá, porém, que acautelar situações de al-
gum melindre. E cremos que a documentação arquivística poderá ser
uma área sensível.

Vivemos hoje, neste ponto de relações entre a Igreja e o Estado,
uma situação como talvez nunca se tenha vivido na história portuguesa.
Há, na generalidade, um bom e franco relacionamento. Mas sabemos
que a história é mestra da vida. Os dois mil anos da Igreja e os novecen-
tos anos de nacionalidade foram tempo bastante para uma grande expe-
riência e para correcções recíprocas.

Quanto ao património valerá a pena lembrar sem dramatismos: a
expulsão da Companhia de Jesus, em 1759; a extinção das ordens reli-
giosas, em 1834; finalmente, a lei da separação, em 1911. A Igreja fi-
cou privada dos seus bens. Deparou-se então com a “descaracterização
de numerosos templos e edifícios, destruição de outros, afectação de
muitos deles a fins que repugnam à sua natureza, perda, destruição ou
extravio de bens móveis”.5  A Igreja, hoje, nada reinvindica. Porém,
deseja vivamente que tais bens sejam preservados e tratados com digni-
dade. Exige igualmente que haja actualmente total respeito dos artigos
VI e VII da Concordata de 1940.6  Há, indubitavelmente, na nossa his-
tória, uma tendência estatizante nesta matéria. Curiosamente houve até
uma abrangência cada vez mais notória, à medida que se esbulhava a
Igreja dos seus bens – polémica hoje superada – pois primeiro atingiu-
se uma ordem religiosa, depois todas as ordens religiosas e, finalmente,
as instituições eclesiásticas em geral.

5 Conferência Episcopal Portuguesa, o. cit., p. 11.
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Esta mentalidade estatizante está porventura viva, mesmo que no
subconsciente. Ela encontra-se com frequência nas autoridades do Es-
tado, quer se trate da administração central quer das autarquias. Daí
que se torne necessário encontrar, face às diferentes situações, solu-
ções cautelares. Quanto à documentação, tendo em vista esta vocação
hegemónica por parte do Estado – para não dizermos totalitária – se
não às claras pelo menos de formas encapotadas, pensamos que se de-
verá valorizar a colaboração recíproca, mas de modo a evitar sempre
quaisquer dependências. As esferas da lgreja e do Estado são autóno-
mas e assim se devem manter.

3 – ARQUIVOS DA IGREJA

Quando falamos em arquivos 7 há uma ambiguidade: arquivos
documentos; ou arquivos – lugar onde se guardam os documentos. Esta
ambiguidade está mesmo patente no modo como nós falamos. Dize-
mos, por exemplo, que o arquivo de determinada paróquia está no ar-
quivo diocesano. Ali estamos a empregar o termo em relação aos docu-
mentos; aqui referimo-nos ao lugar onde tais documentos se encontram
fisicamente. Num caso trata-se do conteúdo, noutro do continente. Em
rigor, diremos, o arquivo é o conteúdo, obviamente. São os próprios
documentos. Um conjunto de documentos.8  Deverá acrescentar-se que
estes documentos, normalmente manuscritos, são produzidos por pes-

6 Cf. Nota do Episcopado sobre a Lei do Património Cultural Português em
Conferência Episcopal Portuguesa, Documentos Pastorais, 3° vol, Sec. Geral. do Episcopa-
do / Rei dos Livros, Lisboa, 1991, p. 100-101, a propósito da Lei 13/85 de 6 de Julho.

7 A palavra vem do grego archeion - lugar seguro. Valerá a pena repararmos tam-
bém na etimologia da palavra biblioteca, também oriunda do grego biblíon + teké -
cofre ou caixa de livros. Quer num como noutro vocábulo a palavra formou-se referi-
da à ideia de continente e não de conteúdo, sendo porém o que nos interessa o conteú-
do documental. No entanto, aqui se reflete claramente a sensibilidade para a preserva-
ção e conservação. Cf. A. F. de Almeida FERNANDES, Arquivo em Enciclopédia
Luso-Brasileira de Cultura, 2° vol, Verbo, Lisboa/S. Paulo, col. 1275 ss. Cf. também
Jorge PEIXOTO, Biblioteca em Ibidem, 3° vol, col. 1268 ss.

8 Convém aqui fazer a distinção com as bibliotecas. Um dos critérios de distinção
será o da proveniência que nas bibliotecas é editorial. Outro critério de distinção tem
a ver com o aspecto formal do documento que nas bibliotecas é, principalmente, im-
presso. Outro, ainda, refere-se à finalidade prevalentemente cultural nas bibliotecas,
mormente administrativa e jurídica nos arquivos.



11

soas ou entidades refletindo a sua normal actividade e são guardados
como processo de prova e testemunho. Daí a normal preocupação na
sua preservação e conservação.9

Quanto aos arquivos da Igreja,10  chamaremos a atenção para o
facto de, tendo em conta os princípios da organicidade, da territoriali-
dade e da publicidade, 11 os mesmos deverem ser criteriosamente trata-
dos, de acordo com as técnicas arquivísticas,12 adequadamente armaze-
nados e – não descurando a segurança – poderem ser patentes à leitura
e fruição de investigadores, de acordo com certas normas. O tratamento
poderá ser convencional, com a possibilidade de informatização, logo
que se encontre ou crie um bom programa adaptado às necessidades.13

9  Cf. Tomás Machado LIMA, Conservação e valorização dos Arquivos da Igreja,
em Boletim de Pastoral Litúrgica, 71 (Julho-Setembro, 1993) p. 111-117.

10 Cf. Código de Direito Canónico, sobre este assunto, sobretudo os Cánones 486
a 488; 491; 489; 490; 535 § 4 (sobre arquivo); 1540 a 1546 (sobre documento).

11 Entende-se por organicidade o respeito pelos organigramas ou organogramas das en-
tidades produtoras dos documentos; por territorialidade o princípio de que os documentos
deverão permanecer no território a que dizem respeito ou no qual foram produzidos; por
publicidade aquele que, recomenda, em certas condições, a consulta pelo público.

12 Cf. Francesco MARCHISANO, Carta sobre a Conservação do Património Ar-
tístico e Histórico da Igreja, Comissão Pontifícia ... (15 de Outubro 1992) em Vida
Católica 22 (Janeiro/Abril 1993) p. 30, onde se refere a necessidade de se dar forma-
ção em arquivística aos seminaristas e igualmente se fala na preparação especializada
dos professores destas matérias. V. tb. notícia desta carta em Boletim de Pastoral Li-
túrgica 70 (Abril/Junho 1993) p. 78-79. Esta Comissão escreveu ultimamente mais
duas cartas, quanto temos conhecimento. A primeira: Carta sobre as bibliotecas ecle-
siásticas na missão da Igreja em La documentation catholique 2095 (Junho 1994) p
510-516 chama a atenção para a importância evangelizadora das bibliotecas e ainda
para a necessidade de nas dioceses haver bibliotecas diocesanas e refere que o minis-
tério do bibliotecário deverá retornar a existir em pleno vigor e honra na comunidade
cristã. Esta carta chama às bibliotecas laboratórios de cultura. Outra, mais recente,
igualmente assinada por Francesco MARCHISANO, oriunda da mesma Comissão, foi
dirigida, em 10 de Abril de 1994, aos superiores gerais das ordens religiosas. Não a
conhecemos ainda em forma publicada, mas apenas policopiada. Refere que ao patri-
mónio - museus, arquivos e bibliotecas – deverá ser dada a máxima atenção e que o
material arquivístico presta-se a uma série de análises interdisciplinares (da paleogra-
fia à estatística, da sociologia às ciências da comunicação, da demografia à economia)
que realizam o horizonte histórico no qual se situa a vida religiosa.

13 Muitas vezes se refere o uso da informática como se de uma varinha de condão
se tratasse. De facto, antes da informática, haverá que fazer o tratamento de forma
tradicional, facilmente convertível em processos de suporte das novas tecnologias.
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Tem havido uma grande dificuldade nos arquivos, contrariamente às
bibliotecas, quanto a software próprio. Pensamos que se deviam orga-
nizar grupos de trabalho para se poder, de maneira segura, avançar para
estes instrumentos de trabalho tão necessários, nomeadamente no que
se refere aos arquivos diocesanos.

Os arquivos da Igreja poderão ser de vários tipos: pontifícios
(Congregação dos ritos, da Propagação da fé, secreto do Vaticano); se-
culares (diocesanos capitulares e colegiadas, seminários, santuários,
paróquias, vigararias); regulares (generalícios, provinciais, monacais
ou conventuais); de congregações (irmandades, pias uniões, misericór-
dias, etc); arquivos religiosos (comunidade hebraica e sinagoga, pro-
testantes, mundo islâmico, mundo induísta e budista, mundo animista).14

Apresentaremos em anexo, porque poderá ser de grande utilida-
de, planos de classificação de documentos para o arquivo diocesano e
para o arquivo paroquial.15

4 – O ARQUIVO HISTÓRICO
DO PATRIARCADO DE LISBOA

Por Decreto de 23 de Setembro de 1993, assinado pelo Senhor
Cardeal-Patriarca de Lisboa D. António Ribeiro, foi criado o Arquivo
Histórico do Patriarcado de Lisboa.

As instituições eclesiásticas, como foi já referido – neste caso
concreto trata-se do território da diocese lisbonense – foram acumulando
documentos vários, ao longo de séculos, actos episcopais e registos de
sacramentos e outros, muitos dos quais de grande importância para a
história da Igreja e da sociedade portuguesa em geral.

14 Cf. Gino BADINI, Archivi e Chiesa: Lineamenti di archivistica ecclesiastica e
religiosa, Pàtron Editore, Bologna, 1989. Esta apresentação de uma classificação de
arquivos é a que o autor nos apresenta no livro. Reserva o nome arquivos religiosos
para outras confissões que não a católica.

15 Ibidem, p. 67-68 e 101-102. A adaptação é da nossa responsabilidade. Os anexos I
e II não são, evidentemente, uma apresentação definitiva nem, muito menos ainda, oficial.
Trata-se de uma sugestão.
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Foram reservadas, no Mosteiro de S. Vicente de Fora, amplas e
apropriadas instalações com as condições técnicas requeridas. Aí, fo-
ram já reunidos, alguns documentos. Paulatinamente se esperam reunir
outros documentos com valor, quer das paróquias quer de outras enti-
dades eclesiásticas.

Tais entidades, não sendo embora obrigadas a depositarem a sua
documentação, são porém exortadas vivamente a que o façam no Ar-
quivo Histórico agora criado. Tal depósito refere-se apenas aos docu-
mentos com mais de cem anos, continuando a sua propriedade a ser
pertença dos seus legítimos proprietários. As paróquias e outras entida-
des que não desejem depositar os seus documentos, ficarão obrigadas a
cuidar da sua conservação em lugar e condições adequados, assim como
a garantirem a possibilidade de os investigadores os consultarem.

Estamos nos princípios da organização - ou reorganização - do
arquivo diocesano. Esperamos realizar um trabalho profíquo capaz de
colocar toda a sua documentação em condições, com a realização e pu-
blicação dos inventários que faltam, para que seja efectivamente possí-
vel fruir de documentação tão importante.

CONCLUSÃO

Em suma, os documentos não se podem atirar para um canto.
Temos que os tratar, guardar e arrumar, acondicionando-os devida-
mente em locais próprios, com a necessária segurança e dignidade.

Mais, devemos ter a preocupação de fazer – ou providenciar para
que se façam – registos de acontecimentos. Não apenas os regisots
obrigatórios, mas também registos voluntários. As paróquias – como as
diferentes comunidades – poderão escrever, em livro próprio, as suas
“memórias”. Aliás, hoje, existem muitos suportes materiais – os
vídeos, os fonogramas, as fotografias, etc. – que muito podem valorizar
tais relatos.

Concluindo, devemos ter a preocupação de preservar os registos
que recebemos dos antepassados e, ao mesmo tempo, preparar para os
vindouros os da nossa geração.

TOMÁS MACHADO LIMA
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ANEXO I

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE ARQUIVO DIOCESANO

I - Administração geral da diocese
1. Cúria diocesana
2. Santa Sé
3. Conferência episcopal
4. Interdiocesanos
5. Administração económica
6. Autoridade civil
7. Visitações
8. Sínodos e concílios

II - Administração particular da diocese
1. Capítulo
2. Igreja e paróquia
3. Seminários e escolas

III - Actividade sacramental e litúrgica
1. Sacramentos
2. Ordenações
3. Culto

IV - Instituições religiosas existentes na diocese
1. Institutos religiosos masculinos
2. Institutos religiosos femininos
3. Ordens terceiras seculares
4. Confrarias e obras pias
5. Acção Católica
6. Institutos seculares

V- Judiciais
1. Causas dos Santos
2. Causas matrimoniais
3. Causas criminais

VI - Pessoal
1. Clero secular
2. Clero regular

VII - Vária
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ANEXO II

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE ARQUIVO DE PARÓQUIA

I - Autoridade eclesiástica
1. Disposições gerais
2. Santa Sé
3. Cúria episcopal-arquiepiscopal
4. Vigararia (ou arciprestado)
5. Outras autoridades

II - Autoridade civil
1. Disposições gerais
2. Instituições estatais
3. Entidades públicas territoriais

a. Região
b. Câmara
c. Freguesia

4. Entidades públicas não territoriais

III - Visitas pastorais

IV - Igreja e lugares sagrados
1. Paroquial
2. Oratórios e capelas
3. Oratórios privados
4. Cemitérios

V- Culto e funções religiosas
1. Consagrações e bênçãos
2. Relíquias
3. Indulgências
4. Binações
5. Pregações
6. Festas paroquiais

VI - Pastoral social
1. Disposições gerais
2. Emigração e imigração
3. Assistência e beneficiência

VII - Administração de bens paroquiais
1. Benefícios paroquiais
2. Benefícios coadjutoriais
3. Bens móveis
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4. Bens imóveis
5. Fundações pias
6. Impostos e taxas
7. Oferta
8. Vária

VIII - Fabriqueira
IX - Legados e capelanias
X - Associações e conselhos
1. Confrarias, etc

XI - Instituições eclesiásticas e religiosas

XII - Obras paroquiais

XIII - Pessoal
1. Eclesiástico
2. Laico
3. Religioso

XIV- Registos
1. Baptismos
2. Crismas
3. Matrimónios
4. Óbitos

XV- Sínodos diocesanos e concílios provinciais

XVI - Controvérsias e processos

XVII - Gabinete histórico

XVIII - Arquivo

XIX - Biblioteca

XX - Fototeca

XXI - Vária



SENTIDO E RAZÃO DA POBREZA

NA ARTE SACRA

No último Encontro Nacional sobre o Espaço Litúrgico e as Artes
realizado em Fátima, apresentei como tema à mesa redonda, em gesto de
pergunta, a frase acabada de ser pronunciada por João Paulo II : “Se queres
a paz, vai ao encontro do pobre” acrescentando quais as consequências
desta afirmação para os artistas e os arquitectos em particular, na progra-
mação, no objecto artístico em si e na atitude profissional.

Pelas respostas dadas pelos artistas que presidiam, verifiquei que
não se ia chegar a uma conclusão plausível e por isso não dei réplica,
deixando de haver debate. Cheguei à conclusão que só num círculo
mais restrito ou com uma reflexão mais aprofundada, seria possível
chegar a conclusões práticas alicerçadas.

Com efeito, começou-se por considerar o artista liberto de quais-
quer condicionamentos, pondo acima de tudo a sua competência pro-
fissional. Por outro lado, afirmava-se que o trabalho devia ser bem re-
munerado (nada de ir ao bolso !); outro talvez desculpando-se a si e à
sua obra por ser bastante eclética e exuberante, justificava a sua lingua-
gem e que não tinha de fazer concessões ascéticas; ainda outro conside-
rando a Capela Sixtina o expoente máximo em arte religiosa, identifi-
cava-se com uma corrente “apostólica” na qual a emoção estética tinha
a primazia. Por fim, outro, quiçá mais modesto, fez quanto a nós bem a
distinção entre o conteúdo espiritual e a expressão sensível da obra de
arte religiosa.

Voltando à recomendação papal, importa efectivamente reflectir
sobre o seu conteúdo e procurar as possíveis incidências sobre a arte e
os artistas. Quererá o artista viver em paz? A arte cristã poderá irradiar
essa paz? Qual paz? Mas a obtenção dessa paz, tem como condição,
segundo o Papa, o encontro com o pobre – qual pobre? O que é ser
pobre? Qual a interligação?
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Partindo de uma análise simples, e não fazendo uma pesquisa
bíblica aprofundada, que seria mais da competência de outros, a afir-
mação papal parece querer dizer simplesmente: Na medida em que
atenderes o pobre, serás feliz (viverás em paz). E um programa de vida
e é tão antigo como a mensagem de Cristo. Se o Papa todavia chama à
atenção agora, é porque ela é actual – é condição de re-evangelização,
quiçá pelos desvios materialistas hodiernos, pensamos nós.

No campo ideal, e por uma questão de eficácia de se alcançar o
objectivo da paz, há a necessidade absoluta de identificação do agente
na sua acção com o objecto sobre o qual incidirão as suas atenções. O
encontro com o pobre é apontado como condição da paz. O melhor en-
contro dá-se, se houver identidade. O agente teria também de ser pobre
na sua essência pelo menos: na humildade, na disponibilidade ...

Transpondo estas reflexões para o campo das artes e dos artistas,
pergunta-se quais serão as incidências reais sobre o produto final e por-
tanto quais as normas para os envolvidos: o programador, o realizador
da obra e o utente? Há evidentemente exigências que não são próprias
da nossa época – são permanentes históricas dentro do cristianismo,
mas ainda assim, cada época tem interpretado à sua maneira essa men-
sagem ou o “instrumento apostólico”, como poderíamos chamar o ob-
jecto ou a peça de arte sacra na sua função evangelizadora.

Na vastidão que abarca o mundo actual, em que quase se poderia
dizer que o Evangelho já foi pregado em toda a parte, cada povo vai
procurando expressar-se à sua maneira. Por outro lado, a gama de ma-
teriais e de tecnologia são de tal maneira grandes que a escolha é vas-
tíssima. Embora se deva reconhecer que não pode haver uma receita
universal, pois os filhos de Deus usarão as suas faculdades racionais –
a inteligência e a imaginação criadora livremente – estamos em admitir
que pode e deve haver normas orientadoras básicas mínimas em face de
exigências actuais específicas. Não se poderá considerá-las como uma
limitação no exercício profissional, mas antes um dado do programa
ou, se houver algum aparente condicionamento, esse será igual aos im-
postos pelo uso dos materiais ou dos próprios temas. Uma escultura em
barro tem as suas regras de execução e as suas limitações. Uma cons-
trução em madeira não é uma construção em aço, etc. Cada material
tem as suas limitações e, consequentemente, a sua expressão própria. É
nesta linha que se tem de colocar a questão.
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O panorama actual da Arte Religiosa e particularmente da Arte
Sacra, não considerando as evidentes diferenças em regiões tão distan-
tes umas das outras (os continentes, as regiões, os países, etc.), é tão
díspare, que quase não se consegue identificar como pertencentes à
mesma religião; e pior ainda: a falta de conteúdo espiritual. Mas isso
será possível? A matéria poderá ser de tal maneira “luminosa” que re-
vele algum conteúdo espiritual?

As normas conciliares dão directivas nalguns casos bastante pre-
cisas, podendo-se esperar que houvesse mais unidade na Arte Sacra.
Em nosso entender elas são todavia bastante genéricas para que por si
próprias possam conferir à Arte Sacra um cunho actual; nem será o seu
objectivo. É um programa que visa normas litúrgicas, e nada mais. A
criação é com o artista. O que falta é o elo de ligação, ou melhor: o
“toque” de conversão da arte à actualidade apostólica. É neste ponto
que em nosso entender, há algo a aprofundar. Há a necessidade de des-
cobrir a “alma”, de “animar” os programas e os criadores.

Não se pretende procurar o cerne de um pretenso estilo contem-
porâneo à maneira do românico, ogival, barroco, clássico ou outro
qualquer como moderno, pós-moderno, construtivista, racionalista, or-
gânico, etc., o que seria estultícia.

Costuma dizer-se que os bons programas fazem as boas soluções.
É portanto no domínio das ideias básicas que está o problema. Enquan-
to as ideias não estiverem bem arrumadas, as soluções ficarão a “flutuar” e
falham os objectivos, porque não vale a pena incumbir o artista de um
trabalho, por muito talento que ele tenha, se não soubermos dizer-lhe o
que nós cristãos queremos para hoje. Isto tem de ser um dado e uma
exigência do programa.

Aqui voltamos à frase papal: “Se queres ter paz, vai ao encontro
do pobre” - que ensinamento poderemos tirar do conselho papal? O que
vem a fazer o pobre no meio da criação artística? O deslumbramento de
uma Catedral gótica, uma fuga de Bach, uma sinfonia de Beethoven ou
uma obra de Fra Angélico, por exemplo, não terão pelo enlevo estético,
dimensões válidas e legítimas de forma que proporcionem atingir o li-
mite máximo possível no domínio do sensível e portanto conteúdo es-
piritual? Por muito belas que estas coisas sejam, haverá aqui, certa-
mente, um equívoco em se pretender atribuir valores demasiadamente
elevados à emoção estética que, forçosamente, não pode ultrapassar-se
a si mesma.



20

Para dar resposta a estas interrogações julgamos que é oportuno
introduzir aqui a palavra pobre entendida no sentido essencial, ou seja,
de pobre de Cristo; disponível, desprendido, dependente, etc. Se apli-
carmos esta noção à arte, mais facilmente compreenderemos por que
certos artistas conseguiram introduzir valores que nós poderíamos cha-
mar espirituais às suas obras. Independentemente da sensibilidade de
cada ser humano e do seu estado evolutivo ascensional, verifica-se
efectivamente que determinadas obras pela sua composição, nem sem-
pre perceptiva à primeira vista, têm um conteúdo que transcende a
emoção estética e coloca o observador numa esfera muito longe de
qualquer sensualidade primária.

A pobreza como nós a entendemos aqui, está justamente no uso
ou não uso de elementos sensíveis com humildade, que é a verdade
como dizia Sta. Teresa de Ávila. A componente ou “irmã” pobreza a
introduzir no programa de Arte Sacra não significa pobreza artística,
mas antes um acto de purificação, muito difícil de se fazer, mas em
nosso entender necessário. Não é uma purificação integralista ou jan-
cenista que exclui qualquer sensibilidade como a ternura e o afecto.
Nesta análise não se exclui a validade de determinadas épocas terem insis-
tido mais na glória de Deus  exteriorizada de diversas formas, uns mais
sintetizados como a arte ogival, outros mais exuberantes como a época bar-
roca. Pensamos que, partindo de uma exigência e atitude, neste caso a po-
breza, as soluções vão desabrochar “naturalmente”. A componente estética
é importante para não dizer determinante, mas parte no seu acto criativo de
uma escolha inspirada e contida que não é limitativa mas antes enriquece-
dora porque apela muito mais ao talento em si mesmo do que aquela que a
composição digamos anárquica proporcionaria no “voo” da “louca da
casa” como ainda a mesma Sta. Teresa de Ávila chama à fantasia.

Não se trata de uma ginástica mental, mas de um acto sereno e
lúcido, tendo em mente oferecer ao povo de Deus “intermediários sen-
síveis” purificados - pobres.

Exemplificando diríamos que num trecho musical, não seria pro-
longando o espaço entre as notas – o silêncio – que a música se tornaria
mais espiritual. As notas são para serem ouvidas. Sem elas não há mú-
sica. O silêncio em si não é mais espiritual do que a nota – o som.
Também o “barulho” não é música. É no doseamento dos elementos
componentes na inspiração e o talento do compositor que darão o toque
de passagem do mundo exclusivamente sensível para o mais espiritual.
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Da mesma forma na composição cromática não se poderá dizer
que a ausência de cor ou o branco sejam mais espirituais que qualquer
outra cor. É evidente que determinadas cores “quentes” poderão ter um
conteúdo mais sensual. Mas não é menos verdade que usando por
exemplo o azul claro ou o cor de rosa automaticamente se tem a receita
de maior espiritualidade, como sucedia algum tempo atrás em capelas
de congregações religiosas femininas.

Também na forma, e estamos a pensar particularmente nos arqui-
tectos, há a necessidade  de uma contenção na procura de soluções no
campo que nos estamos a  ocupar. Se o “modernismo” com a sua “aus-
teridade” poderia em princípio considerar-se  mais despido de carga
“sensual” do que outras tendências “pós-modernistas”, não é menos
verdade que muitas vezes essa “sensualidade” está escondida sob a
capa de um  racionalismo férreo e escravizante talvez menos aparente à
primeira vista, mas existente  por vezes em ginásticas estruturais e ou-
tras receitas nem sempre nascidas de um  amadurecimento evolutivo
real.

É evidente que o polo oposto da procura da composição em arquitec-
tura, sem um mínimo  sustentáculo de ordem racional, parecendo não pou-
cas vezes com cenografia em que  formas e cor aparecem com tal exuberân-
cia perturbadora, certamente não podem contribuir para um clima de sere-
nidade próprio de um ambiente convidativo à meditação.

Avançando um pouco mais, diríamos: se um arquitecto por qual-
quer razão ficasse limitado  a projectar uma igreja unicamente com
tijolo, madeira, telha e pouco mais, essa limitação  não poderia servir
de argumento de falta de liberdade na composição criativa e que  por-
tanto seria impossível. É evidente que o autor terá de estudar melhor o
problema, mas  o produto final resultará muito melhor para o que se
pretende, do que se tivesse ao seu  dispor uma infinidade de materiais.
A aparente limitação torna-se em virtude. Outro ponto  positivo é o
impacto exterior e interior “purificados” com que esse edifício apare-
cerá, o  que julgamos interessará muito à Igreja na imagem material
visível.

Admitimos que em alguns “campos” poderá haver neste agir um
ferir de sensibilidades ou  vaidades, mas serão certamente os de vista
curta ou os que não compreenderam o cerne da  questão que se sentirão
limitados.
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Factor a ter em conta é que além da “Imagem” aparecer mais
autêntica, pois mais  concentânea com os valores evangélicos ou por
isso mesmo, o custo será normalmente  mais reduzido. Daqui nascem dis-
ponibilidades que permitem ir ao encontro de outras  necessidades – as do
pobre. Estabelece-se uma convergência, para não dizer coincidência.

Uma igreja pequena, uma capela humilde, mas bem concebida
nos pontos essenciais, poderá quiçá identificar-se muito mais com os
valores cristãos e os seus fins do que uma “catedral” no sentido lato da
palavra. É difícil o ser humano não se envaidecer com as maravilhas
estéticas dessas “catedrais”, embora em princípio concebidas para Gló-
ria de Deus, ligando-as ao “clan” que pertence. É um fenómeno um
pouco semelhante à transferência da vaidade pessoal para o orgulho
nacional. Somos felizes por pertencermos ao “Rebanho” de Cristo;
essa vivência enche-nos de amor e não de orgulho. O amor enche-nos
de paz, o orgulho e a vaidade tiram-nos a paz.

Identificando esta paz com a paz que João Paulo II cita ao dizer:
“Se queres a paz vai ao encontro do pobre”, julgamos ter obtido aí uma
clarificação para a actuação do artista enquanto colaborador apostólico
– o que ele tem de ser quando se ocupa da arte sacra. Sto. Agostinho
dizia: “A paz é a tranquilidade da ordem”, ou seja: a ordem são os seres
no lugar que lhes compete. Aqui compete-lhes que proporcionem aos
fiéis um ambiente sereno propício ao recolhimento e à oração. As “coi-
sas” têm de estar no seu lugar – arrumadas, dispostas para que tenham
a importância adequada na ordem ou seja no lugar dentro da finalidade
exigida. Na hierarquia de valores a função deve estar antes da forma,
embora o ideal seja que a expressão material “fale” da sua função por-
que emana da essência. Ousaríamos dizer que à semelhança de “Quem vê
o Filho vê o Pai”, pudéssemos transformar as pedras mortas em pedras
vivas, de tal forma que ao ver e ouvir uma peça de Arte Sacra a mente
recebesse o “toque” de preparação para “ver” mais acima e mais longe.

ERICH CORSÉPIUS

Arquitecto



PADRE MANUEL SIMÕES, S.J.

O Padre Manuel Simões adormeceu no Senhor no dia 9 de Feve-
reiro de 1995. Contava setenta anos de vida ao serviço da glória de
Deus. A reforma litúrgica em Portugal muito lhe deve. Vítima de doen-
ça incurável, viveu até ao fim e alcançou uma morte serena. Entrou no
repouso eterno e levou consigo a poesia e a música que na sua alma
habitavam em execução contínua, jorrando em abundância no quotidi-
ano da sua vida. A sua presença discreta e intervenção serena conjuga-
vam-se com uma personalidade poética e um arrebatamento profético.
Era dotado de um instinto natural submisso e de uma consciência lúci-
da acerca dos valores que são efémeros no humano e eternos no divino.
Alcançou a morte como a meta do além que havia cantado no “Velho do
Restelo” em As raízes da noite: “Partiremos amanhã, / sem adeus nem
lamento”. Foi assim, e sem atropelos, mas na serenidade duma noite,
que a luz da eternidade iluminou e inaugurou o dies natalis deste ilus-
tre jesuíta, zeloso das glórias de Deus e da pátria.

O saudoso Padre Manuel Simões nasceu em Ansião, a 10 de No-
vembro de 1924. Entrou na Companhia de Jesus em 7 de Setembro de
1942. Fez o noviciado na Casa da Costa em Guimarães. Licenciou-se
na Faculdade de Filosofia de Braga em 1950, estudou Teologia em Gra-
nada (Espanha), onde foi ordenado sacerdote a 15 de Julho de 1956.
Leccionou no Colégio de S. João de Brito (Lisboa) e no Instituto
Nun'Álvares nas Caldas da Saúde em Santo Tirso. Desde Setembro de
1982 fazia parte do Corpo Docente da Faculdade de Filosofia de Braga
da Universidade Católica Portuguesa. Foi titular da disciplina de Cul-
tura Portuguesa até ao presente ano lectivo. Dedicou toda a sua vida ao
trabalho intelectual e ao ensino da juventude: esta dedicação foi mani-
festa na notada presença de jovens e pessoas da cultura que acompa-
nharam o seu corpo ao cemitério de Monte de Arcos em Braga, onde foi
sepultado. Tinha cultivado a amizade e colheu numerosos amigos.

A sua vida é fecunda em actividades apostólicas e literárias, al-
gumas das quais são desconhecidas de uma boa parte dos que benefici-
aram da sua amizade e dos seus serviços. Foi escritor dos mais diversos
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assuntos, tratados sempre com a mesma seriedade e dedicação: Livro
de Orações coligidas de escritores clássicos portugueses (Braga
1957); Liturgia e Vida, ed. A.O. (Braga 1988); Em espírito e verdade,
ed. A.O. (Braga 1990); Elucidário espiritual, ed. A.O. (Braga 1993).
Dirigia a colecção “Deus escondido” da editorial A.O. onde marcou a
sua presença na escolha, tradução e apresentação de textos de grandes
espirituais não canonizados. As revistas Magnificat e Mensageiro do
Sagrado Coração de Jesus eram púlpitos deste zeloso apóstolo.

A poesia habitava na sua alma e produzia os seus frutos: Canções
da vida breve (1958); A flor do tempo (1962); Diálogo com a esfinge
(1973); Amor situado (1974) e As raízes da noite (1976).

Homem da cultura, dedicou-se particularmente a Camilo. Diri-
gia, desde há vários anos, a Casa de Camilo e foi ele quem relançou o
Boletim da Casa de Camilo. Desempenhou o cargo de Director Cultu-
ral e Bibliotecário da Fundação Cupertino de Miranda e foi ainda o
fundador do Centro de Estudos Camilianos.

Dedicou-se à composição musical e os cânticos da celebração
das suas exéquias, todos da sua autoria, atestam a riqueza e a variedade
do seu repertório. As suas melodias, cantadas pela voz da Igreja, cons-
tituíram naquele dia a apresentação celeste duma vida consagrada na
terra ao louvor e à maior glória de Deus. Escreveu muita e variada mú-
sica para uso litúrgico, folclórico e recreativo. Alguns dos cânticos
usados pelos fiéis na liturgia em língua portuguesa são da sua autoria.
Publicou dois volumes de Salmos e Cânticos, onde se nota um apurado
bom gosto, uma profunda piedade, uma linha melódica simples e agra-
dável que a memória facilmente guarda. Fazia parte da direcção da
Nova Revista de Música Sacra. Deixou inédita uma longa colecção de
melodias tradicionais portuguesas e estrangeiras, harmonizadas para
três e quatro vozes. Era director do Orfeão Famalicense e da Associa-
ção de Coros Paroquiais de Vila Nova de Famalicão.

O Padre Manuel Simões dedicou parte da sua vida à causa da
reforma litúrgica em Portugal. Quando a reforma litúrgica começava a
revelar o seu verdadeiro rosto nas celebrações propostas pelos novos
livros litúrgicos, foi preciso encontrar pessoas disponíveis e com capa-
cidade para conduzir o serviço de tradução e aplicação da reforma li-
túrgica. Em 1971 a Conferência Episcopal Portuguesa encontrou no
Padre José Barbosa Pinto, jesuíta, a pessoa capaz de conduzir os servi-
ços da reforma litúrgica em Portugal, então com responsabilidades so-
bre o ultramar português. Quando os frutos começavam a aparecer em



25

abundância e os projectos se multiplicavam, o Padre Barbosa Pinto fa-
leceu num desastre de viação em Aguada de Baixo (Águeda), quando
viajava para Fátima, no dia 1 de Maio de 1973, a fim de participar
numa reunião da Comissão Episcopal de Liturgia. Para seu substituto
foi escolhido o Padre Manuel Simões. Encontramo-lo ao serviço na re-
dacção do número 2 do boletim Liturgia, que o seu antecessor havia
iniciado com tanto entusiasmo e esperança. Terminava o editorial deste
seu primeiro boletim com estas palavras: “E por hoje despedimo-nos
como o poeta, fazendo nossa a sua verdade e trazendo-a ao caso:
Caminante no hay camino / se hace camino al andar”. E o P. Manuel
Simões fez caminho com o seu caminhar. Entretanto, porque os huma-
nos passos fazem os caminhos misteriosos de Deus, criou condições
para remodelações profundas na organização dos serviços da liturgia e
foi substituído pelo Mons. Aníbal Ramos, de grata memória. O Padre
Manuel Simões passou, então, a colaborar na reforma litúrgica duma
forma diferente e mais de acordo com o dom da sua pessoa. Dedicou-se
particularmente à tradução dos textos litúrgicos — pensemos na gran-
deza da Liturgia das Horas e do livro das Bênçãos — e agora trabalhava
na revisão do Leccionário. Prestou bons serviços à causa da música
litúrgica, colaborando como vogal no Serviço Nacional de Música Sa-
cra e musicando textos para as celebrações, como fazia anualmente
para o Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica, onde já são clássicas
as melodias do ofício e da missa de S. Joaquim e de Santa Ana cantadas
no dia 26 de Julho na Capelinha e na Basílica de Fátima. Este ano vão
ter uma nova expressão orante: serão o louvor, a acção de graças e a
intercessão em sua memória.

Falta o engenho e a arte para dizer a vida deste génio. Levantou
no tempo uma construção de eternidade, criou o eterno no tempo e re-
velou mistérios escondidos. Fez render o talento e agora goza o cem
por cento no reino da paz entre os coros e as melodias celestes num
programa sine fine dicentes.

O Boletim de Pastoral Litúrgica presta esta homenagem ao Pa-
dre Manuel Simões e pede que o recordem junto do Senhor, cantando
as melodias e as palavras que nos deixou. Deixou-nos poesia e música:
dêmos-lhe a voz e a melodia. Ensinou cultura portuguesa: sejamos a
digna voz da alma pátria que nos acolhe e encaminha para a Pátria das
pátrias, a cuja cidadania pertencemos.

PEDRO FERREIRA
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XXI ENCONTRO NACIONAL DE PASTORAL LITÚRGICA

AS BÊNÇÃOS NA LITURGIA DA IGREJA

Vai realizar-se em Fátima nos dias 24 - 28 Julho de 1995 o XXI
Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica destinado a todos os fiéis que
desejam aprofundar a sua fé e tornar mais activa e consciente a sua
participação nas celebrações litúrgicas.

A reforma litúrgica desejada pelo Concílio Vaticano II diz res-
peito a todas as acções litúrgicas.  As celebrações da Missa e dos Sa-
cramentos foram, certamente, as mais notórias. Entre nós, a liturgia das
bênçãos não se renovou significativamente na letra e no espírito, por-
que quando apareceu o livro das Bênçãos, a nossa pastoral litúrgica
estava ocupada com o Missal e o Catecismo da Igreja Católica, a que
dedicou a sua atenção nos dois últimos anos.

O Secretariado Nacional de Liturgia entendeu ter chegado o mo-
mento de dedicar um Encontro Nacional ao estudo das Bênçãos na
Liturgia da Igreja. Trata-se de um dos livros litúrgicos mais ricos em
novidades de alcance pastoral imediato. A Liturgia das Horas foi mara-
vilhosamente renovada e oferecida a todos os fiéis, de modo que o seu
uso, tradicionalmente clerical, se estendeu aos fiéis religiosos e leigos.
Algo parecido se espera da oração das bênçãos, a maioria e mais fre-
quente das quais pode ser celebrada pelos fiéis leigos.

As celebrações das bênçãos carecem de um estudo sobre o con-
ceito de bênção e as diferentes propostas do ritual, para que este se
torne um instrumento de interesse pastoral. O Decreto de promulgação
da Celebração das Bênçãos apresenta-o com estas palavras: “Entre os
sacramentais instituídos pela Igreja para o bem pastoral do povo de
Deus, têm lugar especial as celebrações das bênçãos. De facto, como
acções litúrgicas, conduzem os fiéis ao louvor de Deus e preparam-nos
para receber o fruto principal dos sacramentos e santificar devida-
mente as diversas circunstâncias da vida”.

Em Portugal publicou-se um livro com as Bênçãos da Família.
Nele se encontram as bênçãos que os fiéis não clérigos podem usar. As
bênçãos são formas orantes muito queridas à alma do nosso povo: fa-
zem parte da melhor tradição familiar e eclesial.



2 7

O XXI Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica deseja formar
ministros das várias celebrações de bênção, previstas no ritual e a pre-
ver no decurso da vida, já formuladas nos textos propostos, mas sempre
a adaptar às circunstâncias concretas da bênção.

Os temas escolhidos e os mestres convidados são os seguintes:

A Bênção na Bíblia e na Liturgia Judaica
– P. Dr. José António Morais Palos;

A Liturgia das Bênçãos na Vida e na História da Igreja
– P. Dr. Luis Ribeiro de Oliveira;

Apresentação do Ritual “Celebração das Bênçãos”
– P. Dr. José de Leão Cordeiro;

A Eucaristia, Oração de Bênção por excelência
– Cón. José Ferreira;

Outras Orações de Bênção nos Diversos Livros Litúrgicos
– P. Doutor Pedro Romano Rocha;

A Teologia Litúrgica da Bênção
– P. Dr. Pedro Ferreira;

A Pastoral das Bênçãos
– P. Dr. João da Silva Peixoto;

A Bênção, o Canto e a Música
– Cón. Dr. António Ferreira dos Santos.

As celebrações litúrgicas são momentos importantes destes En-
contros. A Liturgia e a Música conjugam-se harmoniosamente na ex-
pressão da fé cantada por uma assembleia formada por mais de mil
pessoas provenientes do Continente, das Ilhas e da Emigração.

As inscrições e os pedidos de alojamento devem ser feitos até ao
dia 1 de Julho de 1995 no

Secretariado Nacional de Liturgia
Santuário de Fátima
Apartado 31
2496 FÁTIMA CODEX

Tel. 049 - 53 33 27 e 53 33 43 (Fax e Tel.)
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ENCONTROS DIOCESANOS

ÉVORA

A Arquidiocese de Évora realizou no dia 11 de Março no Semi-
nário de Évora o XVII Encontro Diocesano de Pastoral Litúrgica.
Abordou A Liturgia no Catecismo da Igreja Católica. Participaram
cerca de 120 pessoas. O Senhor Arcebispo D. Maurílio Jorge Quintal
de Gouveia deu início aos trabalhos com a oração de Tércia e umas
palavras de apresentação e valorização da temática escolhida. A refle-
xão da manhã foi orientada pelo P. Pedro Ferreira, que fez a síntese da
doutrina sobre a Oração no Catecismo, e terminou com a Missa, presi-
dida pelo Vigário Geral P. José Francisco Sanches Alves. De tarde, o P.
José Ferreira apresentou Os Sacramentos no Catecismo e o P. José de
Leão Cordeiro expôs o tema da Assembleia Celebrante no Catecismo.
Os trabalhos terminaram com a oração de Vésperas. Um pequeno ca-
derno muito bem apresentado serviu de guião das celebrações.

VIANA DO CASTELO

O Secretariado Diocesano de Pastoral Litúrgica de Viana do Cas-
telo promoveu nos dias 25, 26 e 27 de Fevereiro o XVII Encontro Dio-
cesano de Pastoral Litúrgica dedicado ao tema A Liturgia no Catecis-
mo da Igreja Católica. As conferências realizaram-se no Teatro Muni-
cipal Sá de Miranda e as celebrações tiveram lugar na Igreja da Miseri-
córdia. Participaram cerca de 300 pessoas de todos os Arciprestados da
Diocese. Cada participante recebeu o guião das celebrações e um
exemplar do Catecismo da Igreja Católica: gesto bonito que fala a lin-
guagem do concreto e do simbólico. As exposições doutrinais foram
confiadas a D. Horácio Coelho Cristino, Bispo Auxiliar do Patriarcado,
que reflectiu sobre O Catecismo na História da Igreja. O P. Dário Pe-
droso, S.J. apresentou A Oração Cristã à Luz do Catecismo da Igreja
Católica. O P. João da Silva Peixoto, da U.C.P. do Porto, falou sobre A
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Liturgia no Catecismo da Igreja Católica e Os Sacramentos no Cate-
cismo da Igreja Católica. O P. José da Silva Lima, da U.C.P de Braga e
E.S.E de Viana do Castelo abordou As Várias Expressões Artísticas na
Celebração. As celebrações fizeram parte integrante deste Encontro de
Pastoral Litúrgica. O Senhor D. Armindo Lopes Coelho, Bispo da Dio-
cese, encerrou os trabalhos com a celebração da Eucaristia e o Rito da
Nomeção de Novos Ministros Extraordinários da Comunhão. A sauda-
ção de abertura e as conclusões do P. Adão da Silva Lima, Presidente
do Secretariado Diocesano de Liturgia, disseram pastoral litúrgica na
diocese e do seu valor para a vida da Igreja diocesana. Evocou Monse-
nhor Aníbal Ramos, que era presença habitual neste Encontro e que ele
muito apreciava e apresentava como referência ao que deveria aconte-
cer em todas as dioceses. Os dias de Carnaval em que este encontro
tradicionalmente se realiza são propícios a determinadas acções que
estão relacionadas com a renovação litúrgica da diocese: estudo apro-
fundado, oração participada e convívio minhoto. Nas conclusões do
Encontro, o presidente do Secretariado de Liturgia “passou” a todos os
participantes atestados de comunhão, amadurecimento, competência,
compromisso, liberdade, exigência e testemunmho. Parabéns à diocese
de Viana do Castelo pela forma como se renova na liturgia.

LISBOA

O Patriarcado de Lisboa realizou no dia 21 de Janeiro, no edifí-
cio da Universidade Católica Portuguesa, um Encontro de Pastoral Li-
túrgica. Participaram cerca de 350 pessoas. O tema escolhido para es-
tudo foi A Liturgia, Manifestação do Mistério da Igreja. A presença do
Senhor Cardeal D. António Ribeiro e de D. José da Cruz Policarpo,
Reitor da Universidade Católica Portuguesa, disseram da importância
deste encontro para a vida litúrgica do patriarcado. O Senhor Cón. José
Ferreira falou sobre O Mistério Pascal na Igreja. O P. José de Leão
Cordeiro reflectiu sobre A Celebração, e o P. Teodoro Dias de Sousa
abordou A Música na Celebração. Os trabalhos encerraram com um
concerto de cravo, violoncelo e canto e a oração das I Vésperas de S.
Vicente, Padroeiro do Patriarcado.
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ACTIVIDADES

DO

SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA

O Secretariado Nacional de Liturgia é o órgão executivo da Co-
missão Episcopal de Liturgia, um dos organismos da Conferência Epis-
copal Portuguesa. Existem na Igreja diversos ministérios ou serviços e
este diz respeito às celebrações litúrgicas.

A Comissão Episcopal de Liturgia é formada por D. Júlio Tava-
res Rebimbas, Arcebispo-Bispo do Porto, Presidente e por D. António
Francisco Marques, Bispo de Santarém, Vogal. O Secretário desta Co-
missão é ao mesmo tempo Director do Secretariado Nacional de
Liturgia: P. Pedro Lourenço Ferreira, OCD. Todos estes serviços são
temporários e por nomeação da Conferência Episcopal Portuguesa.

O Secretariado Nacional de Liturgia é formado pelos seguintes
vogais: Cón. José da Costa Ferreira, do Patriarcado, Mons. Luciano
Gomes Paulo Guerra, Reitor do Santuário de Fátima, P. José de Leão
Cordeiro, da Arquidiocese de Évora, Cón. António Ferreira dos Santos,
da Diocese do Porto, P. Pedro Romano Rocha, S.J (a leccionar em
Roma na Gregoriana), P. Luis Ribeiro de Oliveira, da Diocese de Coim-
bra. Este Secretariado reune mensalmente com a Comissão Episcopal
de Liturgia para tratar os assuntos da liturgia. A tradução e a revisão
dos livros litúrgicos tem constituído a grande ocupação do Secretaria-
do, que conta, para o efeito, com a colaboração de outras pessoas.

O Serviço Nacional de Música Sacra e a Comissão de Arte Sacra
e do Património Cultural da Igreja estão integrados no Secretariado
Nacional de Liturgia e prestam os melhores serviços à causa da liturgia
nos seus sectores específicos. O Centro Nacional de Pastoral Litúrgica
é outra instituição relacionada com este Secretariado, com a Faculdade
de Teologia da UCP e com o Santuário de Fátima. Todos estes organis-
mos promovem actividades específicas e de muito interesse pastoral.

Encontram-se agendados os seguintes serviços promovidos ou
coordenados pelo Secretariado Nacional de Liturgia:

— XXI Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica nos dias 24-28
de Julho sobre As Bênçãos.
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— II Curso de Música Litúrgica, destinado a Organistas e Direc-
tores de Coros, a realizar em Fátima de 28 de Agosto a 9 de Setembro.

— Encontro para as Comissões Diocesanas de Arte Sacra, a rea-
lizar em Fátima de 29 a 30 de Setembro sobre o Património Cultural.

— Encontro das Comissões Episcopais de Liturgia dos Países
Lusófonos, a realizar em Cabo Verde no outono deste ano.

— Revisão dos seguintes livros litúrgicos:
– Leccionários (Tempo Comum - Festas - Votivas e Diversas).
– Iniciação Cristã dos Adultos (na tipografia).
– Ritual da Sagrada Comunhão e culto do Mistério Eucarístico fora

da Missa (na tipografia).
– Ritual do Ministro Extraordinário da Comunhão (quase pronto).
– Ritual da Celebração da Penitência (em revisão).
– Oração Universal (em revisão).
– Liturgias das Horas (revisão dos 4 vol. e da edição breve).
– Bênção dos Abades e das Abadessas (em revisão).
– Músicas do Ordinário da Missa em escrita moderna, contendo todos

os Prefácios do Missal (em fase de escrita).
– Músicas das quatro semanas da Liturgia das Horas (em escrita).
– Cânticos para a Missa, feitos para os Encontros Nacionais de

Pastoral Litúrgica (em fase de escrita).

Grandes projectos ao serviço da liturgia.

O Boletim de Pastoral Litúrgica é o órgão oficial do Secreta-
riado Nacional de Liturgia. Oferece formação e informação. Ao iniciar
o vigésimo ano da sua publicação vai fazer um esforço de renovação,
que será lenta, mas ao ritmo das capacidades de serviço dos seus res-
ponsáveis e das necessidades e interesses manifestados pelos leitores.

De futuro, esta rubrica fará eco dos serviços, projectos e realiza-
ções promovidas no âmbito do Secretariado Nacional de Liturgia e será
uma forma de partilhar com os leitores o ministério pastoral que nos é
confiado, motivo de não poucas preocupações.

A estima que este boletim tem junto dos seus leitores merecia
maior atenção e dedicação da nossa parte, bem como um espaço de
comunicação mais de acordo com as possibilidades e exigências do
tempo, mas contamos com a compreensão, a paciência e a dedicação de
quantos unem os seus esforços para dar o melhor contributo à causa da
reforma litúrgica em Portugal. Vamos continuar com determinação e,
se Deus quiser, havemos de alcançar a meta única da glória de Deus.
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COMISSÃO NACIONAL DE ARTE SACRA

E DO PATRIMÓNIO CULTURAL DA IGREJA

A Comissão Nacional de Arte Sacra e do Património Cultural da
Igreja prossegue com regularidade o seu trabalho em prol da salvaguar-
da e da valorização dos bens culturais de cariz eclesiástico, privilegi-
ando as acções de reflexão, formação e informação em consonância
com as entidades congéneres – comissões, secretariados e departamentos –
de âmbito diocesano e com a Comissão Pontifícia para o Património
Artístico e Histórico da Igreja.

No decurso das últimas reuniões, a Comissão fez a avaliação do
Simpósio sobre Património Cultural da Igreja e Evangelização (Mos-
teiro de São Vicente de Fora, Lisboa, Novembro de 1994), promovido
em colaboração com o Comissariado da Exposição «Encontro de Cul-
turas – Oito Séculos de Evangelização» e que constituiu uma homena-
gem póstuma ao seu primeiro presidente, o saudoso Mons. Aníbal Ra-
mos. Seguidamente, analisou e aprovou o plano de actividades para o
ano de 1995, entre as quais se destaca a preparação de um encontro
nacional dedicado à temática do turismo religioso, ponderando todas as
questões que relevam deste domínio, desde os aspectos pastorais até à
acessibilidade e segurança das igrejas.

A dinamização das comissões diocesanas de Arte Sacra continua
também na ordem do dia, tendo motivado diversos contactos, numa
óptica de disponibilidade para apoiar as dioceses que dão os seus pri-
meiros passos nesse sentido, através da troca de experiências.

Consciente da importância do diálogo com os diferentes organis-
mos que têm responsabilidades na área do património cultural portu-
guês, a Comissão debruçou-se ainda sobre a legislação em preparação
neste sector, a eventual transferência de um importante conjunto de
imóveis classificados da tutela da Direcção-Geral do Património do
Estado e da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais
para a do Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueo-
lógico, incluindo numerosos edifícios religiosos, e a inventariação dos
bens culturais móveis.

DR. ARQTO JOSÉ ANTÓNIO FALCÃO



PUBLICAÇÕES DO SNL

Ritual do Ministro Extraordinário da Comunhão (em revisão)
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 actualizem a renovação
da assinatura e aliviem os nossos serviços e as nossas despesas. De
futuro, indicamos na etiqueta da direcção o número de cada assinante
e o ano pago da assinatura. A introdução destes dados facilita a infor-
mação. Se houver enganos, pedimos que nos informem.

A ADMINISTRAÇÃO
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