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A renovação litúrgica não é obra de meses nem de anos, mas um
dever contínuo da Igreja: renovação lenta, nunca acabada e sempre em
busca da perfeição. Sendo essencialmente obra divina, não dispensa o
contributo humano dos fiéis. Deus tem o seu ritmo eterno, que o tempo
do homem verifica mas não qualifica nem quantifica, por incapacidade
natural. O homem tem o seu tempo, que a bênção de Deus vai ritmando.
A liturgia coloca o homem em comunhão com Deus: une o tempo à
eternidade, o humano ao divino, a fecunda lentidão de Deus às estéreis
pressas do homem. A liturgia é a acção que mais diz de Deus e do ho-
mem. Nela se exprimem todos os intervenientes: os invisíveis adqui-
rem forma visível e os visíveis são portadores do invisível, os humanos
revestem-se da glória de Deus (expresso na roupa de ver a Deus e nos
gestos rituais) e os divinos encarnam na matéria que assumem. Este
mistério é proclamado com uma feliz expressão litúrgica: “Bendito
seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo”.

O Boletim de Pastoral Litúrgica tem a missão de evangelizar a
partir da liturgia. Apresenta estudos, reflexões, notícias e deseja ser
uma presença de estímulo junto dos fiéis mais sensíveis às acções
litúrgicas. Caminhando, este boletim vai fazendo caminho por onde
passam multidões: uns ensinam e outros aprendem, uns escrevem e ou-
tros lêem, uns enviam e outros recebem. E durante esta actividade
acontecem ritmos desiguais: um dia faltam os mestres e no outro faltam
os aprendizes, um dia escreve-se para constar e no outro verifica-se a
falta de escrita, um dia bate-se à porta de quem está ocupado e no outro
abre-se a casa a quem não está para entrar. Os ritmos do homem são
muito estranhos e a eles nos habituamos como forma de vida. O Bole-
tim de Pastoral Litúrgica integra-se neste ritmo. Os leitores têm direito
à assiduidade do seu boletim, como os seus feitores têm o dever de o
apresentar a tempo e horas, mas o Senhor do campo é superior a todos
os seus trabalhadores e tem desígnios inacessíveis ao entendimento hu-
mano. Fica aqui o reconhecimento da situação de atraso, que espera-
mos poder regularizar.
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Apresentamos neste número o texto da última lição de liturgia do
grande mestre Padre Pierre-Marie Gy, dominicano. É um texto impor-
tante, onde o professor procura fazer a síntese do seu pensamento e do
seu trabalho, tão rico de experiências no campo da pastoral litúrgica.
Ficamos gratos ao Padre Gy por este precioso texto e agradecemos ao seu
confrade P. Eugénio Boléo, o cuidado da tradução e as diligências havidas
na obtenção do texto (oferecido a 31-1-1994) para o nosso boletim.

Transcrevemos para os nossos leitores duas conferências apre-
sentadas na última Assembleia Europeia dos Secretários Nacionais de
Liturgia: a missão litúrgica do bispo diocesano e o futuro da pastoral
litúrgica. Oferecemos aos sacerdotes uma parte do texto da alocução do
Papa aos Bispos do Brasil, em visita «ad limina» no dia 13 de Junho de
1995, sobre a vida do sacerdote e a liturgia. Recordando o último En-
contro Nacional de Pastoral Litúrgica, apresentamos o texto duma con-
ferência sobre a teologia litúrgica da bênção, na esperança de em breve
podermos reunir todos os trabalhos numa publicação específica.

Sendo este número do Boletim de Pastoral Litúrgica o último
duma série, que desejamos renovar, oferecemos umas sínteses dos
grandes acontecimentos que o boletim foi registando ao longo dos vin-
te anos ao serviço da pastoral litúrgica: os encontros nacionais e os
livros da reforma litúrgica.

O Serviço Nacional de Música Sacra apresenta as suas realiza-
ções e projectos.

O Património Cultural da Igreja é um assunto de grande actuali-
dade. Há grandes movimentações e com interesses diferentes: políti-
cos, culturais e litúrgico-pastorais. A Igreja deseja defender e promo-
ver o património cultural que lhe pertence ou está confiado. Juntamos
algumas notícias, que consideramos de valor pela projecção que podem
vir a ter: o I Encontro Nacional de Paróquias com Mosteiros, Conven-
tos e Igrejas afectos ao IPPAR, realizado em Alcobaça, a notícia e as
conclusões do Encontro na Sé Velha de Coimbra a encerrar o ciclo da
iniciativa do Encontro de Alcobaça e uma descrição do Colóquio sobre
o Convento de Nossa Senhora do Loreto, em Santiago do Cacém.

Vamos ficar com saudades deste figurino de boletim. Fez história
na reforma litúrgica em Portugal, mas os tempos mudaram e trouxeram
anseios de mudança na forma e no conteúdo, que esperamos seja para
melhor servir a causa da pastoral litúrgica.
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LITURGIA DA IGREJA,

TRADIÇÃO VIVA E VATICANO II1

No dia 20 de Maio de 1943, há portanto 50 anos, os padres
Duployé e Roguet fundaram nas edições du Cerf Centro de Pastoral
Litúrgica, o CPL, que iria desempenhar um papel importante no movi-
mento que conduziu à Constituição do Vaticano II sobre a Liturgia. No
Outono de 1949, tinha eu então 27 anos quando, por vontade dos meus
superiores, comecei a ensinar liturgia na Faculdade de Teologia de
Saulchoir e, ao mesmo tempo, a trabalhar no CPL, onde colaborei em
La Maison-Dieu desde o número 21, em 1950. Em 1956, por proposta
do CPL, foi fundado no Instituto Católico o Instituto Superior de
Liturgia tendo como director D. Bernard Botte e a mim mesmo como
seu auxiliar, durante os oito primeiros anos. Em 1959 o Papa João
XXIII anunciou que ia haver um Concílio. No Verão de 1960 foram
constituídas as comissões preparatórias. Mons. Jounel e eu, e pouco
depois Mons. Martimort, fomos nomeados peritos da Comissão de
Liturgia, onde reencontrámos os nossos amigos alemães, com os quais
trabalhávamos havia já dez anos. Eu aproximava-me dos 38 anos.

Desde então, nunca suspendi o vaivém entre: a prática litúrgica
dominicana; o ensino e o trabalho simultâneos no CNPL; uma dose
limitada, mas apesar de tudo real, na cooperação dada ao ministério
litúrgico paroquial; e uma participação, que em certas épocas foi muito
absorvente, nos trabalhos sobre a liturgia em Roma.

1 Fizeram-me abordar várias vezes este assunto: em duas entrevistas, uma à revista
Quatre Fleuves, 21-22, 1985, 115-122, e a outra à Vie liturgique (Québec), Páscoa
1990, 39-41: “A reforma litúrgica hoje e amanhã”, assim como num paper na Summer
School de 1989 da Society of St. Gregory, “The Catholic Liturgy within the Unity of
the Living Tradition”, Music and Liturgy, 15, 1989, 106-115.
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Antes do Concílio

Antes de falar do Concílio e da liturgia devo recordar, procuran-
do não separar muito a minha história pessoal da do ISL e do CPL,
alguns dados que, na perspectiva desta minha exposição, prepararam o
Vaticano II ao longo dos anos cinquenta. Vou falar de três deles.

O primeiro, no que me diz respeito, foi a experiência litúrgica da
minha comunidade religiosa. Nunca me deram um curso de liturgia.
Com a Constituição conciliar (n. 16), penso que isso não foi um bem.
Mas, para empregar a expressão do Concílio a um nível mais modesto,
a oração litúrgica foi-me transmitida por Tradição viva.

O segundo, que aprendi do CPL e de La Maison-Dieu, e que viria
a tornar-se depois, numa das grandes chaves do Vaticano II, é a com-
plementaridade indissociável entre refontalização e presença a um
mundo novo.2  Voltarei a falar disto, mas gostaria de chamar a vossa
atenção para a palavra refontalização, o neologismo de Péguy que não
significa somente regresso às fontes, mas que as fontes se puseram de
novo a jorrar.3

2 Cf., por exemplo, em 1958, o prefácio do P. Louis Bouyer, então professor no
ISL, para a tradução francesa, por Denis Gorce, dos sermões de Newman Le secret de
la prière: “Newman é o exemplo vivo do regresso às fontes de que tanto se fala hoje
entre nós e que deveria ser, para os cristãos, o segredo da única modernidade que não
seja questão de moda: aquela ou o essencial, o eterno da fé, renova-se sem cessar
porque o encontramos na sua nascente e o exprimimos sempre assim directamente aos
seus contemporâneos”. Apraz-me encontrar uma fórmula semelhante, ainda que a to-
nalidade não seja idêntica, no prefácio do P. Congar à segunda edição (1984) do seu
pequeno livro La Tradition et la vie de L’Église: “A Tradição cristã é a presença de um
princípio em toda a sua história... Poderíamos comparar a Tradição a um rio que jorra
duma fonte e banha numerosos países; ou ainda a uma árvore que cresce e dá ramos
carregados de frutos: quanto mais se eleva para o céu, mais precisa de se agarrar às
raízes. A Tradição é, de facto, esta presença das raízes antigas e da sua seiva na actu-
alidade, presença cheia de futuro” (p.6).

3 Cf. Ch. Péguy, Um novo teólogo, M. Fernand Laudet: “um homem atacado...
abandonar-se-ia a si próprio se não conseguisse instantaneamente uma base de actua-
ção, um ponto, não somente de apoio, mas um ponto de revitalização, um ponto de
refontalização na sua situação mais profunda” (ed. M. Péguy, Il, 1957, 986); Pórtico
do mistério da segunda virtude: “É a própria água recolhida que brota, que
refontaliza...  Na fonte e retorno da esperança” (ed. F. Proché – P. Péguy, 270-271; cf.
277: “Mas como é que acontece que esta fonte da Esperança corra eternamente... Tan-
to jorrar e tanto refontalizar”).
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De entre os dados que indiquei, o terceiro, que na minha opinião
não é menos original que o segundo, consiste no próprio carácter da
categoria de “pastoral litúrgica”, como eu a pude receber de padres tão
diferentes, como o dominicano parisiense Duployé, o cónego Marti-
mort, de Toulouse, ou o beneditino belga Bernard Botte. Apesar de di-
ferentes em muitos aspectos, estavam de acordo ao menos numa coisa,
a saber que “pastoral litúrgica” não significa “aquilo que é imediata-
mente prático”; mas exige uma “mistura” entre trabalho aprofundado e
uma certa profundidade de sentido humano – não somente de piedade –
que os nossos contemporâneos esperam do pastor.

Chaves da Liturgia segundo o Vaticano II

Volto ao Vaticano II e à liturgia, e mais concretamente a algumas
grandes chaves para compreender a liturgia que celebramos, e o nosso
papel hoje na Igreja em oração. Por um lado, o que vou dizer deve
muito às conversas que tenho todas as semanas com o P. Congar, que
está agora com os seus noventa anos, mas naturalmente sou eu só a
assumir a sua responsabilidade. Por outro lado, seria errado compreen-
der as chaves de que falo como se fossem um sistema.

Sem discutir aqui as vantagens e os inconvenientes duma cons-
trução teológica sistemática, é preciso ver no magistério do Concílio
uma procura de coerência, mas algumas vezes, como por exemplo no
decreto sobre os presbíteros, há determinadas justaposições pouco sin-
tetizadas. O Concílio comportou-se, creio eu, como se uma justaposi-
ção razoável valesse mais do que uma falsa síntese. A tal propósito, o P.
Congar disse-me que, durante o Concílio, Paulo VI, quando partia um
mês de Verão para Castel Gandolfo, levava consigo a pasta da minoria
conciliar sobre um dos grandes debates, para se certificar de que a mai-
oria tinha escutado verdadeiramente a minoria 4 e tido em conta os seus
argumentos. O mesmo aconteceu com a questão mais difícil de todas, a
da liberdade religiosa. É isso um Concílio, é isso a Igreja-Comunhão.
Talvez haja aqui qualquer mensagem para nós, os descendentes dos
gauleses que Júlio César conseguiu vencer porque passavam o seu tem-
po a combaterem-se uns aos outros.

4 Não é este o momento de entrar em comparação com o lugar dado à minoria no
Vaticano I. Cf. a este respeito M. O’GARA, Triumph in Defeat. Infallibility, Vatican I,
and the French Minority Bishops, Washington D.C, 1988.
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A propósito do Vaticano II e da liturgia, quereria evocar três cha-
ves, das quais anunciei antecipadamente a principal, que vai muito para
além da liturgia, ou seja, a interdependência entre refontalização e pre-
sença ao mundo deste tempo. As duas outras chaves são, de um lado, a
participação activa que conduz à Igreja-Sujeito da liturgia, e, do outro
lado, a influência mútua, na reflexão conciliar, entre olhar sobre a Igre-
ja e olhar sobre a liturgia.

A chave da participação activa

A participação activa, leitmotiv da constituição Sacrosanctum
Concilium, e refontalização, que tem o seu ponto de partida na palavra
de S. Pio X, parece-me ter três características, que não irei estudar hoje
em pormenor:

1° – Foi ela que levou ao uso da língua vernácula, a qual, a partir do
momento em que foi introduzida, realizou de imediato a participação activa
nos diálogos da Missa naqueles países em que ainda não era usada.

2° – A participação activa vale também para todas as outras re-
fontalizações litúrgicas, como por exemplo: a escuta activa da Palavra
de Deus, à mesa da Palavra, reencontrada na acção eucarística;5 a pie-
dade eucarística, centrada de novo na grande oração eucarística, com
os problemas que isso põe, ou, ainda, a comunhão do cálice.

3° – À luz da experiência, a noção de participação aparece como
uma espécie de transição histórica para a noção de Igreja-Sujeito da
Celebração. Isto é verdade, quer descritivamente, quer teologicamente.
Primeiro, descritivamente: recordo-me de ter dito ao Cardeal Malula,
no dia seguinte a uma grande Eucaristia festiva a que ele presidiu numa
igreja de Kimshasa, que a palavra “participação activa” é demasiado
fraca para descrever o que eu acabava de ver. Estou ainda a ouvi-lo
repetir estas palavras para nelas reflectir. Teologicamente, também é
verdade: conheceis o estudo do P. Congar sobre a Igreja-Sujeito da ce-
lebração, publicado em 1967, a propósito do qual o canadiano Charles
Pottie e Dominique Lebrun 6 mostraram que os livros litúrgicos saídos

5 Sobre as duas mesas da Eucaristia no Vaticano II e na Tradição, Cf. R. CHÉNO,
“La structure de la messe et la lex orandi”, LMD 188, 1991, 109-127.

6 “La doctrine de l’Ecclesia sujet intégral de la célébration dans les livres
liturgiques depuis Vatican II”, LDM 176, 1988, 117-132.
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do Vaticano II o tiveram em consideração. Por outro lado, o importante
artigo 26 da Sacrosanctum Concilium dá lugar, entre o que se refere aos
ministros e o que diz respeito à participação activa de toda a Ecclesia,
às diversas funções litúrgicas dos leigos na assembleia. Por ocasião do
vigésimo quinto aniversário da Constituição tive de fazer a síntese dos rela-
tos de todas as conferências episcopais sobre a utilização deste artigo.7

A chave da interacção entre Liturgia e Igreja

A segunda chave, é a influência mútua, no Vaticano II, entre vi-
são da liturgia e visão da Igreja. Aqui mencionarei três pontos.

1º – A ausência, na Sacrosanctum Concilium, de quase toda a
reflexão sobre o sacerdócio comum dos fiéis e sobre o modo como este
se distingue do sacerdócio ministerial. Esta ausência deve-se ao facto de
a comissão teológica preparatória se ter recusado estudar conjuntamente
esta questão, opondo-se ao voto expresso pelo comissão da liturgia.

2º – O que a meus olhos há de mais característico na visão da
Igreja do Vaticano II é uma certa transferência do aspecto organizativo
e societário da Igreja, para o seu aspecto mistérico e sacramental, mais
próximo, portanto, da liturgia. Perguntei ao P. Congar se estava de
acordo e ele respondeu-me que sim. Acresce o facto de nos anos do
Concílio e do imediato pós-Concílio esta transferência ser acompanha-
da, inclusive entre alguns Padres conciliares, de uma espécie de alergia
ao direito canónico, alergia essa que depois passou.

3º – Não tenho tempo, nem talvez a competência que seria neces-
sária, para tratar aqui do papel das diversas imagens bíblicas da Igreja
na Lumen Gentium e na reforma litúrgica do Vaticano II. A doutrina do
corpo místico era já fundamental, tanto na visão da liturgia da Sacro-
sanctum Concilium (n. 7),8 como na Mediator Dei.  É de notar também
o papel que a visão orgânica do Corpo Eclesial desempenha nos Prae-

7 LMD 162, 1985, 43-71.
8 Em aproximação e coerência com a doutrina do Corpo Místico, o Missal de Paulo VI

põe em relevo a insistência da tradição eucológica romana sobre a mediação de Cristo e a
oração per Christum ad Patrem, sublinhada – quanto a mim, de forma demasiado absoluta –
por J. A. JUNGMANN na sua tese Die Stellung Christi im liturgischen Gebet, Münster,
11925, 21962. Cf., no mesmo sentido que Jungmann, I. PAHL, Die Christologie der
Römischen Messgebete mit korrigierte Schlussformel, Münster 1966.
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notanda do novo ritual, e portanto na pastoral dos sacramentos. Por
outro lado, para entender a liturgia, precisamos da imagem da Igreja-
Esposa colocada em frente de Cristo.9  Por exemplo, para compreender
a função do bispo e do presbítero penso que têm de se colocar, segundo
os casos, ora do lado da esposa ora do lado do esposo.10  Por fim, a
imagem da Igreja-Templo é essencial à compreensão da Igreja em ora-
ção. A oração da ordenação de um bispo, retomada da Tradição Apos-
tólica, pede para ele o Espírito, pelo qual a Igreja é estabelecida em
toda a parte como santuário do louvor divino. Para este tão importante
documento que é a Tradição Apostólica, a Igreja é constitutivamente
Igreja em oração:11  é o lugar espiritual onde a Trindade é glorificada,
onde se dá glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Posso acrescen-
tar que se esquecêssemos que a Igreja é Igreja em oração, correríamos
o risco de cair nessa espécie de auto-celebração da Igreja, que certo
teólogo importante receia para a liturgia de hoje.

A chave da interdependência
entre refontalização e presença ao mundo

Chego à unidade da tradição viva ou ainda – considerando um
aspecto preciso desta tradição viva – à interdependência entre refonta-
lização em tradição e presença ao mundo deste tempo, de que falei vá-
rias vezes, durante este Inverno, aos estudantes do ISL. Esta interde-
pendência vem explicitada no início do decreto conciliar Perfectae
caritatis, mas o P. Congar concorda comigo que há aí uma chave do

9 A este respeito, é característica no n. 7 de Sacrosanctum Concilium a emenda
sobre a Igreja – Esposa quae Dominum suum invocat (Cf. os dois estádios do texto em
La Maison-Dieu 155, 1983, 72): esta emenda está para o esquema conciliar o que, em
relação ao livro de Jungmann, é a do seu discípulo Balthasar Fischer (Cf., deste último, o
seu artigo essencial “Le Christ dans les Psaumes”: La Maison-Dieu 27, 1951, 86-109.

10 Assim quando o sacerdote (bispo ou presbítero) pronuncia as palavras consecra-
tórias in persona Christi (Cf., sobre esta máxima, B.D, MARLIANGEAS, Clés pour
une théologie du ministère. In persona Christi, in persona Ecclesiae, Paris 1978). O
mesmo quando o bispo exerce a função de esposo da Igreja.

11 Cf. a bela catequese de Paulo VI sobre “a Igreja, comunidade orante” (3 de
Novembro de 1971): “Que é a Igreja? É uma comunidade que reza. Pensai nisso: é um
povo que canta os Salmos e que ora, um povo de Deus! Eis o sinal da sua filosofia e da
sua teologia...” (texto italiano em L’Osservatore Romano de 4 de Novembro de 1971
e em Notitiae 1971, 377-378).
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conjunto dos textos do Concílio, da constituição sobre a liturgia e de
todos os outros. Vem a propósito acrescentar uma observação a respei-
to do Gaudium et spes, a Constituição sobre a Igreja no mundo contem-
porâneo, cujo título está conotado na minha fórmula sobre a interde-
pendência entre refontalização e presença ao mundo. Que a Igreja, que
todo o cristão e especialmente quem é chamado ao apostolado ame o
seu tempo, esteja em diálogo com ele e, em primeiro lugar, não tenha
medo dele, é seguramente válido para todos os tempos. Estando presen-
te em cada um de nós este princípio, cuja revalorização é uma das gra-
ças do Vaticano II,12 impõe-se reconhecer que o mundo do nosso tempo
já não é exactamente o mesmo da época do Vaticano II, e que o optimis-
mo de Gaudium et spes era inspirado, por um lado, pela espera evangé-
lica do Reino de Deus e, por outro lado, era um dado desse tempo, o
último tempo da modernidade. A nossa pós-modernidade e as suas an-
gústias identificam-se talvez melhor com as palavras que se seguem a
Gaudium et spes: luctus et angor.13

Seja qual for o tempo em que nos encontramos, a unidade viva da
tradição, como expliquei em La Maison-Dieu, 178, vai simultaneamen-
te contra uma concepção puramente estática e não refontalizada da tra-
dição e uma concepção da modernidade litúrgica em oposição dissoci-
ante relativamente à tradição. Isto é válido, quer em relação às decisões
conciliares, quer ao trabalho da reforma litúrgica pós-conciliar, quer à
aplicação desta reforma na vida litúrgica da Igreja.

1º – Já disse que o Vaticano II, como também o movimento
litúrgico antes do Concílio, se caracterizava pela interdependência en-
tre refontalização e presença ao mundo. Foi nesta perspectiva que os
Padres Conciliares decidiram grandes refontalizações como a realiza-
ção geral da participação activa com o uso da língua vernácula, que lhe
está directamente ligada, a restauração da mesa da Palavra de Deus na

12  Cf particularmente as Actas do Colóquio Paolo VI e il Rapporto Chiesa-Mondo
al Concilio, Roma 1989 (Pubblicazioni dell’Istituto Paolo VI, 11), Brescia 1991.

13 O emprego que aqui se faz de pós-modernidade não é em sentido técnico, ao
ponto de tomar partido no debate sobre esta noção. cf. o artigo de S. MEIER,
“Postmoderne” in Historisches Wörterbuch der Philosophie, VII, Darmstadt, 1989,
col 1142-1145 e A. GIDDENS, The consequences of Modernity, Stanford, 1990. Para
este autor, a partir dos fenómenos sociais que estuda, a pós-modernidade não é uma
espécie de falência da modernidade, mas a sua lógica extrema.
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Missa e, em certos casos, a comunhão do cálice.14  Naturalmente, a
grande maioria dos Padres, quanto à língua litúrgica e às outras coisas,
exerceram um discernimento concreto e não arqueológico.

2º – O modo como se realizaram estas refontalizações no traba-
lho da comissão litúrgica pós-conciliar foi controlado constantemente
até ao pormenor, por Paulo VI. Foi com conhecimento de causa que nos
dias em que entrou em vigor o novo Ordo Missae, ele pronunciou esta
frase muito pensada: “é um passo em frente da tradição autêntica”. Nós
podemos medir o modo como o Papa seguiu e controlou até ao porme-
nor os trabalhos da reforma litúrgica pelo livro de Aníbal Bugnini La
Riforma liturgica, que Mons. Martimort e eu que poderíamos comple-
tar com recordações concretas.

3º – Em terceiro lugar houve a aplicação prática da reforma, isto
é, a sua recepção. Aqui é preciso distinguir o primeiro momento em
que foi posta em prática e a aplicação a longo termo. Não sou por certo
o juiz mais objectivo, mas os bispos do sínodo-balanço do Vaticano II
consideraram que a recepção da reforma litúrgica foi feliz e profunda.

É claro que também houve dificuldades devidas quer à falta de
jeito ou às atitudes autoritárias da parte de certos pastores, quer ao
modo como uma parte do clero e dos fiéis concebia a relação da liturgia
com a experiência imediata. Este segundo tipo de dificuldades expri-
miu-se claramente, em 1966, num artigo sobre “O terceiro homem”,
aquele que não sabe mais onde está, porque não sendo hostil à reforma
litúrgica também não encontra nela o que se julgava no direito de espe-
rar: “Muitos que se alegraram com as reformas litúrgicas pensam agora
que elas foram tímidas e não ajudam muito, afinal, a unir a vida quoti-
diana com as forças da experiência cristã ou a permitir à existência
humana a descoberta dos seus significados religiosos”.15

Ainda que um tal modo de ver fosse representativo duma fracção
do público católico, não creio enganar-me ao dizer que a principal difi-
culdade da reforma litúrgica, normal em certo sentido, mas que foi mal
calculada na época do Vaticano II, tem a ver com a profundidade dos
hábitos em matéria de oração e, falando em termos de antropologia,
com o seu valor estruturante para o homem cristão na Igreja orante.

14  Ao que veio a juntar-se, a um igual nível de importância, o uso de várias orações
eucarísticas em vez de uma só.

15 F. ROUSTANG, “Le troisième homme”, Christus 13, 1966, 561-567. Cito a p. 564.
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Também aí, e talvez aí, antes de mais, vale o adágio Sacramenta
faciunt Ecclesiam.16  E deste ponto de vista não posso concordar com a
totalidade do pequeno livro publicado em 1959 pelo P. ROUGUET sob
o título On nous change la religion.

Pela sua própria natureza, a reforma litúrgica do Vaticano II tem
lugar na correlação, enunciada por F. BRAUDEL nos seus Écrits sur
l’Histoire, 17 entre o tempo dos acontecimentos e o das mentalidades, o
tempo breve e a longa duração. O lugar profundo da liturgia e da sua
função estruturante na tradição viva situa-se na longa duração, e as re-
formas que lhe são por vezes necessárias, têm necessidade elas própri-
as de duração para assimilarem ao mesmo tempo a trama da liturgia e a
experiência dos cristãos. A isto precisamos de acrescentar, no que res-
peita à nossa época, que temos aí um caso, mas não o único, do proble-
ma mais geral que coloca hoje o vaivém constante que todos têm de
praticar entre o tempo breve e o tempo longo, entre um mundo que
muda muito rapidamente e as mentalidades profundas que não mudam
mais depressa que antes nem podem mudar mais rapidamente.

Uma dupla conclusão, sobre o tempo da liturgia e sobre a mista-
gogia pela qual gostaríamos de fazer entrar. Primeiro, sobre o tempo da
liturgia: pela sua própria natureza, a unidade da tradição viva faz uma
só coisa com a liturgia escatológica e tem a humilde audácia de nela
entrar já. Em seguida sobre a mistagogia: não receio aplicar à liturgia e
à mistagogia, conjuntamente, o que S. Gregório Magno escreveu a res-
peito da Palavra de Deus quando enviou ao bispo S. Leandro os seus
Moralia sobre o livro de Job: A Palavra de Deus – eu digo, a liturgia
também – é um rio tal que nas suas águas podem caminhar os cordeiros
e nadar os elefantes.18

PIERRE-MARIE GY, O.P.

16 Cf. S. THOMAS D’AQUIN, Sentenças IV, D. 18, q 1, a 1 qc 1: “ex latere
dormientis in cruce sacramenta fluxerunt, quibus Ecclesia fabricatur”. Não esqueço a
maneira como o P. de Lubac sublinhou que a Eucaristia faz a Igreja, a propósito do
que o P. Mc. PARTLAN acaba de publicar um belo livro The Eucharist makes the
Church. H. de Lutac and J. Zizioulas in Dialogue, Edinburg, 1993. Mas, conside-
rando as bases da Tradição em que o P. de Lubac se apoia, não penso que haja razões
para restringir a fórmula à Eucaristia.

17 Paris 1969. O capítulo a que me refiro apareceu primeiro nos Annales E.S.C. em 1958.
18 “Quasi quidam quippe est fluvius, ut ita dixerim, planus et altus, in quo et agnus

ambulet, et elephas natet” (PL 75, 615 A).
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A MISSÃO LITÚRGICA

DO BISPO DIOCESANO

PRIORIDADE ECLESIAL DA FUNÇÃO LITÚRGICA

Necessidade duma hierarquia nas funções episcopais

As obrigações, as tarefas e as funções do bispo na sua diocese e
na comunhão da Igreja universal são múltiplas e variadas.  Há tanto a
fazer!  De certo modo, a vida de um bispo tem semelhanças com a de
um administrador.  Este aspecto não é totalmente falso, dado que o ca-
risma de governo, que o bispo recebe pela ordenação, justifica até certo
ponto a função administrativa.  Mas porque depressa ela se torna absor-
vente, há necessidade de estabelecer uma certa hierarquia no que cons-
titui a missão episcopal.

Natureza da Igreja

A Igreja não é uma empresa como tantas outras.  A sua gestão só
pode dar verdadeiros frutos na medida em que transcende, sem as des-
prezar, as normas e práticas da administração social, política ou econó-
mica.  A Igreja também não é apenas uma associação espiritual.  Vive
da fé apostólica, segundo a qual ousa chamar-se Igreja de Deus,
Ekklésia tou Theou,  convocada e reunida por Deus e animada pelo
Espírito Santo.  É o Corpo de Cristo e o Povo de Deus em missão sobre
a terra.  Tem a ver com a cruz, porque nasceu do coração aberto do seu
Senhor.  Tem a ver com a ressurreição, porque foi enviada às nações
pelo Ressuscitado da Páscoa.  Tem a ver com o Espírito Santo, que é a
sua alma e a palavra interior.
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O bispo, figura da Igreja

O bispo representa, com razão, a figura simbólica e sacramental
desta Igreja sobrenatural.  “Na pessoa dos bispos, assistidos pelos pres-
bíteros, está presente no meio dos fiéis o Senhor Jesus Cristo, sumo
sacerdote.  Sentado à direita de Deus Pai, não deixa de estar presente
no meio dos crentes”, ensina o Concílio (LG 21).  Compete, pois, ao
bispo, em primeiro lugar, presidir ao que constitui a Igreja  na sua rea-
lidade fundamental.  Ele preside à Assembleia de Deus e à edificação
do Corpo de Cristo.  É a sua maior preocupação.

Se é legítimo que o bispo presida a muitos conselhos e reuniões,
se é verdade que ele tem de dedicar bastante tempo ao bom funciona-
mento de numerosas instituições, se é certo que ele não pode deixar de
levar consigo as preocupações e as perguntas dos homens deste tempo
e procurar saber responder-lhes, não é menos verdade que ele deve,
acima de tudo, dedicar tempo, coração e inteligência à presidência e à
gestão daquilo que é a fonte de todas as coisas na vida e na missão da
Igreja de Cristo.  É a sua função primordial.

A liturgia na raiz da Igreja

Os sacramentos, juntamente com a proclamação da Palavra,  são
essa fonte, e a liturgia constitui a realização do binómio palavra-sacra-
mentos.  Ela é a carne e a epifania de Cristo na sua Igreja.  “O Concílio
acalentava o desejo de ver na liturgia uma epifania da Igreja”, recorda-
va o Papa João Paulo II (Carta apostólica para o vigésimo quinto ani-
versário da Constituição conciliar “Sacrosanctum Concilium”, 1988,
§ 9).  E acrescentava: “É na liturgia que o mistério da Igreja é verdadei-
ramente anunciado, saboreado e vivido” (Ibidem).  Compreende-se
então que a liturgia deva estar no primeiro plano das preocupações de
qualquer bispo.

O BISPO, CELEBRANTE E MISTAGOGO

Um ministério revelador

Quando o bispo se investe na celebração e na pastoral litúrgica,
dá ao conjunto do seu ministério episcopal uma dimensão única que
pode revelar a profundidade que este possui.  O bispo é, acima de tudo,
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celebrante e mistagogo.  Os textos conciliares e litúrgicos chamam-lhe,
de maneira tipológica, o “sumo sacerdote” de todo o seu povo.

Esta função litúrgica não pode ser compreendida como um servi-
ço entre outros.  A sua primazia vem-lhe da capacidade para simbolizar
o que há de único e transcendente na missão episcopal.  Em poucas
palavras, o bispo não celebra a Eucaristia por simples piedade.  Ao
presidir à Ceia do Senhor, rodeado do presbitério e de todo o povo,
realiza inteiramente tudo aquilo que ele leva a cabo nas múltiplas acti-
vidades da sua função de governo.  A vida da diocese atinge um ponto
culminante e volta a encontrar o essencial todas as vezes que o bispo
preside à liturgia.

Presidir à totalidade da liturgia

Toda a legítima celebração sacramental e litúrgica é dirigida pelo
bispo, mesmo quando ele delega a sua presidência noutras pessoas.

Insistimos com razão sobre a celebração eucarística, designada-
mente aquela que tem lugar nesses momentos privilegiados que  são a
missa crismal e a missa das grandes festas diocesanas, entre as quais se
contam as ordenações.  Mas convém não esquecer que a Igreja também
tem necessidade das epifanias particulares que acontecem nas celebra-
ções dos outros sacramentos e das diversas formas da liturgia.

Em primeiro lugar estão os sacramentos da iniciação cristã.

O baptismo

Na sua diocese o bispo é o primeiro a ser chamado a conferir o
sacramento do baptismo.  Ele é o seu responsável quando este é confe-
rido a pessoas na idade da razão, quer sejam adultos ou crianças gran-
des.  Ele é o seu responsável em todas as etapas que marcam o longo
percurso do catecumenado e da catequese, bem como dos ritos que de-
vem iniciar progressivamente os eleitos na graça e na missão baptis-
mais.

Daqui resulta que seria aberrante que o bispo não interviesse ja-
mais na celebração destes baptismos.  É certo que ele poderá confiar
uma parte da sua função a outros, aos presbíteros, aos diáconos, aos
catequistas.  Mas deverá intervir pessoalmente em certos momentos
mais importantes, como é o caso do “apelo decisivo”, na celebração do
baptismo dos adultos.
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De modo mais alargado, será normal que o bispo celebre a noite
de Páscoa sem conferir baptismos?

A confirmação

O bispo é o ministro ordinário e originário da confirmação.  Ao
conferir o dom do Espírito Santo pela imposição das mãos e pela unção
com o santo crisma, não só dá a plenitude ao sacramento do baptismo,
mas também manifesta a primeira função do seu ministério episcopal,
que é a de  “confirmar” os seus irmãos na fé e na iniciação ao mistério
de Cristo.

É certo que o encargo de confirmar pode ser pesado.  Mas será
boa a solução adoptada em alguns países de conceder a faculdade de
confirmar a um grupo de presbíteros estranhos à vida das comunidades,
mesmo que eles sejam colaboradores imediatos do bispo?

O bispo no meio do seu povo

Isto levanta imediatamente uma questão sobre a qual não temos
poder.  As dioceses não serão por vezes demasiado grandes?  Poderá o
bispo celebrar no meio do seu povo sem aparecer como um personagem
longínquo e estranho?  Poderá conhecer, de maneira suficiente, aqueles
que baptiza e confirma?  Por outro lado, será boa a solução dos bispos
auxiliares? Não podemos deixar de fazer, com todo o respeito, tais per-
guntas.

Uma outra maneira de colocar o problema é perguntar se se res-
peita suficientemente o facto de os párocos serem os primeiros repre-
sentantes do seu bispo, e que é nesta qualidade que eles exercem a sua
missão no meio da comunidade.  A sua responsabilidade enquanto pá-
rocos é de natureza episcopal, ainda que sempre na dependência do
bispo.  Estas coisas estão longe de dever ficar teóricas e conviria exa-
minar com mais cuidado o sentido das “delegações” que o bispo faz dos
seus poderes sacramentais.  A este respeito,  o caso da confirmação é
típico.

Mas se os presbíteros, e particularmente os párocos, recebem o
sentido da missão através da sua ordenação pelo bispo, segue-se com
toda a evidência que o ministério presbiteral à também, antes de mais,
de natureza litúrgica.  Isto supõe que cada bispo vele com cuidado pela
formação litúrgica dos seus futuros presbíteros (e secundum modum
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proprium dos futuros diáconos).  Será que a formação litúrgica e sacra-
mental, teórica e prática, teológica e mistagógica, ocupa o lugar que
lhe pertence na ratio studiorum de todos os seminários?  Pertence tam-
bém às Comissões diocesanas de liturgia velar por isso.

A responsabilidade episcopal

O que fica dito leva-nos a equacionar dois problemas importan-
tes:  o da responsabilidade episcopal na celebração dos sacramentos e o
da qualidade das celebrações presididas pelo bispo.  Comecemos por
este último.

CELEBRAÇÕES-MODELOS

A qualidade litúrgica

Deveria ser evidente que as celebrações presididas pelo bispo
sejam modelos.  Primeiro pela qualidade dos ritos, das acções
litúrgicas, das palavras pronunciadas ou da preparação dos lugares.
Toda a catedral deve ser um lugar litúrgico e simbólico de qualidade.
Mas temos de reconhecer que nem sempre é assim, quanto mais não
seja por causa do poder que se atribuem certos cabidos canonicais, que
podem não ser muito sensíveis a uma liturgia de qualidade.

A qualidade da participação

Mas qual qualidade?  Há que voltar sempre às palavras-chave do
Vaticano II, que falam de participação activa e consciente de todo o
povo.  O que se espera das celebrações episcopais é que elas sejam
modelos de participação de grande qualidade.

Todos aí deveriam poder tomar parte, entrando de maneira frutu-
osa no mistério celebrado.  Todos aí deveriam poder ser activos, sem
esquecer os jovens e as crianças, mas também os que são contados en-
tre os mais pobres dos crentes.  Não é pelo facto de uma liturgia ser
bela que é bem sucedida, se esta beleza é a das pompas solenes ou a do
luxo demasiado mundano.  Haveria muito a dizer sobre os malefícios
de certos cerimoniários cujos horizontes não ultrapassam o das rubri-
cas, ou de certos grupos corais de grande prestígio que condenam ao
silêncio a voz da Igreja.
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A aptidão litúrgica do bispo

Mas muito haveria também a dizer sobre a aptidão do bispo para
celebrar bem e para gerir todos os componentes da celebração, nomea-
damente através daqueles que ele nomeia responsáveis.  Celebrarão os
bispos como convém?  Não temos evidentemente que julgar, mas que
nos perguntar se não é oportuno, de uma forma ou de outra, que se vele
pela formação litúrgica dos bispos.  Certos países tiveram a feliz ideia
de lhes propor reciclagens neste sentido.

Aptidão mistagógica

A formação litúrgica não se limita à boa realização dos ritos,
mesmo que seja com uma certa arte.  Ela é isso sem dúvida, mas impli-
ca também a capacidade de fazer descobrir à assembleia o sentido dos
ritos e do seu mistério.  O bispo deve ser um iniciador e um mistagogo
pela sua maneira de celebrar, de tornar os ritos transparentes, de des-
pertar o gosto por eles e de abrir os espíritos a uma compreensão ínti-
ma, nomeadamente ao fazer as suas homilias, das quais se espera que
sejam verdadeiras homilias.

O BISPO RESPONSÁVEL DA VIDA SACRAMENTAL

O bispo moderador

O bispo é o moderador da vida sacramental na sua Igreja.  Leva
consigo essa responsabilidade.  Ele deve, certamente, estar atento para
que nenhum desvio venha ofuscar a imagem do que é sagrado.  Mas
tem igualmente a missão de tudo fazer para que os sacramentos sejam
celebrados segundo a sua verdade e de maneira frutuosa.

Pastoral sacramental

Isso implica um empenhamento do bispo em reflectir e fazer re-
flectir os seus colaboradores sobre as condições de acesso aos sacra-
mentos, especialmente onde os que os pedem são frágeis na fé ou igno-
ram mesmo o que eles significam.

A ele compete dar indicações neste sentido a respeito dos baptis-
mos, das confirmações e dos casamentos, mas talvez sobretudo dar pro-
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vas de criatividade e de imaginação para uma pastoral adaptada ao nos-
so tempo.  A consciência de um bom bispo não terá repouso enquanto
não tiver feito tudo para que os sacramentos sejam verdadeiros revela-
dores do plano de Deus sobre a nossa humanidade e para que os presbí-
teros possam agir como ministros de sacramentos que dêem a vida divi-
na e não sejam simples formalidades sociológicas.  Trata-se de uma
tarefa muito pesada, que exige muita concertação.

Pastoral litúrgica

Também pertence ao bispo - e não se trata de pormenores - pro-
mover a densidade simbólica que deve exprimir o sentido mistérico dos
sacramentos e permitir-lhes produzir todos os seus frutos.  As comuni-
dades têm necessidade de ser apoiadas nas suas experiências  litúrgicas
e na preocupação de sempre fazer melhor.  E sê-lo-ão pela palavra auto-
rizada e pelo exemplo do bispo.

Estamos a pensar aqui em exemplos tipicamente litúrgicos e
muitas vezes negligenciados, como a promoção do baptismo por imer-
são segundo os termos do ritual, o perfume do santo crisma, a fracção
do pão na missa, a comunhão dos fiéis no cálice, o simbolismo pascal
dos funerais, a simbolização dos lugares de culto, a organização do
acolitado, as celebrações para as crianças, etc.

O sacramento da penitência

Um caso urgente é o da celebração do sacramento da penitência.
Convém que o bispo tenha uma “política” que favoreça a presença de
confessores em lugares adequados, nomeadamente nas cidades, e a ho-
ras oportunas, como lhe compete promover as celebrações comunitári-
as do sacramento e, porque não, celebrá-lo ele próprio.

A liturgia das Hora

O bispo terá também a peito fomentar a liturgia das Horas que se
destina a toda a Igreja e não apenas aos clérigos e aos religiosos.  Fá-lo-á
em primeiro lugar, presidindo-lhe ele próprio com regularidade na sua
igreja catedral e velando para que estas celebrações sejam modelos,
não apenas no plano ritual, mas adaptadas à assembleia dos cristãos.
Além disso, deverá convencer os seus presbíteros e os seus fiéis que esta
oração é indispensável para uma boa saúde espiritual das comunidades.
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Lembremos que a oração das Horas é tanto mais importante
quanto as circunstâncias actuais obrigam muitas vezes a diminuir o
número de missas nas igrejas, por causa da escassez de sacerdotes.  O
Ofício divino deve encontrar o lugar que lhe pertence na sinfonia das
formas de oração propostas aos fiéis, e certos países recomendaram a
sua celebração nas assembleias dominicais na ausência de presbítero.

Os tempos litúrgicos

É da tradição que o bispo presida, na sua catedral, à liturgia das
festas solenes, incluindo as festas locais.  A sua espiritualidade e mis-
são aparecem deste modo bem inseridas no ciclo litúrgico.  Que dizer,
porém, quanto aos domingos per annum?  Talvez aconteça com fre-
quência que o bispo, absorvido pelas celebrações particulares, só rara-
mente celebre a liturgia de cada domingo com os textos próprios.  Será
caso para perguntar se não conviria dar prioridade, quando possível, ao
formulário dominical, e também se não seria bom que o bispo presida
regularmente, numa ou noutra paróquia, à simples missa desse domingo,
sem que seja preciso esperar por uma ocasião particular para o fazer.

AS COMISSÕES DIOCESANAS DE LITURGIA

Em relação com o bispo

É evidente que o bispo não pode fazer tudo, mas o essencial é que
traga no coração e na inteligência o cuidado da vida litúrgica para a sua
diocese.  Ora, toda a diocese está estruturada e organizada em função
da responsabilidade pastoral que tem o bispo como promotor e garante.

É por isso, como o lembrava a Carta de João Paulo II já citada,
que “para levar a bom termo a sua missão litúrgica, o bispo deve cons-
tituir uma ou até mais do que uma Comissão diocesana, as quais darão
a sua contribuição para promover a acção litúrgica, a música e a arte
sacra na sua diocese.  A Comissão diocesana, da sua parte, - acrescenta
o Papa - procurará agir de acordo com o pensamento e as directrizes do
bispo e há-de poder contar com a sua autoridade e com o seu apoio para
desempenhar bem a própria função” (Carta citada, § 21).
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Estatuto das comissões

Este texto é importante porque dá às Comissões diocesanas de
liturgia o seu estatuto com a sua missão e a sua autoridade.  Estas co-
missões devem estar em relação directa com o bispo.  Elas cumprem
uma missão que é a dele, o que implica não ser possível considerá-las
como clubes de intrépidos liturgistas, simpáticos ou não, que fariam
propaganda em favor próprio.  As Comissões de liturgia estão no cen-
tro da vida da Igreja.  É ao bispo que pertence nomear os seus membros
e dar autenticidade à sua acção.

Amplitude das competências

Isso implica também que o conjunto das preocupações episco-
pais em matéria litúrgica e de pastoral sacramental possam depender da
autoridade e da missão das Comissões diocesanas.  Restringir o traba-
lho destas comissões ao círculo estreito das belas-artes e dos ritos, se-
ria errado e iria contra a verdadeira natureza da liturgia.

Talvez haja situações que devam ser clarificadas, pois pode
acontecer que a responsabilidade sacramental se encontre a tal ponto
dividida entre diversos conselhos diocesanos ou diversas personalida-
des, que tais divisões e mesmo rivalidades constituam um forte impedi-
mento à unidade da acção litúrgica.

Comissões nacionais

É certo que a organização pastoral comporta também, à escala do
país ou das regiões, Comissões nacionais ou interdiocesanas de
liturgia, das quais somos os secretários.  Conhecemos o nosso trabalho
e o campo das nossas responsabilidades.  Sabemos por isso que não
temos de substituir as comissões diocesanas, e ainda menos os bispos.

Estamos ao seu serviço.  As Conferências episcopais não são su-
periores às dioceses.  Por isso é muito importante uma fraterna concer-
tação e harmonização entre o nível nacional e o nível diocesano.  É esse
o objecto próprio do nosso encontro.
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A EPIFANIA DA IGREJA LOCAL

Vamos concluir esta modesta exposição.  “O Concílio acalentava
o desejo de ver na liturgia uma epifania da Igreja: ela é a Igreja em
oração”, notava o Papa João Paulo II (Carta citada, § 9).  Quem quiser
conhecer o mistério da Igreja de maneira saborosa deve poder encon-
trar a sua expressão e o seu rosto na celebração litúrgica.

A Igreja local

Ora, se a Igreja de Jesus Cristo é universal, também é local, e
esta concretização eclesial manifesta-se antes de mais na vitalidade e
nas manifestações da Igreja diocesana.  O bispo é o garante do mistério
da Igreja para todos os homens e mulheres que vivem na sua diocese e
que aí procuram Deus ou simplesmente um sentido para a sua vida.  De
repente, a organização da vida litúrgica local recebe valor de testemu-
nho e de apelo à fé.  No momento em que os meios de comunicação
social dão muitas vezes da Igreja uma imagem mundana e incompleta,
é importante que o verdadeiro rosto da fé seja revelado pela liturgia,
isto é pela Igreja em oração.

Uma Igreja significante

A este propósito, o bispo saberá dar à liturgia da sua diocese os
traços específicos onde os homens de hoje reconheçam também o eco
das suas preocupações.  É certo que a liturgia da Igreja latina é estabe-
lecida de modo universal e não seria sadio que se voltasse a formas
demasiado particularistas, como as que lhe conhecemos outrora.  Mas a
unidade não se confunde com a uniformidade.  Uma diocese não é outra.

Nalguns lugares, deve ser tida em conta a diversidade das cultu-
ras, das raças ou das línguas, inclusive, pelo menos, em certas celebra-
ções.  Além disso, a crise social e moral é tão grande que seria escanda-
loso não a evocar na oração.  A vida de cada região é marcada por
acontecimentos gloriosos ou trágicos, bem como por aniversários ou
comemorações e festas particulares.
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Para que ninguém viva fechado no seu pequeno mundo, compete
ao bispo suscitar a oração dentro da celebração que dá vida à sua dioce-
se, quanto mais não seja preocupando-se com a “oração universal”,
para a tornar acolhedora às dimensões reais da existência.

O bispo é testemunha, para a sua diocese, da oração, do louvor e
da intercessão.  Nunca associa tão bem os seus diocesanos à missão que
lhe compete como quando lhes incute um autêntico espírito litúrgico.

A liturgia e o bispo andam sempre unidos.

Ghislain Pinckers

Malta, Junho de 1994

Conferência proferida na Assembleia Europeia dos Secretários Nacionais de Liturgia.

Tradução do original francês por José de Leão Cordeiro.

ASSEMBLEIA EUROPEIA
DOS SECRETÁRIOS NACIONAIS

DE LITURGIA

A Assembleia Europeia dos Secretários Nacionais de Liturgia
realiza-se de dois em dois anos. A última realizou-se em Malta, 27 de
Junho a 3 de Julho de 1994, e a próxima está agendada para os dias 20
a 25 de Junho de 1996 em Madrid (Valle de los Caidos). Abordará o
tema da língua litúrgica e dos livros litúrgicos. Os preparativos já estão
em curso com inquéritos sobre a situação das traduções e dos novos
livros litúrgicos.
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O FUTURO DA PASTORAL LITÚRGICA

Para responder à sua missão, que é a de anunciar o Reino, a Igre-
ja utiliza um determinado número de mediações tradicionais.  Essas
mediações confirmam que ela é, para o mundo, sacramento da salvação
em Jesus Cristo.  Retomamos a enumeração do Conselho ecuménico das
Igrejas, que se tornou clássica: “Testemunho da fé apostólica, proclama-
ção e interpretação renovada do Evangelho, celebração do baptismo e da
eucaristia, transmissão de responsabilidades ministeriais, comunhão na
oração, no amor, na alegria e no sofrimento, serviço junto dos doentes e
necessitados, unidade das Igrejas locais e partilha dos bens que o Senhor
deu a cada um”,1 enumeração essa que podemos sintetizar em “koinonia”,
“kerygma”, “leitourgia”, “diakonia”, “martyria”.

1. A LITURGIA NÃO É A ÚNICA COISA
DO MUNDO

Dado que vamos falar de pastoral litúrgica e sacramental, pare-
ce-nos necessário situar esta última entre as outras actividades eclesi-
ais para mostrar, por um lado, sem dúvida a originalidade da
“leitourgia”, mas por outro, igualmente a ligação vital que ela mantém
com essas outras actividades.  Conhecemos bem os nn. 9 e 10 da Sacro-
sanctum Concilium:

«A sagrada Liturgia não esgota toda a acção da Igreja,
porque os homens antes de poderem participar na Liturgia
precisam de ouvir o apelo à fé e à conversão: “Como hão-de
invocar Aquele em quem não acreditam?  E como hão-de
acreditar se não ouviram falar d’Ele?  E como hão-de ouvir
se não houver quem lhes pregue?  E como irá alguém pre-
gar-lhes, se não for enviado?” (Rom 10, 14-15).

1 Documento de Lima 1982, Baptismo, Eucaristia, Ministério, n. 34.
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É por isso que a Igreja anuncia a mensagem da salvação
aos que ainda não têm fé, para que todos os homens venham
a conhecer o único Deus verdadeiro e Aquele que Ele en-
viou, Jesus Cristo,  e se convertam dos seus caminhos pela
penitência.  Quanto aos que crêem, ela tem o dever de lhes
pregar constantemente a fé e a penitência, de prepará-los
para os sacramentos, de ensiná-los a guardar tudo o que
Cristo mandou, de incitá-los a todas as obras de caridade, de
piedade e apostolado, para que, através dessas obras, se tor-
ne manifesto que embora os cristãos não sejam deste mun-
do, são contudo a luz do mundo, e glorifiquem o Pai diante
dos homens.

Contudo a Liturgia é simultaneamente meta para a qual
se encaminha a acção da Igreja e fonte donde brota toda a
sua força,...».

Os últimos séculos tinham confinado a liturgia à área da sacris-
tia, reduzindo o liturgista ao simples papel de cerimoniário.  Este não
tinha que preocupar-se nem com os caminhos susceptíveis de trazer os
fiéis à assembleia nem com o seu posterior envio para o mundo.  A
renovação litúrgica do século XX terá feito muito para libertar a
liturgia, ao levar em linha de conta que ela é celebrada por comunida-
des locais sujeitas a mudanças de toda a ordem (sociedade, cultura,
mentalidade, etc...).  Antes de se poder celebrar, há que medir a capaci-
dade dos nossos contemporâneos para celebrar Jesus Cristo, e até, em
primeiro lugar, para se reunirem em “ekklésia”.  É aqui que aparece a
noção de “pastoral litúrgica”, a qual tem certamente muito a ver com a
de “participatio actuosa”.2

2  Cf. o discurso de Pio XII ao Congresso de Assis em 1956: “O movimento
litúrgico apareceu assim como um sinal das disposições providenciais de Deus sobre o
tempo presente, como uma passagem do Espírito Santo na sua Igreja para aproximar
mais os homens do mistério da fé e das riquezas da graça, que nascem da participação
activa dos fiéis na vida litúrgica” (AAS 48/1956).  Na Constituição SC, cf. por exem-
plo nn. 11 e 43 onde se faz menção expressa do conceito de pastoral litúrgica.  Cf.
ainda H. RENNINGS, Objectivos e  funções da liturgia, in Concilium 42/1969, 107-
121.  Historicamente é preciso notar que o movimento litúrgico demorou um certo
tempo a tornar-se verdadeiramente “pastoral”, pois visava em primeiro lugar os cléri-
gos, dado que os fiéis eram ainda considerados como simples assistentes!
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2. A LITURGIA É “PROPTER HOMINES”.

Antes do Concílio, nas regiões francófonas,3 o Padre Roguet ti-
nha-se dedicado a mostrar a ligação que existe entre liturgia e pastoral.
A pastoral litúrgica “deriva do carácter sacramental da liturgia, que é
propter homines”.4  Sendo a liturgia a celebração dos sacramentos, é
normal que ela leve em conta a assembleia celebrante com as suas
questões existenciais, suas alegrias e esperanças, suas tristezas e an-
gústias, como diz a Constituição Gaudium et spes.  No que se refere ao
propter homines, a referência a São Tomás é clássica, particularmente
nas questões 60 e 61, da III parte da Suma teológica, onde São Tomás
demonstra que o sinal sacramental se adapta à natureza humana tal
como Deus a fez e tal como em seguida o pecado a feriu.  Assim, o
sacramento é uma actividade prática pela qual o “homo convenienter
suae naturae eruditur per sensibilia”,5 uma vez que “Deus dat
hominibus gratiam secundum modum eis convenientem”.  Com efeito,
Deus,  que permanece o primeiro pastor do seu povo, adapta-Se aos
homens.  Ele não vende os seus dons a qualquer preço.  Quer antes que
eles sejam recebidos consciente, activa e plenamente segundo uma
economia que faça justiça tanto à sua fonte, que é Deus Inefável, como
aos que d’Ele se aproximam, os seus filhos e filhas, homens e mulheres
deste tempo.

No nosso mundo hiper-mediatizado, que multiplica os canais de
comunicação, a missão da Igreja é igualmente a comunicação, palavra
mais moderna talvez para dizer “koinonia”, porque o mistério cristão
pode resumir-se na comunicação que Deus faz de Si mesmo aos ho-
mens, selada em Cristo Salvador.  E não é a pastoral precisamente a
arte de comunicar, isto é, de pôr os homens em comunhão com o Deus
de Jesus Cristo e com os seus irmãos e irmãs,  trabalho que encontra o
seu modo de realização privilegiado na celebração dos sacramentos?

3  Para o espaço germanófono, deveria mencionar-se a acção de Romano Guardini
junto da juventude estudantil, e a de Pius Parsch nas paróquias austríacas.

4  In A. G. MARTIMORT, A Igreja em Oração, 1965 (edição antiga), Singeverga,
268.

5  Suma Teológica, IIIa, p. 61, a. 1.
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Pela graça do Espírito, a liturgia torna-se então o lugar mistérico onde
todos “se reúnem, louvam a Deus no meio da Igreja, participam no sa-
crifício e comem a Ceia do Senhor” para que “saciados pelos mistérios
pascais, vivam unidos no amor”.6

Como o explica Joseph Doré, a fé cristã não se reduz a uma dou-
trina nem a uma moral nem a uma instituição.  Ela é “tentativa de aco-
lhimento de/e adesão a um Mistério: este mistério é a auto-comunica-
ção de Deus na história, para a salvação dos homens”.7

Uma vez que o conteúdo dos sacramentos é esta auto-comunica-
ção de Deus, importa que a maneira de a significar, de a comunicar, de
a transmitir não lhe traia o sentido;  importa que a relação entre a Igreja
e o mundo, que a comunicação entre os seus representantes (comunida-
des e ministros) e aqueles que pedem e recebem sacramentos seja uma
comunicação jubilosa, fundada sobre a aliança, a salvação, a graça.8

3. UMA PASTORAL LITÚRGICA QUE INTEGRE
TODOS OS SACRAMENTOS

Os sacramentos que a liturgia celebra são pois propter homines.
Isso basta para justificar a noção de actio pastoralis liturgica.9  Gosta-
ríamos que a Constituição tivesse acrescentado a esta expressão o qua-
lificativo de sacramentalis, como acontece, por exemplo, em França,
onde as comissões diocesanas têm por missão promover a “pastoral li-
túrgica e sacramental”.  Uma tal precisão de vocabulário mostra que a
pastoral litúrgica não diz respeito unicamente à celebração da missa,
mas ao conjunto dos sacramentos.  Forçoso é constatar que a Constitui-
ção litúrgica, nos seus primeiros 58 números, trata exclusivamente da
Eucaristia e que  “despacha” o resto do septenário em 23 números (in-
cluindo os funerais, a profissão religiosa e os sacramentais).  Em vários

6  Sacrosanctum Concilium, 10.
7  J. DORE, Discours theologique et realité sacramentaire, in Rituels Mélanges

offerts au Père Gy, o.p., 1990, Paris Cerf, 254.
8  M. SCOUARNEC, Pour comprendre les sacrements (sacrements, événements de

communication), 1991, Paris, Editions Ouvrières, 140.
9  Sacrosanctum Concilium, 43.
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países os outros sacramentos escapam quase totalmente à pastoral li-
túrgica.  A iniciação cristã tornou-se reserva dos centros de catequese,
o casamento depende, a maioria das vezes, dos centros de preparação
para o matrimónio, enquanto as capelanias dos hospitais gerem, por
seu lado, o sacramento dos doentes.

Uma razão desta dicotomia entre a missa e os outros sacramentos
poderia talvez residir no seguinte: os problemas humanos, existenciais,
contextuais destes últimos... numa palavra o seu meio ambiente “pasto-
ral”, exercem uma tal força de atracção, que muitas vezes relegam a
liturgia para o grupo das questões menores.  Os pastores não percebem
suficientemente toda a vantagem que poderiam tirar dos próprios ritos
para iluminar as situações humanas, para as evangelizar.  Os ritos
litúrgicos são então utilizados para fins ideológicos; a força mistagógi-
ca dos sacramentos, que era o motor da pastoral nos Padres da Igreja,
desapareceu.  Não se deposita muita confiança no “trabalho do rito”.
Vamos ler uma vez mais a Constituição litúrgica do Vaticano II:

Enquanto sinais, os sacramentos têm também a função
de instruir.  Não só supõem a fé, mas também a alimentam,
fortificam e exprimem por meio de palavras e ritos, razão
pela qual se chamam sacramentos da fé.  Conferem a graça,
e além disso a sua celebração dispõe do melhor modo os
fiéis para receberem frutuosamente esta graça, para pres-
tarem a Deus o culto devido, e para exercerem a caridade.10

4. UMA PASTORAL QUE ENRAÍZE
O SEU PROPÓSITO NA CELEBRAÇÃO

DOS SACRAMENTOS

A melhor pedagogia sacramental é o próprio sacramento.  Não
no sentido, evidentemente, de que tudo começa com o sacramento. A
liturgia supõe uma catequese, ou seja um espaço onde a Palavra se faz
ouvir e acorda o coração do homem para a fé.  No episódio de Actos 8,
26-40, assistimos primeiro a um anúncio da Palavra e ao nascimento da
fé:  Filipe conduz o eunuco etíope no seu caminho de conversão, de tal

10  Sacrosanctum Concilium, 59.
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modo que nasce o desejo do baptismo: “Que impede que eu receba o
baptismo?” A acção litúrgica vem no seu momento próprio, exigida pela
catequese, e instaura doravante a sua próprio pedagogia, “porque, na
liturgia, Deus fala ao seu povo e Cristo anuncia ainda o Evangelho”.11

Como explica A. M. Triacca, a liturgia desenvolve uma arte de
educar.  Ela não é apenas o sinal da fé celebrada, mas igualmente “o
lugar por excelência da pedagogia eclesial da fé”.  Ela conduz até à
maturidade em Cristo (cf. Ef 4, 13).  Ela é o lugar da interpretação cele-
brada da Palavra de Deus, o lugar onde esta última vive, onde começa a
acção catequética e litúrgica prévia à própria celebração, e onde a cateque-
se existencial, aquela que manterá a fé quotidiana, tem a sua origem.12

A maneira de proceder dos Padres, relativamente à iniciação
cristã, é hoje familiar para nós: traditio symboli, depois a sua redditio
durante a última quaresma, e, regra geral, o mesmo processo quanto ao
Pater; comentário dos grandes evangelhos “baptismais” (samaritana,
cego de nascença, Lázaro); exorcismos e preparação ascética; etc...
mas nenhuma catequese directa dos ritos da noite baptismal.  A cate-
quese mistagógica far-se-á depois da Páscoa, quando os neófitos tive-
rem celebrado os mistérios ao menos uma vez, pois é a própria celebra-
ção que lhes dá a capacidade para os compreender.  Possa  a grande
tradição da Igreja  descontrair as nossas modernas catequeses que mui-
tas vezes consideram ser preciso explicar previamente o rito para en-
trar nele, quando do que se trata afinal é de nos deixarmos tomar e
conduzir pelo rito até ao mistério.

Desde há muito que desejava falar-vos, filhos legítimos
e amados da Igreja, acerca destes mistérios espirituais e
celestes.  Mas como sei muitíssimo bem que a vista é mais
fiel do que o ouvido, esperei a presente ocasião para encon-
trar-vos, depois da grande noite, mais preparados para
compreender o que se vos diz e para vos levar pela mão ao
prado luminoso e fragrante deste paraíso.  Além disso, foi-
vos dada capacidade para compreender os mais excelsos
mistérios, que se referem ao divino e vivificante baptismo.

11  Sacrosanctum Concilium, 33.
12 Cf. A. M. Triacca, “Fides magistra omnium credentium”. Pédagogie liturgique:

pédagogie “de la foi” ou “par la foi”?, in La liturgie expression de la foi
(Conférences Saint-Serge, XXV semaine d’études liturgiques, Paris 1978, 1979, Roma
Ed. Liturgiche, 265-310.
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Pois bem!  Uma vez que é preciso pôr-vos a mesa com dou-
trinas de iniciação perfeita, deixai-nos dar-vos uma instru-
ção exacta, para penetrardes no sentido do que se passou
convosco nesta noite baptismal .13

5. COMO TODA A EXPERIÊNCIA HUMANA,
A EXPERIÊNCIA CRISTÃ SÓ SE INTEGRA

VERDADEIRAMENTE NO INDIVÍDUO
ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE FORMAS

SIMBÓLICAS

O acto de celebrar é decisivo relativamente a todo o discurso so-
bre a graça oferecida pelo sacramento: é a maneira como a Igreja cele-
bra que institui o discurso sobre o sacramento - explica Louis-Marie
Chauvet:14  “Existe uma conformidade (similitudo, homoiôma) entre o
dom de Deus e a expressão sacramental que a mediatiza”.  O sujeito
chega à sua identidade de cristão através da “forma” que o sacramento
lhe dá.  Não há dum lado o sentido, que dependeria dos teólogos ou dos
catequistas, e, do outro, a expressão exterior do sentido, a linguagem,
que seria problema da pastoral litúrgica, como se houvesse dum lado o
amor e, do outro, os gestos e as palavras do amor!15

13  CIRILO DE JERUSALÉM, Catequeses mistagógicas I, 1, 1977, Petrópolis,
Editora Vozes, 20.

14  La structuration de la foi dans les célébrations sacramentelles, in La Maison-
Dieu 174/1988, 75-95.

15  A. HOUSSIAU explica: “o verdadeiro símbolo, que é o sacramento, não é a
ilustração duma ideia clara, como por exemplo a alegoria”.  O símbolo faz entrar no
mistério do qual ele é a manifestação (velada certamente) sob forma de ritos, gestos,
palavras e cantos, ... Favorecido pela riqueza simbólica dum “objecto”, utilizado por
nós, o mistério desdobra a sua própria riqueza de sentido; comunica-se o aconteci-
mento de salvação em acto.  Por exemplo o pão, a água, ... Cf. La liturgie, lieu
privilégié de la théologie sacramentaire, in Questions liturgiques 1973/1, 7-12.
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Os sacramentos “efficiunt quod figurant” e “significando
causant”, enunciam os nossos velhos axiomas teológicos.  Pertence à
celebração efectiva do mistério, à ergon da liturgia, alimentar todo o
comentário e toda a pastoral, fornecer-lhes uma referência obrigatória.
De outro modo estes últimos correm o risco de reduzir o mistério àqui-
lo que dizem dele - de “reduzir o integral a uma equação parcial e de
tomar esta parte pelo todo”, como escreve Constantin Andronikof:16

“A liturgia é a dogmática viva, ela representa os mitos e os dogmas in
actu... e, ao mesmo tempo, é o meio dum ensinamento dogmático con-
tínuo... Na religião só é vivo e vivificante o que existe no culto; o que
este não contém definha e não é capaz de viver”.17  Liturgia est culmen
ad quod actio Ecclesiae tendit et simul fons unde omnis virtus emanat.
Os nossos irmãos orientais nunca deixaram de viver isto.  Toda a activi-
dade eclesial se encontra ligada à liturgia e nela desabrocha, mesmo a
acção moral, uma vez que a dinâmica de cada sacramento transfigura a
vida humana em vida segundo a graça, e  “o tempo corruptível da exis-
tência individual em tempo incorruptível da relação pessoal”.18

6. A REFORMA LITÚRGICA
AINDA ESTÁ POR VIR

A liturgia e a sua pastoral não encontraram ainda, sem dúvida, o
lugar que lhes pertence no concerto das mediações eclesiais contempo-
râneas. É que no Ocidente, via escolástica medieval que discorreu so-
bre os sacramentos sem verdadeiramente fazer referência à sua cele-
bração,19  ou ainda via Concílio de Trento paralisado nos seus desejos

16  Le sens de la liturgie, ch. IX: Dogme et liturgie, 1988, Paris, Cerf, 126.
17  SERGE BOULGAKOV, citado por Andronikof, Ibid., 132.
18  CHRISTOS YANNARAS, La liberté de la morale, 1982, Genève Labor et

Fides, 126.  Todo o capítulo IX sobre o carácter ético dos sacramentos é esplêndido,
ao mostrar que os 7 sacramentos/”mystéria” constituem 7 possibilidades concretas
que a vida individual tem de participar pessoalmente no modo de existência do corpo
eclesial.  Particularmente o matrimónio como sinal do Reino, que o autor comenta a
partir do rito da coroação dos esposos.

19  Sabemos bem que nesta época a assembleia já não tinha qualquer contacto com
o desenrolar dos ritos.
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de reforma litúrgica pelas posições dos Reformadores, a nossa viagem
vem de muito longe.  É certo que houve, nos séculos XVI e XVII, a
tomada em consideração dos documentos litúrgicos por alguns teólo-
gos. Mas, tal como aconteceu para a Escritura e a patrística, o estatuto
teológico reconhecido à tradição litúrgica só dizia respeito ao an sit das
verdades a crer, e não ao seu quid sit.  A liturgia era utilizada numa
visão apologética para confirmar a antiguidade dos ritos.20  Mais perto
de nós, pensemos na lenta e recente ascensão do adágio Lex orandi, lex
credendi a partir de Dom Guéranger e dos papas do século XX,21 ou
ainda no notável ensaio de Cipriano Vagagini, Il senso teologico della
Liturgia de 1957, que visava fundar o estatuto teológico da ciência li-
túrgica e que permanece como uma referência no nosso esforço de con-
solidar a renovação litúrgica.  Seria também necessário ter em conta a
renovação dos estudos patrísticos deste século que colocaram ao alcan-
ce do grande público, pelo menos eclesiástico, os principais monumen-
tos da liturgia antiga.  Vários de entre eles encontram-se de resto no
Ofício de Leitura da Liturgia Horarum ,  mas quantos são os
utilizadores que se aproveitam deles para a sua prática pastoral?

7. A PASTORAL LITÚRGICA COMO OBRA
DE TEOLOGIA MISTAGÓGICA

Apesar de tudo não devemos desesperar: “Fica ainda muito por
fazer para ajudar os sacerdotes e os fiéis a compreenderem o sentido
dos ritos e dos textos litúrgicos, para aperfeiçoar a dignidade e a bele-

20  Cf. A. HOUSSIAU, La redécouverte de la liturgie par la théologie
sacramentaire (1950-1980), in La Maison-Dieu 149/1982, 27-55.  O autor nota que
teólogos como Charles Journet, na sua obra sobre a missa (1957), julgavam o
liturgista (concretamente Jungmann) com uma certa condescendência.  O liturgista
teria, com efeito, uma visão puramente exterior, não teológica.  Podemos perguntar-
nos se essa teologia não contempla ideias.  Esse idealismo, que recusa seguir “o cami-
nho pelo qual Deus nos fez conhecer o mistério”, ou seja a acção litúrgica, não mor-
reu.

21  Cf. PAUL DE CLERCK, “Lex orandi, lex credendi”.  Sens originel et avatars
historiques d’un adage équivoque, in Questions liturgiques 1978/4193-212.  O autor
mostra que Pio XII, apesar de ver a liturgia como lugar teológico, inverte o sentido
original do adágio!



64

za das celebrações e dos lugares, e para promover, à maneira dos Pa-
dres da Igreja, a ‘catequese mistagógica’ dos Sacramentos.”22

Vários exemplos mostram como a prática litúrgica – o que supõe
uma pastoral – pôs em movimento uma nova reflexão teológica.  A
renovação da Vigília pascal,  juntamente com a renovação bíblica, não
levou a uma “nova” teologia do mistério pascal?  As celebrações comu-
nitárias, do baptismo ou da penitência (mesmo se o ritual desta última
pode parecer coxo!), não tornaram mais sólida a dimensão eclesial da
fé?  A redescoberta das anáforas antigas e da sua estrutura não favore-
ceu nas nossas assembleias uma visão da oração eucarística como ac-
ção global, uma descoberta do papel do Espírito Santo na vida da Igreja
e da função do presidente?  O caso da Confirmação permanece de mo-
mento menos glorioso.  No entanto, quando as nossas dioceses tiverem
adoptado uma prática litúrgica mais próxima da prática da Antiguidade
e dos Orientais, teremos igualmente uma outra teologia da iniciação
cristã, menos polarizada por uma mística do compromisso.23

Por ocasião do Sínodo extraordinário de 1985 em Roma, o cardeal
Godfried Danneels lembrava que a renovação litúrgica, “o fruto mais
visível do Concílio”, só encontraria a sua verdadeira dimensão “se as
formas exteriores dos ritos e dos textos caminhassem a par duma interi-
orização verdadeira”.  E convidava os pastores a explicar “os funda-
mentos teológicos da disciplina sacramental e litúrgica. Que a cateque-
se seja mistagógica, isto é que ela abra um caminho através do qual os
cristãos tenham acesso à vida litúrgica na sua dimensão profunda”24

Trata-se de acompanhar os cristãos para que eles cheguem ao nível
“mistérico” da liturgia. O fim da mistagogia é o “de personalizar as
atitudes que constituem a base fundamental da celebração, isto é a
escuta da Palavra de Deus, a oração, a adoração, a acção de graças

22 Carta apostólica de João Paulo II, A renovação da liturgia, 4 de Dezembro de
1988, n. 21.

23  Estes exemplos são tomados de A. Houssiau, art. cit. in La Maison-Dieu 149/
1982.

24  Citado in ENZO LODI, La mystagogie des textes du missel romain d’après ses
sources, in Mystagogie: pensée liturgique d’aujourd’hui et liturgie ancienne,
Conférences Saint-Serge XXXIXème Semaine d’Études Liturgiques Paris 1992,
1993, Roma Edizioni Liturgiche, 163.
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jubilosa, a intercessão pelas necessidades dos homens de boa von-
tade, a oferenda espiritual da sua própria vida por, com e em Cris-
to”.25  A pastoral litúrgica deve fazer o possível para mudar a imagem
que muitos cristãos fazem dela e da reforma litúrgica em geral, e con-
duzir os nossos irmãos e irmãs, para além das modalidades e dos pro-
blemas práticos que a realização das celebrações nos coloca - servindo-
se muito embora destes últimos - até ao coração do mystérion.26  Utili-
zar o como do rito para integrar os “actores” da celebração na acção
“sinergicamente teantrópica” da liturgia, segundo a expressão de
Constantin Andronikof.27

A propósito de pastoral mistagógica, lamentamos que os Praeno-
tanda dos livros litúrgicos oficiais não abram pistas neste sentido.  Ter-
-se-ia podido pensar no assunto por exemplo durante a preparação da
editio typica altera dos rituais das Ordenações (1990) e do Matrimónio
(1991).  Mas não, conservou-se a apresentação clássica: primeiro notas
doutrinais, depois ordenamento dos ritos.  Como é que não se viu a
riqueza que haveria em pôr a claro a teologia da estrutura ritual e
eucológica?  Porque, uma vez mais, lex orandi, lex credendi.28

JEAN-CLAUDE CRIVELLI C.R.

Villars-sur-Glâne/Fribourg (Suíça)

Malta, Maio de 1994

Conferência proferida na Assembleia Europeia dos Secretários Nacionais de Liturgia.

Tradução do original francês por José de Leão Cordeiro.

25  A. M. TRIACCA, Ibidem, 8
26  Seria igualmente preciso incitar certas revistas a propor coisas diferentes de

“receitas” e  “pronto-a-vestir” para as celebrações mensais.
27  Mystagogie doctrinale de la prière, Ibidem, 20.  Assinalemos a excelente con-

ferência do arcebispo de Milwaukee (USA), Mons. Rembert Weakland, dirigida em
Abril de 1993 à Convenção nacional de música litúrgica, Melburne (Austrália).  Texto
inglês in Origins de 20 de Maio; tradução francesa in Documentation catholique de 18
de Julho de 1993, n. 2076.  Trata-se de um autêntico discurso mistagógico destinado
aos músicos de Igreja.

28  Uma tentativa neste sentido foi realizada por P. JOUNEL, nas notas introdutó-
rias da sua obra La célébration des sacrements, 1983, Paris, Desclée — espécie de
manual ritual com a apresentação da liturgia de todos os sacramentos.
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* Da alocução do Papa João Paulo II a um grupo de Bispos do Brasil, no dia 13 de
Junho de 1995, por ocasião da visita ad limina no dia.

A VIDA DO SACERDOTE

TODA VOLTADA PARA A LITURGIA*

A ocorrência da celebração dos trinta anos de publicação do do-
cumento conciliar Presbyterorum Ordinis, fruto da reflexão do Concí-
lio Ecuménico Vaticano II, apresenta-se como oportuna ocasião para
retomar o seu ensinamento sobre o sacerdócio ministerial. Convosco,
desejo abordar hoje a importante questão da formação dos futuros pres-
bíteros, tanto mais necessária quanto maiores e mais urgentes são as
exigências da nova evangelização.

Nossos sentimentos devem ser os mesmos do Senhor que «vendo
a multidão, comoveu-se de compaixão» e disse: «A messe é grande,
mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie
operários para sua messe» (Mt 9, 37-38). A fraqueza humana, pela ora-
ção, se transforma com a graça divina em força, pois tudo podemos
naquele que nos conforta (cf. Flp 4, 13). [...]

Poderíamos perguntar-nos em que regiões aumentam as voca-
ções, e quais as causas de tal aumento? Que conformação assume a
pastoral vocacional local? A mesma interrogação pode ser formulada
em modo inverso: lá onde ainda faltam as vocações, o porquê de tal
fenómeno? A vocação sacerdotal é um dom de Deus, mediante o qual
«participando, a seu modo, do múnus dos apóstolos, os presbíteros re-
cebem de Deus a graça de serem ministros de Jesus Cristo no meio dos
povos» (PO, 2). Sabemos, porém, que tal dom deve ser acolhido por um
coração atento e sensível ao apelo. Só uma pastoral vocacional que
apresente claramente a figura do sacerdócio católico em toda a radica-
lidade das suas exigências, e que auxilie os jovens a ouvirem o apelo do
Senhor e a responder-lhe livre e corajosamente, em plena fidelidade ao
Magistério da Igreja e ao Sucessor de Pedro, tornará concreto o grande
projecto da «nova evangelização, nova em seu ardor, em seus métodos
e em sua expressão» (Discurso aos Bispos do CELAM, 9-III-1983).
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Para se enfrentar tão grande tarefa, será necessário dar a mais
viva atenção a todas as fases que a pedagogia da Igreja prevê para o
acompanhamento dos vocacionados, tanto na selecção dos candidatos e
na formação e recepção das Ordens Sagradas, quanto na assim chama-
da formação permanente. Todo esse cuidado se torna indispensável
para garantir a constante eficácia do ministério e para evitar os tristes
fenómenos de defecção que ferem profundamente o coração de Cristo e
da Igreja.

Ao dar novo impulso ao primeiro dever de vossa solicitude pas-
toral no cultivo e formação dos vocacionados, faz-se necessária uma
especial atenção às motivações profundas que levam um jovem a bater
à porta do Seminário.

Como não considerar a crise da família, ambiente no qual o jo-
vem cresce e se desenvolve, e que deixa por vezes traços profundos e
nem sempre positivos na sua personalidade? Ou ainda os conceitos de
vida e de valores produzidos por uma cultura do permissivismo e do
hedonismo, que formam como que uma mentalidade difusa, alheia
quando não hostil ao espírito de renúncia, e de doação sem reservas
que o sacerdócio exige?

Não seriam também objecto de atenta análise, os fáceis e frágeis
entusiasmos de quantos fossem movidos ou por uma ilusória perspecti-
va de melhoria de vida social e económica para o próprio futuro, ou por
errónea interpretação do estado clerical e do exercício do ministério,
entendido prevalecentemente sob o aspecto sociológico, com alinha-
mento político-partidário e seus consequentes conflitos?

É preciso um discernimento constante acerca da capacitação do
jovem; discernimento que se transforma necessariamente em um per-
manente processo de formação psicológica, humana e espiritual, que se
inicia com uma primeira selecção muito acurada. A Igreja tem um de-
ver não só de caridade, mas de justiça, de não aceitar aqueles que, com
sinais evidentes, demonstrem possuir distúrbios de personalidade que,
se considerados de modo superficial durante a formação, poderão ter
consequências funestas e transtornar a futura vida do ministro sagrado.
A superação das dificuldades próprias do impacto ministerial com a
multíplice dimensão do apostolado se fará com a humilde e sábia parti-
lha da experiência de outros e com a dócil e confidencial comunhão
com as próprias autoridades hierárquicas.
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Não tenhais receio de serdes rigorosos na selecção: é o bem da
Igreja e dos próprios jovens que o exige. É melhor ter poucos candida-
tos, mas com os quais se poderá iniciar um caminho formativo sério, do
que ver cheios os seminários com candidatos que, na sua deficiência
pessoal, tornam inviável a própria formação e dificultam a dos demais.

[...] É preciso estabelecer canais de comunicação entre os res-
ponsáveis pela selecção vocacional, os directores dos seminários, e os
próprios Bispos, de maneira a evitar que um candidato excluído de uma
casa de formação por válidos e sérios motivos não seja aceito em outra,
sem as devidas informações e um conhecimento detalhado das suas cir-
cunstâncias pessoais e das causas da exclusão anterior. Especial aten-
ção deve ser dada à admissão de candidatos provenientes de outra re-
gião ou de um território não pertencente à própria diocese. Maior rigor
ainda quando se trata de candidatos próximos à ordenação diaconal ou
presbiteral.

Ao reconhecer os novos desafios a enfrentar, na preparação dos
homens que se tornarão os sacerdotes do Terceiro Milénio da Cristan-
dade, quis que fosse publicado a Exortação Pastores dabo vobis com a
finalidade de orientar os pastores e todos os interessados na sua tarefa
de revitalizar a preparação humana, espiritual, intelectual e pastoral
dos seminaristas (cf. n. 42).

Tendo em vista que o sacerdote «tomado dentre os homens, é
constituído em favor dos homens nas coisas que dizem respeito a
Deus» (Heb 5, 1), é necessário que o futuro ministro modele a sua per-
sonalidade humana «de modo a torná-la ponte e não obstáculo para os
outros, no encontro com Jesus Cristo Redentor dos homens» (PDV, 43):
o sentido de urbanidade, de respeito pelos outros, de disponibilidade
generosa e de boa educação social, tudo, enfim, deve ser orientado de
maneira que ele possa actuar in persona Christi Capitis e no nome da
Igreja (cf. Catecismo da Igreja Católica, nn. 1548-1553).

Por sua vez, para que a nova evangelização dê frutos, a Igreja
precisará de sacerdotes, cuja vida espiritual tenha sido forjada pela as-
cese e pela disciplina interior que lhes permita «viver intimamente uni-
dos» a Jesus Cristo (cf. Decr. sobre a formação sacerdotal Optatam
totius, 8). Por isso, o Concílio indicava aos formadores que ensinassem
aos seminaristas «a procurar Cristo por meio da fiel meditação da Pala-
vra de Deus; pela participação activa nos mistérios sacrossantos da
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Igreja, sobretudo na Eucaristia, e na Liturgia das Horas» (ibid.). Na
verdade, toda a vida do sacerdote está voltada para a Liturgia, «cume
para o qual tende a acção da Igreja e, ao mesmo tempo, fonte donde
emana toda a sua força» (Cons. Sacrosanctum Concilium, 10); por isso,
«nos seminários e casas religiosas de formação, a disciplina da Sagrada
Liturgia deve ser tida entre as disciplinas necessárias e nas faculdades
de teologia entre as principais» (ibid., 16) Por outro lado, o Concílio
ressaltava que «no rito sagrado da ordenação, os presbíteros são admo-
estados pelo Bispo que ‘sejam amadurecidos na ciência’. […] A ciên-
cia, porém, deve ser sagrada, porque é tomada de uma fonte sagrada e
se orienta a um fim sagrado» (PO, 19). Esta é a grande importância da
formação intelectual, destinada a favorecer a compreensão da Fé. A
Filosofia ensinada seja verdadeiramente base para o estudo teológico
(cf. OT, 15). Os professores de teologia, escolhidos cuidadosamente,
não ensinem simplesmente correntes de opinião, mas tenham o cuidado
de inseri-las na Doutrina da Igreja. Os futuros sacerdotes não são cha-
mados a ser divulgadores de opiniões teológicas, mas testemunhas qua-
lificadas da fé que recebemos do Depósito da Igreja, e que devemos
transmitir fielmente. «Proceda-se — como já foi dito — de modo que
nos encontros sacerdotais [e, isto vale também na preparação dos futu-
ros sacerdotes] os documentos do Magistério sejam estudados comuni-
tariamente, sob a guia de uma autoridade competente, de maneira a
conseguir, na pastoral diocesana, a unidade de interpretação e de praxe
que tanto ajuda à obra de evangelização» (Directório para o Ministério
e a Vida dos Presbíteros, 77).

Permiti-me recordar-vos, enfim, que no período seminarístico, o
estudo tem a predominância sobre a iniludível necessidade de prática
pastoral. Esta, porém, deverá ser praticada como consequência dos es-
tudos, e integrada nestes, como estágio dirigido, e visando preparar a
futura actividade do ministro ordenado. Ela nunca poderá ser desculpa
para não se dedicar em profundidade aos estudos (cf. PDV, 51).

Uma vez, pois, feita com todo o cuidado a autêntica selecção dos
vocacionados, será necessário, com não menor zelo, cuidar da selecção
e preparação dos educadores e formadores nos seminários e noviciados
em vista daquela serena mas previdente, sólida e vigorosa formação
humana, cultural, espiritual e ascética. Para a boa formação ao ministé-
rio pastoral exigem-se formadores bem preparados cultural e discipli-
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narmente, que sejam estáveis e não improvisados ou ocasionais e tem-
porâneos. Por isso, convém que eles sejam escolhidos entre os melho-
res do nosso clero, mesmo se, para isso, tenhamos que reduzir outros
campos da pastoral diocesana.

Grande cuidado se impõe, também, na escolha dos formadores
espirituais. Sejam também psicologicamente capazes de conquistar a
confiança e a abertura de ânimo dos candidatos para orientá-los com
prudência e equilíbrio. Ainda que os superiores disciplinares não de-
vam invadir o campo do fórum interno, têm, no entanto, o dever de
contribuir para formar os candidatos espiritual e asceticamente desenvol-
vendo uma metódica acção de iluminação sobre as reais implicações
morais e espirituais ligadas ao desempenho do ministério sacerdotal.

Antes, pois, de decidir-se pela admissão às Ordens Sagradas,
ocorre certificar-se, para ter certeza moral, de que o candidato tenha
consciência clara daquela que será sua vida futura e que tenha sido
formado para uma escolha livre e pessoal em base à própria capacidade
natural e ao auxílio da graça. Importa, pois, uma especial atenção ao
exame completo do candidato, sobretudo antes de admiti-lo às Ordens,
com a escrupulosa e religiosa observância dos assim chamados «escru-
tínios» (CIC cân. 1051) para se comprovar a idoneidade canónica
(Ibid. cân. 1029) para o ministério sagrado.

A gradualidade na formação supõe um aumento nas exigências, à
medida em que se aproximam as etapas de decisão definitiva. O
diaconado deve ser ponto-chave, como ingresso nas fileiras clericais,
momento de empenho definitivo pela escolha do celibato eclesiástico.
Neste sentido especial atenção seja dada à virtude da castidade e ao
amadurecimento em plenitude da personalidade dos formandos. A
constatação das virtudes e dotes requeridos se fará na superação das
previsíveis dificuldades pessoais ligadas à solidão, com a exemplar ob-
servância da vida celibatária, sustentada e alimentada com a oração, a
frequência aos sacramentos, a comunhão presbiteral e a dedicação ao
trabalho pastoral.

Não posso não chamar a vossa atenção para a responsabilidade
pessoal do Bispo, ao impor as mãos sobre o candidato, ordenando-o
diácono ou presbítero. Nós responderemos diante de Deus, e diante da
Igreja, pelas ordenações que realizámos. Neste contexto, é importante
reafirmar uma vez mais a necessidade do Seminário Maior como lugar
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de formação sacerdotal, casa própria de formação «ambiente normal,
inclusive materialmente, de uma vida comunitária e hierárquica» (PDV,
60), superados outros tipos de experiência formativa, que já se de-
monstraram insuficientes e insatisfatórios.

Tendo, pois, em justa consideração as dificuldades acima elenca-
das que mudam de alcance e de gravidade não só em relação ao ambi-
ente do ministério, mas também em relação às características específi-
cas do «ministro sagrado», será necessário que a vossa providente aten-
ção, veneráveis Irmãos, considere, além daquela que temos definido
como formação inicial, também a assim chamada formação permanente
dos mesmos ministros sagrados.

Em 1992, os Padres sinodais justificaram a sua necessidade, «de-
signando-a como ‘fidelidade’ ao ministério sacerdotal e como ‘proces-
so de contínua conversão’» (PDV, 70). Sei que muitas dioceses promo-
vem encontros regulares do Bispo com os sacerdotes jovens, que são
acompanhados de perto, de várias maneiras, durante os primeiros anos
de sacerdócio, e desejo manifestar minha palavra de incentivo e de
apoio. O mesmo se diga da formação dos sacerdotes com anos de expe-
riência ministerial, inclusive dos anciãos: acompanhá-los é um dever
de justiça e de fina caridade, pois trata-se de ajudá-los a redescobrir
continuamente «a veia donde nasce a espiritualidade sacerdotal» (Di-
rectório, 94) e o sentido da própria consagração a Deus. Um sacerdote
santo, santificará o rebanho que lhe foi confiado; um sacerdote incum-
pridor dos seus deveres, arrastá-lo-á, com o seu mau exemplo, primeiro
ao abandono religioso e, depois, — Deus não o permita! — ao indife-
rentismo religioso, possível prelúdio da perda da fé. [...]

Estamos às portas do Terceiro Milénio cristão. Serão os sacerdo-
tes a carregar à frente a «tocha» da luz, da vida e do calor que emanam
do coração de Deus. A ordem do Senhor — «sereis minhas testemunhas
em Jerusalém, em toda a Judeia, na Samaria e por toda a parte até os
confins da terra» (Act 1, 8) — ainda está longe da realização completa.
Por isso é urgente que os cristãos sejam imbuídos pelo espírito da nova
evangelização para a transformação do ambiente em que vivem, leva-
dos pelo entusiasmo de nossos ministros sagrados.

JOÃO PAULO II
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TEOLOGIA LITÚRGICA DA BÊNÇÃO

Introdução

A falta de harmonia entre os diversos momentos das celebrações
e a pouca articulação das celebrações com a vida espiritual, a vida fa-
miliar e social podem ter origem na perda do conceito de bênção ou na
desvalorização da sua função litúrgica e espiritual. Onde se encontra a
religião em determinados e até habituais comportamentos humanos que
atropelam os homens em nome de Deus? As celebrações litúrgicas e o
seu cerimonial são factores de estabilidade do agir humano integral e
por isso denunciam, a seu modo, os comportamentos que atentam con-
tra a dignidade humana e desfiguram a verdade do culto: p. ex. a dedi-
cação à oração em prejuízo da caridade, a maldição do homem em
nome do louvor de Deus, o desprezo das leis humanas justas por moti-
vos de ordem sagrada. A teologia litúrgica da bênção tem alguma coisa
a dizer acerca de tudo isto.

O Catecismo da Igreja Católica formula uma síntese doutrinal
maravilhosa: «A bênção exprime o movimento de fundo da oração cris-
tã: ela é encontro de Deus e do homem; nela se encontram e unem mu-
tuamente o dom de Deus e o acolhimento do homem. A oração de bên-
ção é a resposta do homem aos dons de Deus: dado que Deus abençoa,
o coração do homem pode, por sua vez, bendizer Aquele que é a fonte
de toda a bênção».1

A bênção unifica e harmoniza os seres criados, colocando-os no
estado da relação pessoal do criador com a criatura. «As bênçãos refe-
rem-se primária e principalmente a Deus, cuja grandeza e bondade
exaltam; mas, na medida em que comunicam os benefícios de Deus,
referem-se também aos homens, que Deus governa e protege com a sua
providência; mas também se dirigem às coisas criadas, por cuja abun-
dância e variedade Deus abençoa o homem».2

1 Cat. da Igr. Cat., 2626
2 Celebração das Bênçãos, Preliminares Gerais, 7
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1 - A BÊNÇÃO É UMA ACÇÃO DIVINA

Deus revela-se ao homem como bênção e fonte de bênção:
«Abençoar é uma acção divina que dá vida e de que o Pai é a fonte. A
sua bênção é, ao mesmo tempo, palavra e dom («bene-dictio», «eu-
logia»)».3 A criação, a revelação, a salvação, o tempo e a eternidade
são bênção de Deus: «Desde o princípio até à consumação dos tempos,
toda a obra de Deus é bênção. Desde o poema litúrgico da primeira
Criação até aos cânticos da Jerusalém celeste, os autores inspirados
anunciam o desígnio da salvação como uma imensa bênção divina».4 A
explicação da criação é feita em termos de bênção: «Deus de bondade e
fonte de vida, criastes o universo para encher de bênçãos todas as cria-
turas».5

A sabedoria divina ensina que a vida é uma história de bênção ou
de maldição, conforme seja tecida de bem-dizer ou de mal-dizer, enten-
dendo o «dizer» bem ou mal como uma acção criadora do bem ou do
mal. Sendo o bem um dom de Deus, quando possuído pelo homem,
torna o homem bom (bendito) e capaz do bem (bendizente). Sendo o
mal a ausência de Deus, quando caído nesta desgraça, o homem torna-
se mau (maldito) e capaz do mal (maldizente).

A história da salvação é uma história de bênçãos: «Desde o prin-
cípio, Deus abençoa os seres vivos, especialmente o homem e a mulher.
A aliança com Noé e todos os seres animados renova esta bênção de
fecundidade, apesar do pecado do homem, que leva à maldição da Ter-
ra. Mas, a partir de Abraão, a bênção divina penetra a história dos ho-
mens, que caminhava em direcção à morte, para a fazer regressar à
vida, à sua fonte: pela fé do «pai dos crentes» que recebe a bênção, é
inaugurada a história da salvação».6

A bênção de Deus, acolhida ou rejeitada pelo homem, está na
origem dos acontecimentos históricos de graça ou de desgraça. O homem

3 Cat. da Igr. Cat., 1078
4 Cat. da Igr. Cat., 1079
5 Cf. Missal Romano, Oração Eucarística IV
6 Cat. da Igr. Cat., 1080
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aprende por experiência própria que só Deus abençoa: «As bênçãos
divinas manifestam-se em acontecimentos maravilhosos e salvíficos: o
nascimento de Isaac, a saída do Egipto (Páscoa e Êxodo), o dom da
terra prometida, a eleição de David, a presença de Deus no templo, o
Exílio purificador e o regresso do «pequeno resto».7

A experiência e a memória pessoal tornam-se colectivas e popu-
lares. As bênçãos pessoais estendem-se ao povo e às coisas do povo.
Assim, encontramos Deus a abençoar os homens, principalmente os pa-
triarcas, os reis, os sacerdotes, os levitas, os pais,8 para que, «louvando
e bendizendo o seu nome, em seu nome abençoassem os outros homens
e as coisas criadas com bênçãos divinas».9

O gesto de abençoar é uma acção divina a que Deus associa o
homem: «Quando é Deus que abençoa, por Si mesmo ou por outros,
promete-se sempre o auxílio do Senhor, anuncia-se a sua graça, procla-
ma-se a sua fidelidade à aliança. Quando são os homens que abençoam,
louvam a Deus, proclamando a sua bondade e misericórdia. Na verda-
de, Deus dá a sua bênção comunicando ou anunciando a sua bondade.
Os homens bendizem a Deus proclamando os seus louvores, dando-Lhe
graças, prestando-Lhe culto de piedade e adoração, e quando abençoam
os outros homens, invocam o auxílio de Deus sobre cada um deles ou
sobre as assembleias reunidas».10 As celebrações são acontecimentos de
bênção:  «A Lei, os Profetas e os Salmos, que entretecem a liturgia do
povo eleito, se por um lado recordam essas bênçãos divinas, por outro
correspondem-lhes com as bênçãos de louvor e acção de graças».11 Assim,
a liturgia de Israel apressa a plenitude dos tempos e encontra nas acções de
Cristo e na liturgia da Igreja a forma plena e a bênção perfeita.

A Encarnação é a grande bênção de Deus e do homem: Jesus
Cristo é Filho de Deus e filho do homem, criatura divina e humana,
dom de Deus e do homem, criador e criatura. O fundamento da dignida-
de humana encontra-se na bênção divina que todo o homem encerra.

7 Cat. da Igr. Cat., 1081
8 Cf. Gen 14, 19-20 – Hebr 7, 1; Gen 27, 27-29; 38, 40 – Hebr 11, 20; Gen 49, 1-28 –

Hebr 11, 21; Deut 21, 5;  Deut 33; Jos 14, 13; 22, 6; 2 Cron 30, 27; Lev 9, 22-23; Ne
8, 6; Sir 3, 9-11

9 Celebração das Bênçãos, Preliminares Gerais, 6
10 Celebração das Bênçãos, Preliminares Gerais, 6
11 Cat. da Igr. Cat., 1081
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2 - JESUS CRISTO É A BÊNÇÃO DO PAI

Jesus Cristo é a bênção criadora do Pai: «por Ele todas as coisas
foram feitas» (Credo). E quando o pecado desfigurou a obra da criação,
tornou-Se a bênção redentora: «Cristo resgatou-nos da maldição da Lei
de Moisés, tornando-Se maldição por amor de nós, como está escrito:
«Maldito aquele que é suspenso do madeiro». Isto sucedeu para que,
por meio de Jesus Cristo, a bênção de Abraão se estendesse aos gentios
e nós recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido».13

A história da salvação é uma história de bênçãos: «Quando che-
gou a plenitude dos tempos, o Pai enviou o seu Filho e por Ele – ao
assumir a condição humana – de novo abençoou os homens com todas
as bênçãos espirituais.14 E assim se converteu em bênção a antiga mal-
dição, quando «nasceu o Sol de justiça, 15 Cristo nosso Deus, que des-
truiu a maldição e nos trouxe a bênção».16

Os escritos do Novo Testamento descrevem as acções de Cristo
como gestos de bênção: «Cristo, a maior bênção do Pai, apareceu no
Evangelho abençoando os irmãos, principalmente os mais humildes.17

Finalmente, tendo sido glorificado pelo Pai e subido ao Céu, derramou
sobre os irmãos, remidos com o seu Sangue, o dom do Espírito, para
que, movidos pelo seu poder, pudessem louvar e glorificar em todas as
coisas a Deus Pai, adorá-l’O e dar-Lhe graças, e, praticando obras de
caridade, merecessem ser contados entre os benditos do seu reino».18

13 Gal 3. 13-14
14 Cf. Gal 4, 4; Ef 1, 3
15 Cf. Ofício Divino, reformado por decreto do Conc. Vat. II e promulgado por

autoridade do Papa Paulo VI, Liturgia das Horas, segundo o rito romano, vol IV:
Natividade da Virgem Santa Maria, 8 de Setembro, antífona do Benedictus)

16 Celebração das Bênçãos, Preliminares Gerais, 2
17 Cf. Actos 3, 26; Mc 10, 16; 6, 41; Lc 24, 50 etc), e elevando ao Pai uma oração

de bênção (Cf. Mt 9, 31; 14, 19; 26, 26; Mc 6, 41; 8, 7.9; 14, 22; Lc 9, 16; 24, 30; Jo
6, 11)

18  Cf. Missale Romanum, Comum dos Santos e Santas, 9: Missa dos Santos que se
dedicaram às obras de misericórdia, Or.colecta, citado em: Celebração das Bênçãos,
Preliminares Gerais, 3
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As promessas de Jesus para os cidadãos do seu reino são de bên-
ção: «Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: ‘Vinde, benditos
de meu Pai; recebei como herança o reino que vos está preparado desde
a criação do mundo. Porque tive fome e deste-Me de comer; tive se e
destes-Me de beber, era peregrino e Me recolhestes; não tinha roupa e
Me vestistes; estive doente e viestes visitar-Me; estava na prisão e fos-
tes ver-Me’ ... ‘Em verdade vos digo: Quantas vezes o fizestes a um dos
meus irmãos mais pequeninos, a Mim o fizestes’» (Mt 25, 34-36.40).
As relações fraternas são relações cristãs, e neste sentido podem cha-
mar-se bênçãos, e como tal são dignas de celebrações adequadas. Deste
modo, as obras de misericórdia e as acções humanitárias são formas de
bênção que procedem da mesma fonte divino-humana e têm por objec-
tivo a criatura divina. Esta reflexão teológica poder-se-ia estender a
todas as criaturas em benefício da reconciliação e da harmonia entre os
seres criados, sólido alicerce do progresso e da estabilidade. A ciência
teológica evolui a par das ciências da natureza e as celebrações de bên-
ção devem proclamar o Criador de toda a criatura.

3 - O ESPÍRITO SANTO É O DOM DE TODOS OS DONS

O Espírito Santo é a alma da bênção, a vida do rito, o espírito da
matéria, a força da palavra, a garantia da promessa e o dom de todos os
dons: «É pelo Espírito Santo que a bênção de Abraão 19  se realiza cada
vez mais plenamente em Cristo, na medida em que vai passando aos
filhos que são chamados a uma vida nova «na plenitude da bênção» 20,
para que, convertidos em membros de Cristo, difundam por toda a parte
os frutos do mesmo Espírito para salvar o mundo pela bênção divina».21

Sem o Espírito Santo não é possível a bênção. Ele é o dom que a bênção
encerra. Encontramo-l’O na bênção da criação, da revelação, da encar-
nação, da vida, da morte e da ressurreição de Cristo, bem como na bên-
ção do Pentecostes e em cada bênção dos sacramentos e sacramentais
da Igreja.

19 Cf. Gen 12, 3
20 S. BASÍLIO, De Spiritu Sancto, cap. 15, 36: PG 32, 131. Cf. S. AMBRÓSIO,

De Spiritu Sancto I, 7, 89: CSEL 79, 53
21 Celebração das Bênçãos, Preliminares Gerais, 4
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A oração da Igreja é uma invocação da bênção do Espírito Santo:
«Aceitai, Senhor, os dons que trazemos ao vosso altar e santificai-os
com o mesmo Espírito que, pelo poder da sua graça, fecundou o seio da
Virgem Santa Maria» (Sobre as oblatas, IV Dom. Advento). E ainda:
«Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de
modo que se convertam, para nós, no Corpo e Sangue de Nosso Senhor
Jesus Cristo» (Epiclese, Oração Eucarística II).

O Espírito Santo assegura a realização da bênção e faz parte da
própria estrutura orante: «umas vezes, a bênção sobe, levada no Espíri-
to Santo por Cristo para o Pai (nós O bendizemos por Ele nos ter aben-
çoado); outras vezes, implora a graça do Espírito Santo, que, por Cris-
to, desce de junto do Pai,22 (e é Ele que nos abençoa). O Espírito Santo
nem sempre é nomeado nas bênçãos da Igreja, mas é sempre Ele que
clama no homem orante e que é concedido ao mesmo orante. Tal como
pede, o Espírito Santo alcança, porque invoca como deseja ser invoca-
do e dá-se conforme se deseja dar. O Espírito Santo é a plenitude da
divindade, o «Senhor que dá a vida» e enche de bênçãos as suas criaturas.

4 - A VIRGEM MARIA É A BENDITA

A Virgem Maria é a “bendita” entre as mulheres. A liturgia da
Igreja coloca na boca do Anjo, aquando da anunciação, as palavras da
saudação de Isabel: «bendita és tu entre as mulheres».23  A bênção da
encarnação torna bendita a Virgem Maria, de modo que tão bendito é o
fruto gerado por Maria, como o ventre bendito que gera pela acção do
Espírito Santo. Uma vez abençoada, Maria torna-se ela própria uma
bênção e geradora de bênção: grávida de Deus, morada do Redentor e
sacrário do Espírito Santo.24 Na «Bênção de uma imagem da Virgem
Santa Maria» a Igreja declara a grandeza e a profundidade deste misté-
rio: «Santa Maria é Mãe de Cristo, imagem visível de Deus invisível;
mas ela mesma é imagem, figura e modelo da Igreja: é imagem, na qual
a Igreja contempla com alegria o que ela mesma, na sua totalidade,
espera ser; é figura, na qual reconhece o caminho e a norma para che-

22 Cat. da Igr. Cat., 2627
23 Lc 1, 42
24 Cf. Preces, na Bênção de uma imagem da Virgem Santa Maria, p. 386
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gar à perfeita união com Cristo; é modelo, que a Esposa de Cristo quer
imitar na sua missão apostólica».25

A teologia da bênção encontra-se toda descrita, resumida e bem
explicada na pessoa da Virgem Maria. Ela foi escolhida por Deus: «en-
contraste graça diante de Deus».26 Foi abençoada pelo Senhor: «Ave,
cheia de graça, o Senhor está contigo».27 A bênção é uma acção divina
que realiza o que anuncia, um gesto eficaz: «o Espírito Santo virá sobre
ti e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. ... a Deus nada é
impossível».28 Por sua vez, a bênção requer o consentimento e a cola-
boração possível ao abençoado: «Eis a escrava do Senhor; faça-se em
mim segundo a tua palavra».29  Seguidamente, a bênção ganha corpo e
comunica-se: Maria saudou Isabel e «quando Isabel ouviu a saudação
de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito
Santo e exclamou em voz alta: «bendita és tu entre as mulheres e bendi-
to é o fruto do teu ventre. Donde me é dado que venha ter comigo a Mãe
do meu Senhor? Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz
da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio».30  Em se-
guida, Isabel declara o valor da fé como elemento integrante da bênção:
“Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto
lhe foi dito da parte do Senhor.31  Na sua pregação, Jesus abordou a
questão da sacralidade do corpo abençoado e insistiu no valor superior
da fé que acolhe a bênção: «Mais felizes são os que ouvem a palavra de
Deus e a põem em prática».32

A bênção é toda trinitária: procede do Pai, pela mediação do Fi-
lho e é obra do Espírito Santo. A bênção mais perfeita é a Virgem Santa
Maria, Mãe de Deus. Nela gerou Deus a própria bênção. Nela se une de
tal modo o divino e o humano, que a Virgem Maria resulta a imagem
visível de Deus invisível: abençoada, bênção, abençoadora; ou seja:
Virgem abençoada (porque digna de bênção), Esposa bendita (porque
feita bênção) e Mãe fecunda (porque abençoada). A bênção é toda tri-
nitária em Maria, que por sua vez é imagem, figura e modelo perfeito
da Igreja.

25 Celeb. das Bençãos, p. 383
26 Lc 1, 30 27 Lc 1, 28
28 Lc 1, 35.37 29 Lc 1, 38
30 Lc 1, 42-44 31 Lc 1, 45
32 Lc 11, 28
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5 - A IGREJA ADMINISTRA OS DONS DE DEUS

A Igreja recebeu de Cristo o ministério da bênção e abençoa.
«Fiel à recomendação do Salvador, a Igreja participa do cálice de bên-
ção, dando graças a Deus pelo seu dom inefável, adquirido pela primei-
ra vez no Mistério Pascal e em seguida comunicado a nós na Eucaristia.
Efectivamente, a Igreja recebe no mistério eucarístico a graça e a virtu-
de pelas quais se torna ela mesma uma bênção no mundo: como sacra-
mento universal de salvação, exerce sempre entre os homens e em fa-
vor dos homens a obra da santificação e simultaneamente, unida a Cris-
to sua cabeça, glorifica o Pai no Espírito Santo».33  A Igreja exerce o
ministério da bênção no exercício do mesmo sacerdócio de Cristo.34

O exercício do ministério da bênção é tão rico e variado na
liturgia e na vida da Igreja como o foi na pessoa de Jesus Cristo e da
Virgem Maria: «A Igreja, pelo poder do Espírito Santo, exprime de di-
versos modos este seu ministério e por isso instituiu diversas formas de
bênção; com elas convida os homens a louvar a Deus, anima-os a pedir
a sua protecção, exorta-os a tornarem-se dignos da sua misericórdia
pela santidade de vida, utiliza fórmulas de oração para implorar os seus
benefícios, a fim de alcançar bom êxito naquilo que suplica. A isto se
destinam as bênçãos instituídas pela Igreja, sinais sensíveis que «signi-
ficam e realizam, cada um a seu modo, a santificação dos homens em
Cristo» 35  e a glorificação de Deus, que é o fim para o qual se orientam
todas as outras acções da Igreja».36

Modos de proceder da Igreja:

1 - Administração:

Serva fiel, a Igreja presta culto a Deus acolhendo a sua palavra e
pondo-a em prática: «As bênçãos, como sinais que se fundamentam na
palavra de Deus e se celebram à luz da fé, pretendem ilustrar e devem

33 Celebração das Bênçãos, Preliminares Gerais, 8
34 Cf. Celebração das Bênçãos, Preliminares Gerais, 18
35 Conc. Vat. II, Const. sobre a S. Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 7
36 Celebração das Bênçãos, Preliminares Gerais, 9
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manifestar a vida nova em Cristo, que tem a sua origem e crescimento
nos sacramentos da nova aliança instituídos pelo Senhor. Além disso,
as bênçãos, que foram instituídas imitando de certo modo os sacramen-
tos, significam sempre efeitos principalmente espirituais, que se alcan-
çam graças à súplica da Igreja».37

2 - Maternidade:

Mãe solícita, «a Igreja manifesta sempre a sua solicitude para
que a celebração da bênção se oriente verdadeiramente para o louvor e
glorificação de Deus e se ordene ao proveito espiritual do seu povo.
Para que isto apareça com mais clareza, as fórmulas de bênção, segun-
do a antiga tradição, têm como objectivo principal glorificar a Deus
pelos seus dons, implorar os seus benefícios e afastar do mundo o po-
der do Maligno».38

3 - Sabedoria:

Sábia e prudente, a Igreja exorta a evitar o perigo de superstição,
que atenta contra o primado da palavra de Deus e a verdade da oração
da Igreja  e dá indicações concretas sobre a melhor forma de celebrar as
bênçãos.39

4 - Zelo:

Zelosa da glória de Deus, a Igreja procura glorificar a Deus em
todas as coisas. Apresenta Deus aos homens e os homens a Deus e
abençoa as coisas relacionadas com a actividade humana para ensinar a
origem e o fim das coisas criadas: «Os cristãos, guiados pela fé, forta-
lecidos pela esperança e movidos pela caridade, não só são capazes de
reconhecer sabiamente os vestígios da bondade divina em todas as coi-
sas criadas, mas também buscam implicitamente o reino de Cristo nas
obras da actividade humana e, além disso, consideram todos os aconte-
cimentos do mundo como sinais da providência paterna com que Deus
dirige e orienta todas as coisas. Por isso, sempre e em toda a parte se
nos apresenta ocasião para louvar, invocar e dar graças a Deus por
Cristo no Espírito Santo, contanto que se trate de coisas, lugares e cir-
cunstâncias que não estejam em contradição com as normas e o espírito

37 Celebração das Bênçãos, Preliminares Gerais, 10
38 Celebração das Bênçãos, Preliminares Gerais, 11
39 Cf. Celebração das Bênçãos, Preliminares Gerais, 27
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do Evangelho».40  Por este motivo não se abençoam armas ou exércitos
contrários ao espírito do Evangelho.

Alicerçada no mistério da encarnação, a liturgia cristã acolhe as
«bênçãos espirituais» com que o Pai nos gratifica e oferece ao Pai «a
oblação dos seus próprios dons», invocando o Espírito Santo sobre esta
oblação, sobre si própria, sobre os fiéis e sobre o mundo inteiro, para
que por Cristo Sacerdote e pelo poder do Espírito Santo, as bênçãos
divinas produzam frutos de vida.41

Os sacramentos são os grande sinais de bênção, mas não esgotam
o ministério litúrgico. «A Santa Mãe Igreja instituiu também os sacra-
mentais. Estes são, à imitação dos sacramentos, sinais sagrados que
significam realidades, sobretudo de ordem espiritual, e se obtêm pela
oração da Igreja. Por meio deles, dispõem-se os homens para a recep-
ção do principal efeito dos sacramentos e santificam-se as várias cir-
cunstâncias da vida».42 Os sacramentais «são instituídos pela Igreja
com vista à santificação de certos ministérios da mesma Igreja, de cer-
tos estados de vida, de circunstâncias muito variadas da vida cristã,
bem como do uso de coisas úteis ao homem».43  Situam-se no exercício
do sacerdócio baptismal: «todo o baptizado é chamado a ser “bênção” e
a abençoar. Por isso, há certas bênçãos que podem ser presididas por
leigos».44  Embora não se destinem a conferir a graça do Espírito Santo
como os sacramentos, os sacramentais preparam para receber a graça e
dispõem para cooperar com ela.45

Os sacramentais, à maneira dos sacramentos, adquirem formas
variadas, de valor e celebração diferente: «Entre os sacramentais figu-
ram, em primeiro lugar, as bênçãos (de pessoas, da mesa, de objectos e
lugares). Toda a bênção é louvor de Deus e oração para obter os seus
dons. Em Cristo, os cristãos são abençoados por Deus Pai, «com toda a
espécie de bênçãos espirituais».46 É por isso que a Igreja dá a bênção

40 Celebração das Bênçãos, Preliminares Gerais, 13
41 Cf. Cat. da Igr. Cat., 1083
42  SC 60
43 Cat. da Igr. Cat., 1668
44 Cat. da Igr. Cat., 1669
45 Cf. Cat. da Igr. Cat., 1670
46 Ef 1, 3
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invocando o nome de Jesus e habitualmente fazendo o santo sinal da
cruz de Cristo».47. O efeito das bênçãos é diferente em cada caso: «Cer-
tas bênçãos têm um alcance duradoiro: são as que têm por fim consa-
grar pessoas a Deus e reservar, para usos litúrgicos, objectos e lugares.
Entre as que são destinadas a pessoas, e que não devem confundir-se
com a ordenação sacramental, figuram a bênção do abade ou abadessa
dum mosteiro, a consagração das virgens, o rito da profissão religiosa e
as bênçãos para certos ministérios da Igreja. Como exemplo das que
dizem respeito a objectos, pode apontar-se a dedicação ou bênção de
uma igreja ou de um altar, a bênção dos santos óleos, dos vasos e para-
mentos sagrados, dos sinos, etc».48

A celebração das bênçãos supõe e reclama que os fiéis partici-
pem com recta disposição de espírito, que muito pode contribuir para a
plena eficácia.49 «Aqueles que pedem a bênção de Deus por meio da
Igreja devem fortalecer a sua disposição de espírito naquela fé para a
qual nada é impossível; apoiem-se na esperança, que não ilude; e so-
bretudo sejam vivificados na caridade, que impele a observar os man-
damentos de Deus. Assim, os homens que buscam o beneplácito divino
compreenderão plenamente e alcançarão de facto a bênção do Se-
nhor».50

Conclusão

A teologia das bênçãos fala-nos de Deus e das suas criaturas
numa linguagem orante. Por meio das bênçãos Deus comunica-se às
suas criaturas e torna-Se acessível nos seus dons: isto acontece nos sa-
cramentos e nos sacramentais da Igreja. Sabemos pela história que a
valorização de alguns sacramentais em prejuízo de sacramentos afins
não prestou bom serviço à glória de Deus. Hoje corremos o risco de
desvalorizar os sacramentais, recorrendo somente aos sacramentos. A
Igreja dispõe de sacramentos e sacramentais para que sempre e em toda
a parte Deus seja glorificado em todas e cada uma das suas criaturas.
Daí os vários sacramentos e as muitas bênçãos.

47 Cat. da Igr. Cat., 1671
48  Catecismo da Igreja Católica, 1672
49 Cf. Conc. Vat. II, Const. sobre a S. Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 11
50 Celebração das Bênçãos, Preliminares Gerais, 15
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A nossa mentalidade pagã é posta à prova na oração das bênçãos
e o culto aos falsos deuses revela-se no recurso a certas bênçãos e em
determinadas circunstâncias. A conversão é uma bênção que Deus ofe-
rece à liberdade e à inteligência espiritual do homem. As bênçãos são
mergulhos no divino para sepultar os males e fazer surgir os bens. As
bênçãos são a oração da gratuidade de Deus e da gratidão humana,
como bem canta o salmista:

«Senhor nosso Deus,
Que é o homem para que Vos lembreis dele,
o filho do homem para dele Vos ocupardes ?
Fizestes dele quase um ser divino
de honra e glória o coroastes;
destes-lhe poder sobre a obra das vossas mãos,
tudo submetestes a seus pés»
(Salmo 8, 2.5-7)

PEDRO LOURENÇO FERREIRA, OCD

Conferência proferida no XXI Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica.

Fátima, 26 de Julho de 1995

AS BÊNÇÃOS NA LITURGIA DA IGREJA

Os textos das conferências do XXI Encontro Nacional de Pasto-
ral Litúrgica, realizado em Fátima nos dias 24 - 28 de Julho de 1995,
serão reunidos numa edição em preparação no Secretariado Nacional
de Liturgia. Desta forma proporcionamos aos participantes um maior
aprofundamento dos assuntos abordados no Encontro. A literatura so-
bre as bênçãos não é abundante e os estudos reunidos neste pequeno
livro podem ajudar a entender as bênçãos no sentido em que a Igreja as
celebra e recomenda.
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OS ENCONTROS NACIONAIS

DE PASTORAL LITÚRGICA

Os Encontros Nacionais de Pastoral Litúrgica fazem parte da his-
tória da reforma litúrgica em Portugal, que já merece ser objecto de
estudo e apreciação. O muito que se fez é o melhor estímulo para o
muitíssimo que ainda está por fazer. O milagre foi grande e os aconteci-
mentos desta história de salvação merecem ser descritos.

Registamos para a história o elenco dos Encontros Nacionais re-
alizados em Fátima com a indicação dos temas, datas e números apro-
ximados de participantes. Estes Encontros foram precedidos de outros
Encontros, realizados em Cortegaça e aos quais prometemos fazer jus-
tiça em estudos agendados para o novo figurino deste Boletim de Pas-
toral Litúrgica.

1. Pastoral dos Penitentes
e dos Doentes à Luz dos Novos Rituais.
Data: 22-25 Setembro 1975
Participantes: 87 (Padres: 53; Religiosos: 18; Leigos: 16)

2. A Celebração Litúrgica.
Data: 20-24 Setembro 1976
Participantes: 316

3. A Celebração da Eucaristia na Comunidade Cristã.
Data: 19-21 Setembro 1977
Participantes: 317

4. Os Ministério na Celebração Litúrgica.
Data: 18-22 Setembro 1978
Participantes: 323
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5. À Descoberta da Oração Eucarística.
Data: 17-21 Setembro 1979
Participantes: 354.

6. A Iniciação Cristã dos Adultos.
Data: 15-19 Setembro 1980
Participantes: 352

7. A Liturgia das Horas.
Data: 14-18 Setembro 1981
Participantes: 713

8. O Mistério Pascal e a sua Celebração.
I - O Tríduo Pascal.
Data: 14-18 Setembro 1982
Participantes: 1015

9. O Mistério Pascal e a sua Celebração.
II - O Tempo Pascal.
Data: 19-23 Setembro 1983
Participantes: 1080 (Padres: 130; Religiosos/as: 470;
Leigos: 480)

10. O Mistério Pascal e a sua Celebração.
III - A Quaresma.
Data: 17-21 Setembro 1984
Participantes: 1136

11. Liturgia e Pastoral da Fé.
Data: 16-20 Setembro 1985
Participantes: 1204

12. Os Leigos na Liturgia.
Data: 15-19 Setembro 1986
Participantes: 1372
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13. A Religiosidade Popular e a Celebração da Fé.
Data: 14-18 Setembro 1987
Participantes: 1480

14. A Reforma Litúrgica:
25 Anos depois da Constituição sobre a Liturgia.
Data: 25-29 Julho 1988
Participantes: 1320

15. Celebração e Espaço Litúrgico.
Data: 24-28 Julho 1989
Participantes: 1350

16. O Mistério do Natal.
Data: 23-27 Julho 1990
Participantes: 1300

17. O Missal
Data: 22-26 Julho 1991
Participantes: 1250

18. O ministério e os ministérios na Igreja.
Data: 27-31 Julho 1992
Participantes: 1250

19. Como Celebrar hoje?
Data: 26-30 Julho 1993
Participantes: 1200

20. A Liturgia: da Constituição Conciliar
ao Catecismo da Igreja Católica.
Data: 25-29 Julho 1994
Participantes: 1130

21. As Bênçãos na Liturgia da Igreja.
Data: 24-28 Julho 1995

Participantes: 1070 (Bispos: 3; Padres: 146;
Diáconos: 9; Religiosas: 185; Leigos: 665)
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A escolha dos vários temas foi motivada pela necessidade de co-
nhecer as grandes reformas da liturgia. Foram tratados quase todos os
sacramentos (o Matrimónio e a sua celebração será o tema de 1996), os
tempos litúrgicos (Advento - Natal - Quaresma - Páscoa), outras cele-
brações (Liturgia das Horas - Bênçãos) e temas de pastoral litúrgica (o
Catecismo da Igreja Católica - A Celebração Litúrgica - Pastoral da Fé
- Os Leigos - A Religiosidade Popular - O Espaço Litúrgica - Os Minis-
térios - A Arte da Celebração).

Foram vinte e um encontros nacionais multiplicados por muitas
réplicas diocesanas.  Estes encontros foram ocasião propícia para cele-
brações dignas e exemplares, de importante referência para os presi-
dentes, os leitores, os cantores, os acólitos, os directores de coro. Os
benefícios destes encontros podem encontrar-se nas reformas introdu-
zidas nas celebrações litúrgicas, nas motivações que criaram, sobretu-
do aos estudiosos e compositores de música litúrgica, e nos grupos de
trabalho que fizeram surgir e uniram em objectivos e realizações pasto-
rais comuns.

Todos estes encontros foram uma verdadeira bênção: resposta do
homem aos dons de Deus, acolhimento humano do dom divino nas ex-
posições doutrinais, nas celebrações litúrgicas e no convívio fraterno.
A reforma litúrgica em Portugal passou pelos encontros nacionais e
pelos movimentos e acções que neles se inspiraram.

O grande dinamizador destes encontros nacionais foi o Monse-
nhor Aníbal Ramos, Director do Secretariado Nacional de Liturgia,
que promoveu os vinte primeiros, na continuação dos ensaios que o P.
António Barbosa Pinto promoveu em Cortegaça: ambos descansam na
paz do Senhor. Os membros do Secretariado Nacional e seus colabora-
dores foram notáveis e a eles se deve em parte o êxito destes trabalhos,
embora se acuse a monotonia da sua presença em todos os encontros.
As realizações, todas somadas, foram muitas, mas, descontadas às mui-
tas mais que ficam por realizar, é de esperar que surjam novas vocações
dedicadas às causas da reforma litúrgica. Os caminhos já abertos e per-
corridos devem transformar-se não em vias de itinerário eclesial ao rit-
mo das necessidades e possibilidades das assembleias litúrgicas.

Merecem uma referência especial outros “justos” que honraram
estes encontros com a sua presença e as suas músicas: os Padres Manuel
Luis, Manuel Faria e Manuel Simões. A este harmonioso trio o Senhor
dignou-Se juntar D. Horácio Coelho Cristino, Bispo Auxiliar de Lisboa,
animador destas actividades e conferencista no ano anterior à sua parti-
da para o pontifical da liturgia celeste.
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XXII ENCONTRO NACIONAL

DE PASTORAL LITÚRGICA

O  M AT R I M Ó N I O  E  A S U A C E L E B R A Ç Ã O

Fátima: 22 – 26 de Julho de 1996

As exposições doutrinais e os professores convidados:

1- O Matrimónio na sociedade contemporânea
P. Dr. António Manuel A. Janela, do Patriarcado de Lisboa

2- O Matrimónio, realidade humana e mistério de salvação
P. Dr. António dos Santos Marto, da Diocese de Vila Real

3- A celebração do matrimónio na Bíblia e na história da Igreja
P. Dr. Alfredo Leite Soares, da Diocese do Porto

4- A celebração do Matrimónio no ritual de Paulo VI
P. Dr. José de Leão Cordeiro, da Arquidiocese de Évora

5- Mensagem doutrinal e espiritual dos ritos litúrgicos do Matrimónio
P. Dr. Luis Ribeiro de Oliveira, da Diocese de Coimbra

6- Bênção nupcial e mistagogia
Cón. José Ferreira, do Patriarcado de Lisboa

7- Pastoral e celebração do Matrimónio
Cón. Dr. Carlos Alberto P. Paes, do Patriarcado de Lisboa
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DOCUMENTOS E LIVROS

DA REFORMA LITÚRGICA

                    DOCUMENTO    LATINO PORT

Constituição “Sacrosanctum Concilium” 04-12-1963 1964
Motu proprio “Sacram Liturgiam” 25-01-1964 1964
Fórmula para a Sagrada Comunhão 25-04-1964 1964
Invocação do Espírito Santo 25-04-1964 1964
Instrução “Inter Oecumenici” 26-09-1964 1964
Concessão sobre o jejum eucarístico 21-11-1964 1964
Decreto permitindo aos sacerdotes levarem

consigo o óleo dos enfermos 04-03-1965 1965
Concessão para dizer o Prefácio da Missa

em língua vernácula 27-04-1965 1965
Carta sobre a reforma litúrgica 30-06-1965 1965
Encíclica “Mysterium fidei” 03-09-1965 1965
Carta sobre a celebração da Missa

na tarde de sábado 25-09-1965
Alocução de Paulo VI aos tradutores 10-11-1965 1966
Decreto sobre a comunhão nos hospitais 14-02-1966 1967
Instrução sobre a celebração

dos matrimónios mistos 18-03-1966 1966
Preliminares da Oração Universal 17-04-1966   —
Const. Apostólica sobre a doutrina

das indulgências 01-01-1967 1967
Decreto sobre matrimónios mistos

entre católicos e orientais não católicos 22-02-1967 1967
Missas do trintário gregoriano 24-02-1967 1967
Instrução “Musicam sacram” 05-03-1967 1967
Instrução “tres abhinc annos” 04-05-1967 1967
Directório das decisões ecuménicas

promulgadas pelo Concílio 14-05-1967   —
Instrução “Eucharisticum mysterium” 25-05-1967 1967
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Motu proprio sobre o diaconado permanente 18-06-1967 1967
Normas sobre a tradução do Canone Romano 10-08-1967 1968
Sobre a tradução do “Graduale simplex” 23-01-1968   —
Três novas Orações eucarísticas 23-05-1968 1968
Orientações sobre as novas Orações eucarísticas 02-06-1968 1968
Decreto sobre o título de basílica menor 06-06-1968   —
Const. Apost. aprovando

os novos ritos de ordenação 18-06-1968 1970
Motu proprio sobre a reforma

das insígnias pontificais 21-06-1968 1968
Instrução sobre a simplificação dos ritos

e insígnias pontificais 21-06-1968 1968
Enchiridion das indulgências 29-06-1968 1969
Novos ritos da ordenação do diácono,

presbítero e bispo 15-08-1968 1970
Instrução sobre as celebrações

em honra de alguns Santos 12-09-1968   —
Declaração sobre a uniformização das palavras

da consagração em todas
as Orações eucarísticas 06-11-1968   —

Ordenação de Diácono, Presbítero e Bispo 15-08-1968 1970
Instrução sobre a tradução dos textos litúrgicos 25-01-1969 1969
Motu proprio “Mysterii paschalis” 14-02-1969 1969
Ritual do Matrimónio 19-03-1969 1970
Normas e textos do Calendário Romano 21-03-1969   —
Instrução sobre vestes, títulos e insígnias 31-03-1969 1969
Const. Apost. promulgando o Missal Romano 03-04-1969 1969
Ordo Missae 06-04-1969 1969
Directório para a pastoral do turismo 30-04-1969   —
Ritual do Baptismo das Crianças 15-05-1969 1970
Instrução para as Missas de grupos particulares 15-05-1969 1969
Leccionário da Missa 25-05-1969 1969
Instrução sobre a revisão

dos calendários particulares 29-06-1969   —
Instrução para as edições

do Leccionário da Missa 25-07-1969   —
Ritual das Exéquias 15-08-1969 1970
Ritual da Profissão Religiosa 02-02-1970 1971
Missal Romano 26-03-1970 1971
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Ritual da Consagração das Virgens 31-05-1970 1993
Terceira instrução para a aplicação

da reforma litúrgica 05-09-1970 1970
Leccionário do Missal (Edição latina do) 30-09-1970
Missal dos fiéis 18-10-1970 1974
Const. Apost. “Laudis canticum” 01-11-1970 1971
Bênção do Abade e da Abadessa 09-11-1970   —
Bênção dos óleos dos catecúmenos

e dos enfermos e consagração do Crisma 03-12-1970 1971
Missal dos fiéis 18-10-1970 1974
Ordo da bênção do Abade e da Abadessa 09-11-1970   —
Liturgia das Horas 11-04-1971 1976
Celebração da Confirmação 22-08-1971 1972
Oração dos Fiéis 1971
Melodias Oficiais 1971
Celebração da Confirmação 22-08-1971 1972
Iniciação Cristã dos Adultos 06-01-1972 1979
Sobre os fragmentos eucarísticos 02-05-1972 1973
Sobre a admissão à Comunhão eucarística 01-06-1972   —
Normas sobre a absolvição geral sacramental 16-06-1972 1972
Decreto de promulgação do Ordo Cantus Missae 24-06-1972 1973
Ordo Cantus Missae 24-06-1972   —
Faculdades concedidas aos religiosos orientais 27-07-1972   —
Declaração sobre a Concelebração 07-08-1972 1973
Carta Apostólica “Ministeria quaedam” 15-08-1972 1972
Carta Apostólica sobre o Diaconado 15-08-1972 1972
Decreto sobre o modo de recordar o nome

do Bispo na Oração eucarística 09-10-1972 1973
Instituição dos Leitores e Acólitos

– Admissão de Candidatos ao Diaconado
e ao Presbiterado
– Consagração do Santo Celibato 03-12-1972 1973

Unção e pastoral dos doentes 07-12-1972 1975
Instrução “Immensae caritatis” sobre a comunhão 29-01-1973 1973
Directório da pastoral dos Bispos 22-02-1973   —
Sobre a constituição dos Patronos 19-03-1973   —
Normas sobre a coroação das imagens

da Virgem Maria 25-03-1973   —
Carta sobre as Orações eucarísticas 27-04-1973 1973



92

Sagrada Comunhão e culto
do Mistério eucarístico fora da Missa 21-06-1973 1978

Celebração da Penitência 02-12-1973 1976
Sentido a dar à aprovação

das fórmulas sacramentais 25-01-1974   —
“Marialis cultus” 02-02-1974 1974
Celebração da Missa e Ofício

pelos sacerdotes idosos 28-10-1974   —
Orações eucarísticas para as Missas com crianças 01-11-1974 1978
Decreto de aprovação do “Gradualis simplicis” 22-11-1974   —
Carta sobre as línguas vivas na liturgia 05-06-1976   —
Dedicação da Igreja e do Altar 29-05-1977 1990
Carta sobre o Domingo, Páscoa semanal 04-08-1977   —
Motu proprio sobre a concessão do pálio 11-05-1978   —
Carta sobre a introdução do titulo

de “Mãe da Igreja” na ladainha 13-02-1980   —
Carta sobre o mistério e o culto da Eucaristia 24-02-1980 1980
Instrução sobre algumas normas acerca

do Mistério eucarístico 03-04-1980 1980
Ordo cantus Oficii 25-03-1983   —
Variações a introduzir nos livros litúrgicos

por força do CDC 12-09-1983 1983
As Bênçãos 31-05-1984 1991
Cerimonial dos Bispos 14-09-1984 1990
Missas de Nossa Senhora 15-08-1986   —
Leccionário das Missas de Nossa Senhora 15-08-1986   —
Directório para as Celebrações Dominicais

na ausência do Presbítero 02-06-1988 1989
XXV Aniversário da Constituição Conciliar

sobre a Sagrada Liturgia 04-12-1988 1989

Nota:Esta lista não é exaustiva. Pedimos aos nossos leitores
mais exigentes que nos informem das omissões e nos
indiquem toda a verdade.
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A REVISÃO DOS LIVROS LITÚRGICOS

Missal 1992
Leccionário 1 – Ano A 1993
Leccionário 2 – Ano B 1993
Leccionário 3 – Ano C 1993
Leccionário 4 – Ferial I: Advento, Natal, Quaresma, Páscoa 1994
Leccionário 5 – Ano II: Anos ímpares 1995
Leccionário 6 – Ano III: Anos pares 1996
Leccionário 7 – Santoral e Comuns Aprovado
Leccionário 8 – Missas Rituais, Diversas e Votivas Aprovado
Evangeliário Aguarda gravuras
Oração dos Fiéis Em preparação
Liturgia das Horas

– Vol I: Advento e Natal (4ª ed.) Em revisão
– Vol II: Quaresma e Páscoa 3ª ed.
– Vol III: Tempo Comum (Semana 1-17) 3ª ed.
– Vol IV: Tempo Comum (Semana 18-34) 3ª ed.
– Edição abreviada (3ª ed.) Em revisão

Celebração do Baptismo 1994
Iniciação Cristã dos Adultos 1996
Celebração da Confirmação 1991
Sagrada Comunhão e Culto do Mistério Eucarístico Fora da Missa 1995
Ritual do Ministro Extraordinário da Comunhão 1995
Celebração da Penitência Aprovado
Unção e Pastoral dos Doentes 1994
Celebração das Exéquias 1984
Ordenação do Bispo, dos Presbíteros e Diáconos 1992
Celebração do Matrimónio 1993
Dedicação da Igreja e do Altar 1990
Bênção de um Abade e de uma Abadessa Aprovado
Ritual da Profissão Religiosa 1993
Consagração das Virgens 1993
Celebração das Bênçãos 1991
Instituição dos Leitores e dos Acólitos 1993
Bênção dos Óleos dos Catecúmenos

e dos Enfermos e Consagração do Crisma 1993
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VALOR CULTURAL

DOS NOSSOS LIVROS LITÚRGICOS

A colaboração com os Países Africanos de Língua Oficial Portu-
guesa (PALOP), cujas Conferências Episcopais decidiram adoptar os
livros litúrgicos oficiais em Portugal, é um acontecimento de valor his-
tórico e cultural. As igrejas dos novos países africanos de língua oficial
portuguesa continuarão unidas à igreja mãe que as evangelizou e o uso
dos mesmos livros litúrgicos é um dos sinais e um grande elo dessa
união. A inculturação litúrgica nessas jovens igrejas será feita a partir
duma experiência orante comum e em referência à reforma litúrgica
realizada em Portugal. A partir de 1992 os livros litúrgicos oficiais em
língua portuguesa, à excepção do Brasil, são aprovados conjuntamente
pelas Conferências Episcopais de Portugal, Angola e São Tomé, Mo-
çambique, e pelos bispos de Bissau e Cabo Verde. A missão histórica
de Portugal em relação às igrejas que estabeleceu nos novos continen-
tes é assumida no presente com um renovado espírito de colaboração,
como provam os Encontros das Comissões Episcopais dos Países de
Língua Portuguesa, incluindo o Brasil. Estes encontros já se realizaram
em Portugal, no Brasil, em Angola, em Moçambique e o próximo será
em Cabo Verde. Os livros oficiais comuns e o intercâmbio litúrgico
constituem uma importante forma de presença e continuidade da cultu-
ra luso-cristã em todos os continentes, especialmente na África de ex-
pressão oficial portuguesa.

Lamentamos profundamente a situação da Igreja de Timor: um
povo que reza em português e que ainda não conhece os livros da refor-
ma litúrgica, porque o governo da Indonésia não deixa que os livros em
português lá entrem. Não descansaremos enquanto não fizermos che-
gar às igrejas de Timor os novos livros litúrgicos. Sabemos que a ora-
ção da fé cristã é a grande força que sustenta aquele povo na luta pela
liberdade. Pedimos aos nossos leitores que se juntem a nós nesse esfor-
ço de lhes fazermos chegar os livros litúrgicos por meios seguros.

Os livros litúrgicos são evangelizadores e veículos de cultura.



SERVIÇO NACIONAL DE MÚSICA SACRA

Este serviço nacional ocupa-se da música sacra ao serviço da
pastoral litúrgica. É constituído por um Conselho Directivo, um Corpo
de Vogais e o Plenário que integra os responsáveis diocesanos da Músi-
ca Sacra e delegados das dioceses e da CNIR - FNIRF e FNIS. Reúnem
conforme as necessidades e já promoveram importantes actividades,
como a I Jornada Nacional de Grupos Corais Litúrgicos no dia 2 de
Junho de 1990, que reuniu em Fátima cerca de dez mil cantores
litúrgicos. A este serviço se deve a fundação em Portugal da Federação
Nacional de «Pueri Cantores», realizada no dia 31 de Maio de 1992 e
contou com a presença de cerca de 3.500 crianças de 120 coros de cri-
anças das dioceses portuguesas. A formação musical dos candidatos ao
sacerdócio, dos organistas e directores de coro, bem como a assistência
às bandas de música em ordem à sua integração nas celebrações
litúrgicas, são algumas das preocupações do Serviço Nacional de Mú-
sica Sacra, cujo Conselho Directivo é composto pelo Cón. Dr. António
Ferreira dos Santos, da diocese do Porto - Presidente, P. Dr. António
Júlio Cartageno, da diocese de Beja - Vice-Presidente, P. Joaquim Au-
gusto Ganhão, da diocese de Santarém - Secretário.

Últimas Notícias

No dia 5 de Setembro de 1995 reuniu em Fátima o Plenário do
Serviço Nacional de Música Sacra.

Convocado pelo Serviço Nacional de Música Sacra, o Plenário
contou com a presença das dioceses de Beja, Bragança, Coimbra, La-
mego, Lisboa, Leiria, Porto, Santarém, Viana do Castelo, Vila Real e
Viseu, e os representantes da CNIR e da FNIRF.  O Cón. Dr. António
Ferreira dos Santos, presidente deste Serviço, orientou os trabalhos,
estando presentes o Senhor D. António Francisco Marques, Bispo de
Santarém e vogal da Comissão Episcopal de Liturgia, e o P. Dr. Pedro
Ferreira, director do Secretariado Nacional de Liturgia.
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Os trabalhos começaram com o canto do Veni Creator Spiritus.
Feita a apresentação dos presentes, o Cón. António Ferreira dos Santos
fez uma análise das modestas, mas importantes actividades deste Servi-
ço, nomeadamente a criação da Escola de Música e Arte Sacra da UCP
no Porto e a celebração do acordo protocolar com o Governo em ordem
à cedência da Cadeia da Relação para as instalações da referida escola.
Comunicou ainda a indisponibilidade, durante o próximo ano, da parte
de Mons. Fernandes da Silva para continuar a exercer as funções que
vinha desempenhando neste Serviço, devido às suas novas responsabi-
lidades de pároco de Vila Nova de Famalicão.

Entre os assuntos abordados, destacam-se os seguintes:

— Leitura dos Estatutos deste Serviço e reflexão-debate sobre os
mesmos. Os participantes sugeriram algumas modificações à redacção
e pediu-se ao P. Dr. Jorge Barbosa, da diocese de Viana do Castelo, que
elaborasse uma nova formulação dos Estatutos, de acordo com as su-
gestões apresentadas.

— A génese e o processo que conduziu à criação da Escola de
Música e Arte Sacra da UCP no Porto, numa descrição minuciosa do
Cón. Dr. Ferreira dos Santos. Pretende-se uma Escola de Música e Arte
Sacra de nível superior, que ofereça um estudo tão científico como teó-
rico e prático, orientado para o serviço da Liturgia e da Arte.

— A eleição do Corpo de Vogais do Serviço Nacional de Música
Sacra. Para este organismo foram eleitos os Padres António Cartageno,
Manuel Frade, Carlos Silva, Joaquim Ganhão e Irmã Maria de Jesus.

— Foram anunciadas as prioridades pastorais do Serviço Nacio-
nal de Música Sacra:

•  O Curso de Música Litúrgica destinado a Organistas e Directo-
res de Coro e a criação de escolas diocesanas de Música Sacra.

•  Reunir todo o material existente (textos litúrgicos já musica-
dos), no Centro Nacional de Pastoral Litúrgica.

•  Atender à qualidade musical e apresentar critérios para a esco-
lha do que se canta na Liturgia.

•  Contribuir para que o bom nome da Igreja não seja posto em causa
a propósito do que se canta na Liturgia (Textos e expressão musical).

•  Criar uma espécie de mínimas de critérios.

•  Sensibilizar e actuar junto dos movimentos eclesiais e seus
responsáveis, no sentido de uma maior exigência nos critérios
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litúrgico-musicais com vista a encontrar atitudes mais adequadas à ex-
pressão da oração do Povo de Deus e à descoberta da celebração da fé.

•  A necessária atenção ao pluralismo e à multiplicidade de ex-
pressões.

•  Tentar a nível nacional a publicação de uma Revista de Música
Sacra.

•  Publicar os documentos da Igreja referentes à música litúrgica,
devidamente actualizados.

•  Ajuda aos serviços diocesanos de música sacra.

O plenário abordou em seguida o trabalho já iniciado com as
Bandas de Música. Recordou-se o trabalho positivo já desenvolvido
em algumas dioceses. O P. Manuel Frade, da diocese de Coimbra, foi
convidado e aceitou liderar este serviço de apoio às Bandas de Música.

Pediu-se ao Serviço Nacional de Música Sacra um maior apoio
aos Serviços Diocesanos de Música Sacra, proporcionando mais repor-
tório de música (p. ex. para crianças) e ajudando as comissões diocesa-
nas em formação.

Por fim o Dr. Ferreira dos Santos sugeriu uma reunião extraordi-
nária do Plenário, no Porto, para visita às futuras instalações da Escola
Superior de Música e Arte Sacra.

O Senhor. D. António Francisco Marques encerrou os trabalhos
felicitando os novos vogais e convidando este Serviço a ir mais além,
fornecendo subsídios para a pastoral directa, de modo que as comuni-
dades vivam a fé com alegria e a liturgia se torne verdadeiramente
evangelizadora. Os músicos são chamados a dar um contributo especí-
fico na renovação das celebrações litúrgicas. Concretamente, indicou a
ajuda aos presidentes das assembleias para que exerçam o seu ministé-
rio litúrgico do canto. Recordou o empenho dos que ao longo dos tem-
pos se têm empenhado neste trabalho, agradeceu ao Cón. António Fer-
reira dos Santos o novo dinamismo do Serviço Nacional de Música e
garantiu o apoio da Comissão Episcopal de Liturgia.



98

1  Embora fora de tempo, apresentamos a síntese do parecer que a Comissão Na-
cional de Arte Sacra e do Património Cultural da Igreja levou no dia 20 de Junho de
1995 à Comissão de Educação, Ciência e Cultura da Assembleia da República.
Aquele projecto do Governo não passou a Lei e o novo Governo já mostrou interesse
em retomar o assunto, não a partir deste projecto, mas da Lei nº 13/85 de 6 de Julho
de 1985, sobre a qual a Conferência Episcopal Portuguesa se pronunciou em Nota de
14 de Novembro do mesmo ano. Entretanto, o pensamento da Igreja em Portugal a
respeito deste assunto está bem definido no documento sobre o Património históri-
co-cultural da Igreja da Conferência Episcopal Portuguesa, de 14 de Maio de 1990.

A PROPOSTA DE LEI 1

DO PATRIMÓNIO CULTURAL PORTUGUÊS

A salvaguarda, a conservação e a fruição do património cultural
– vasto acervo de manifestações essenciais para a preservação da nossa
identidade – configuram um dos mais importantes reptos que se colo-
cam a Portugal na actualidade. Vivemos um período paradoxal em que,
ao mesmo tempo que o país se abre à Europa (inclusivamente com a
eliminação de fronteiras físicas) e os valores nacionais estão a ser re-
pensados e, em certa medida, reformulados, a memória colectiva sofre
uma agonia lenta e inexorável. Trata-se de um fenómeno de carácter
conjuntural mas que regista uma aceleração significativa nas duas últimas
décadas, acompanhando, em larga medida, a crise da portugalidade.

Hoje como ontem apesar das responsabilidades assumidas pelo
Estado no papel, ocorre um manifesto desajustamento entre os varia-
dos e extensos problemas que se colocam no âmbito patrimonial e a
capacidade objectiva de resposta a esses mesmos problemas, fazendo
vir à tona, perante a consciência dos cidadãos, múltiplas lacunas e
aberrações, algumas da quais gritantes. Perante este panorama, no qual
pesam sobremaneira velhas práticas administrativas que ninguém teve
a coragem de erradicar, impõem-se logicamente a sensibilização e o
empenhamento de toda a comunidade na defesa dos bens patrimoniais.
Ora isto só se pode concretizar numa óptica de diálogo e convergência
de esforços entre as várias partes envolvidas que coloque o ênfase nas
iniciativas de carácter local e regional.
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A proposta de lei n°. 120/VI, entrada há poucos meses na Assem-
bleia da República, parece coligir, nas suas entrelinhas, o eco deste sen-
timento cada vez mais enraizado entre nós, obedecendo a uma intenção
de fundo que é louvável. Porém, a via escolhida para a defesa do patri-
mónio cultural não se afigura a mais propícia, como aliás a experiência
se tem encarregado de demonstrar. O diploma continua a defender uma
visão claramente intervencionalista e exclusivista por parte do Estado
que entra em contradição com os princípios de afirmação da sociedade
civil e, até, da livre iniciativa que tem sido assaz propugnados nos últi-
mos anos, inclusivamente pelo governo. A ajuizar por este documento, o
Estado, fiel a uma filosofia regalista cujos abusos são evidentes, reserva
para si, quase na íntegra, a responsabilidade da salvaguarda e da con-
servação do património cultural português, deixando num plano secun-
dário as regiões e os municípios e, sobretudo, coarctando de modo fér-
reo a acção da Igreja (à revelia de algumas disposições da Concordata
em vigor) e dos demais agentes da comunidade.

Face à praxis  realizada até agora por determinados departamen-
tos de Estado no âmbito do património cultural, em que avultam, de um
modo manifesto, a penúria de meios, a burocracia asfixiante e uma cer-
ta desorientação técnica, é legítimo supor que a ampliação das tarefas a
desempenhar por esses mesmos departamentos não permitirá um funci-
onamento eficaz. Se as coisas já correm mal em muitos sectores, tudo leva
a crer que terão ainda tendência a piorar com a aplicação sistemática de
uma tutela de rígido cariz dirigista que, ao invés de aproximar, separa.

É necessário que o Estado substitua a tarefa de tutor, verdadeira-
mente inadequada à nossa sociedade e reveladora de uma orientação
nacionalizante que pertence ao passado, pela de conselheiro e colabo-
rador, oferecendo, quando oportuno, o conveniente apoio para que a
Igreja – tal como a sociedade civil em geral – possa desempenhar as
suas responsabilidades neste domínio. Actuar de outro modo, fazendo
impor pela força um figurino jurídico dirigista e que restringe discrici-
onariamente, em larga medida, os direitos e os deveres dos Portugueses,
vendo neles mais súbditos do que cidadãos, pode comprometer, de modo
muito sério, os interesses do país.

DR. ARQTO JOSÉ ANTÓNIO FALCÃO

Secretário da Comissão Nacional de Arte Sacra
e do Património Cultural da Igreja.
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I ENCONTRO NACIONAL DE PARÓQUIAS

COM MOSTEIROS, CONVENTOS E IGREJAS

AFECTOS AO IPPAR

A magnífica sacristia manuelina do mosteiro de Alcobaça rece-
beu, nos dias 30 e 31 de Maio de 1995, o I Encontro Nacional das Paró-
quias com Mosteiros, Conventos e Igrejas afectos ao IPPAR (Instituto
Português do Património Arquitectónico e Arqueológico). Promovida
pelo Conselho Pastoral da Paróquia de Alcobaça, esta reunião congre-
gou responsáveis, sacerdotes e leigos, de vinte e cinco paróquias de
praticamente todas as dioceses do país, tendo permitido um amplo e
proveitoso debate em torno das diferentes questões relacionadas com
os monumentos religiosos tutelados pelo Estado.

No final dos trabalhos do Encontro foram aprovadas as seguintes
conclusões:

A. No referente ao estado de conservação do património
dos mosteiros, conventos e igrejas afectos ao IPPAR:

1. O património em geral encontra-se bastante degradado, sendo
muitos os exemplos deste facto. São de citar alguns casos, a título
exemplificativo:

– Ameaça de desabamento e ruína (parte do claustro da igreja de
Santa Cruz, em Coimbra; cúpula e pináculo da igreja de S. Vicente
de Fora, em Lisboa.

– Desmoronamento eminente (altar-mor da igreja de Malhadas, em
Miranda do Douro).

– Infiltração de águas pluviais com riscos para a estrutura e insta-
lações eléctricas (Sé Velha de Coimbra; Sé de Miranda do Douro;
Sé de Vila Real; S. Vicente de Fora, igreja de Vilar de Frades).

– Degradação em fase muito adiantada (cadeiral de Santa Cruz, em
Coimbra; diversos sectores do mosteiro de Santo André de Rendu-
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fe, pinturas da Sé de Miranda do Douro e da igreja de São Domin-
gos de Guimarães; frescos quinhentistas da Sala das Conclusões do
Mosteiro de Alcobaça; talha dourada de S. Vicente de Fora, em
Lisboa; azulejos, talha e pintura mural da igreja de Nossa Senhora
das Salas ou Salvas, em Sines).

2. Verifica-se quase sempre dificuldade no diálogo frutífero com o
IPPAR.

3. É usual a ausência de planeamento, de acordo com a Igreja, ou
mesmo de simples comunicação, em relação às obras a que o
IPPAR vai proceder em templos.

4. Existem maiores facilidades de colaboração em relação à Direc-
ção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais.

5. Quando as obras chegam a ser efectuadas, os métodos aplicados e
os resultados conseguidos são frequentemente discutíveis; muitas
campanhas de trabalhos são de deficiente qualidade (igreja da
Atalaia em Vila Nova da Barquinha) ou nunca chegam a ser con-
cluídas (Santa Cruz de Coimbra, S. Vicente de Fora, Mosteiro de
Santa Maria de Bouro, Rendufe).

6. Em relação à conservação do património verificam-se verdadeiros
atentados (por exemplo, em túmulos de Alcobaça), resultantes da
falta de uma supervisão eficaz.

7. Os monumentos classificados encontram-se, na prática, numa si-
tuação de desfavor: a conservação preventiva e a intervenção
atempada não são feitas, apesar das chamadas de atenção por parte
das igrejas locais, ficando as comunidades bloqueadas por não se
poderem candidatar a fundos alternativos, ao contrário das igrejas
não classificadas, o que representa um contra-senso.

8. É aconselhável a criação, por parte da Igreja, de equipas técnicas
próprias para a conservação do seu património, perdendo o Estado
a exclusividade neste assunto e criando-se uma competitividade
saudável.

9. Importa reflectir sobre a criação e/ou a ampliação, por parte da
Igreja, dos seus próprios museus, arquivos e bibliotecas, já que é a
proprietária legítima de cerca de cerca de 70% do património cul-
tural português.
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10. Existe vantagem da consagração, na lei, de prazos processuais para
a aprovação de projectos de intervenção.

B. Relativamente aos problemas concretos
das paróquias face ao IPPAR:

1. Repensar a filosofia tendencialmente estatizante do IPPAR e incre-
mentar a intervenção da Igreja, e da sociedade civil em geral, na
salvaguarda e fruição do património cultural, numa linha de cola-
boração das diferentes entidades envolvidas.

2. Solicitar a moderação da exploração comercial dos monumentos
religiosos.

3. Fomentar o associativismo na esfera da defesa do património cul-
tural da Igreja.

4. Evitar a utilização descricionária dos monumentos religiosos para
fins não consentâneos com o seu estatuto e dignidade.

5. Fazer respeitar as orientações da Santa Sé no tocante aos concertos
dentro das igrejas.

6. Insistir na clarificação dos direitos e deveres do Estado e da Igreja,
à luz das determinações da Concordata em vigor.

7. Sublinhar a afectação permanente ao culto, segundo o estipulado
na Concordata, dos bens da Igreja que se encontram na posse do
Estado.

8. Vincar que a definição do regime interno desses bens pertence à
Igreja.

9. Frisar que a conservação e restauro desses mesmos bens compete
ao Estado e deve ser planeada de acordo com a Igreja.

10. Criar um grupo de trabalho e de ligação para a constituição de um
serviço nacional que agregue as paróquias com mosteiros, con-
ventos e igrejas afectos ao IPPAR, o qual deve apresentar um rela-
tório no prazo de três meses.

DR. ARQTO JOSÉ ANTÓNIO FALCÃO
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PARÓQUIAS COM IGREJAS CLASSIFICADAS

REUNIRAM NA SÉ VELHA DE COIMBRA

No dia 18 de Novembro, por ocasião das comemorações do 825°.
aniversário da Dedicação da Sé Velha de Coimbra, reuniram neste mo-
numento, por iniciativa dos Guardiães da Sé Velha, representantes de
paróquias com igrejas classificadas e comissões de Arte Sacra. A inicia-
tiva surgiu na sequência do Encontro Nacional de Paróquias com Mos-
teiros, Conventos e Igrejas afectos ao IPPAR, promovido pela paróquia
de Alcobaça em Maio passado, e teve como ponto de partida a apresen-
tação do extenso relatório do Grupo de Trabalho designado nesse En-
contro e que agora deu a sua tarefa por terminada, constituído por
Mons. Dr. João Evangelista Ribeiro Jorge (Pároco da Sé Velha), Padre
Alexandre Siopa (Pároco de Alcobaça) e Arqt°. José António Falcão
(Director do Departamento do Património Histórico e Artístico da Dio-
cese de Beja).

A reunião de Coimbra permitiu uma ampla troca de impressões
em torno das questões relacionadas com a salvaguarda e a valorização
das igrejas classificadas ou em vias de classificação e abordou alguns
problemas muito sensíveis, nomeadamente a guardaria e a realização de
obras de conservação nos monumentos de dupla tutela Igreja/Estado.
Importa assinalar também a brilhante palestra proferida pelo Prof. Dou-
tor Aníbal Pinto de Castro, Director da Biblioteca Geral da Universida-
de de Coimbra, sobre a Sé Velha, e a entrega das medalhas de guardiães
honorários a algumas personalidades presentes.

Entre as conclusões saídas deste encontro merecem especial des-
taque as seguintes:

• Solicitar ao IPPAR (Instituto Português do Património Arqui-
tectónico e Arqueológico) que, num gesto de boa colaboração, reconhe-
ça a urgência em resolver o problema da guardaria das nossas igrejas
classificadas, nos termos do artigo 6°. da Concordata;

• Sugerir à Comissão Nacional de Arte Sacra e do Património
Cultural da Igreja a criação de um Serviço Nacional de Apoio aos Mo-
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numentos da Igreja e, com a colaboração financeira das comunidades
paroquiais, de um Fundo de Apoio às Iniciativas Locais das Igrejas
Classificadas, destinado a cobrir os encargos inerentes ao funcionamen-
to desse Serviço Nacional:

• Formular um apelo à Comissão Nacional de Arte Sacra e do
Património Cultural da Igreja para que promova periodicamente, ao
menos uma vez por ano, uma reunião geral de todas as comunidades
paroquiais que tenham no seu âmbito igrejas classificadas ou em vias de
classificação;

• Solicitar às comissões, secretariados e departamentos diocesa-
nos de Arte Sacra que prossigam o trabalho de apoio às comunidades
locais, munindo-se dos recursos humanos, técnicos e financeiros neces-
sários para fazer face aos desafios que se colocam na salvaguarda dos
bens culturais da Igreja;

• Sugerir aos responsáveis das Paróquias a criação de grupos de
amigos das igrejas históricas, de modo a que as comunidades se sintam
integradas na defesa e valorização do seu património, o pároco tenha um
apoio precioso para iniciativas a incrementar e as eventuais interven-
ções de técnicos disponham de um natural espaço crítico e promocional.

COLÓQUIO SOBRE O CONVENTO
DE NOSSA SENHORA DO LORETO

(SANTIAGO DO CACÉM)

O Colóquio sobre o Convento de Nossa. Senhora do Loreto, pro-
movido pelo Departamento do Património Histórico e Artístico da Dio-
cese de Beja, decorreu com muito brilho no dia 22 de Julho de 1995,
sábado, nos Paços do Concelho de Santiago do Cacém, congregando
um vasto número de participantes que encheu quase por completo o
Salão Nobre. Realizada com a colaboração da Associação Projecto
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Cristão – Procris, da Câmara Municipal, da Real Sociedade Arqueoló-
gica Lusitana, do Instituto Português da Juventude e de outras entidades
empenhadas na salvaguarda do monumento, a iniciativa abriu o progra-
ma das Festas do Município, cujo patrono é Santiago Maior.

Após as palavras de boas-vindas, pronunciadas pelo Presidente
da Câmara, Ramiro Beja, o Senhor Bispo de Beja, D. Manuel Franco
Falcão, deu início aos trabalhos, mencionando o empenho da Diocese na
conservação e valorização do seu património e acentuando o trabalho
efectuado nesse âmbito pelo Departamento do Património Histórico e
Artístico.

A primeira intervenção, intitulada O Convento de Nossa Senhora
do Loreto. História, Arte e Espiritualidade, esteve a cargo do Dr.
Arqt°. José António Falcão, Director do Departamento, que traçou uma
panorâmica da evolução da casa conventual, desde a fundação, cerca
de 1450, por obra de dois frades castelhanos, Fr. Francisco e Fr. Vicen-
te, até à actualidade, destacando os seus aspectos artísticos e pastorais,
assim como os principais vultos da Ordem que nele viveram.

Seguiu-se o Padre Frei Henrique Pinto Rema, Secretário da Pro-
víncia Portuguesa dos Frades Menores e membro da Academia Portu-
guesa da História, eminente historiador da Ordem, que se ocupou de
um tema de grande interesse: A Vida dos Frades Menores no Convento
de Nossa Senhora do Loreto. Ofereceu uma perspectiva muito rica do
quotidiano dos franciscanos, da sua regra, usos e vivências, apresen-
tando documentos inéditos ou pouco conhecidos.

Após a pausa, o Prof. Doutor Jaume Coll, Conservador do Museu
Nacional de Cerâmica e das Artes Sumptuárias “González Martí” de
Valência (Espanha), estudou A Azulejaria Sevilhana do Convento de
Nossa Senhora do Loreto: Ponto da Situação e Perspectivas de Estudo,
salientando a excepcional colecção de azulejos de inícios do séc. XVI
que ornamentou o monumento, alguns dos quais oriundos da oficina do
grande ceramista Francisco Niculoso, originário de Pisa, e de quem
existem espécimes raros em museus da região.

A sessão da tarde começou com a intervenção do Arqt°. Jorge Mo-
reira, Vogal do Departamento do Património Histórico e Artístico da Dio-
cese de Beja, sobre o Projecto de Salvaguarda do Convento de Nossa Se-
nhora do Loreto – Utopias e Realidades. Técnico com larga experiência na
recuperação patrimonial, o autor explanou os diversos problemas de
ordem metodológica e pratica da conservação das ruínas do Loreto,
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fazendo sobressair a necessidade de se actuar com um critério científi-
co rigoroso e trazendo a lume experiências efectuadas noutros imóveis.

Em nome da Associação Projecto Cristão – Procris, a Presidente
da Direcção, Ana Bela Fernandes, apresentou um vídeo sobre os Cam-
pos de Trabalho Internacionais efectuados no Loreto em 1993 e 1994, o
qual atesta – com objectividade não isenta de certa nota de humor – as
diferentes facetas de iniciativas desta índole, desde o labor no conven-
to até às actividades culturais, desportivas e recreativas.

A Drª. Mulize Ferreira, arqueóloga da Faculdade de Letras de
Universidade de Lisboa, convidada pela Real Sociedade Arqueológica
Lusitana a acompanhar o levantamento do antigo cenóbio, falou sobre
Prospecção Arqueológica no Convento de Nossa Senhora do Loreto,
dando a conhecer os planos de intervenção a concretizar no monumen-
to a partir de 1995.

Por fim, o Dr. Pedro Respaldiza, do Gabinete Pedagógico de Be-
las-Artes de Sevilha (Junta da Andaluzia) realizou uma abordagem
comparativa sobre A Azulejaria Sevilhana como recurso pedagógico –
Aspectos de Metodologia. Partindo da análise das iniciativas efectua-
das na província de Sevilha junto de escolas do ensino básico e secun-
dário, apontou vias muito válidas para o aproveitamento didáctico do
convento do Loreto e do seu espólio de azulejaria quinhentista e para
um trabalho sistemático de sensibilização da comunidade.

Seguidamente, realizou-se um espaço de debate, moderado por
Luís do Ó, com intervenções muito interessadas do público presente na
sala, sendo de destacar as sugestões apresentadas pela Drª. Elizabeth
Évora Nunes (Direcção-Geral do Ordenamento do Território), Arqt°.
Álvaro Barbosa (Director do Convento de Cristo, Tomar), Dr. Rogério
do Ó (Procris), Vereador Jacinto Ferreira (Câmara Municipal de Santi-
ago do Cacém) e Drª. Susana Correia (Instituto Português do Patrimó-
nio Arqueológico e Arquitectónico). A síntese das conclusões esteve a
cargo do Director do Departamento do Património Histórico e Artístico
da Diocese, que salientou o empenho deste serviço em prosseguir o
estudo e a defesa dos mosteiros, conventos e colegiadas existentes no
território da sua intervenção.

Os trabalhos foram encerrados com chave de ouro pelo Senhor D.
Manuel Falcão, que fez referência ao elevado nível do Colóquio e desta-
cou a sua importância para o conhecimento e a preservação do convento de
Nossa Senhora do Loreto e do património diocesano em geral.
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ENCONTRO NACIONAL DE ARTE SACRA

A Comissão Nacional de Arte Sacra e do Património Cultural da
Igreja reuniu no Santuário de Fátima nos dias 19 a 21 de Outubro com
as Comissões Diocesanas de Arte Sacra. Os trabalhos deste encontro
anual da Comissão Nacional com as Comissões Diocesanas foram pre-
sididos pelo Senhor D. António Francisco Marques, Bispo de Santarém
e da Comissão Episcopal de Lituriga, e abordaram o Património Cultu-
ral da Igreja. Participou também um bom número de responsáveis por
locais de culto afectos a instituições do Estado, que muito valorizaram o
encontro porque contibuiram para um maior conhecimento da situação
do Património Cultural da Igreja. Os 54 participantes, que bem repre-
sentavam Portugal de Caminha a Ponta Delgada e do interior ao litoral,
fizeram uma valiosa exposição sobre o ponto da situação nas suas dio-
ceses e locais. Mereceram particular atenção os depoimentos da Drª
Maria Teresa Gomes Ferreira, Conservadora do museu Gulbenkian, so-
bre «O Problema do Empréstimo de Obras de Arte para Exposições e de
Acesso às mesmas para Estudo», da Drª Maria Clementina de Carvalho
Quaresma, Conservadora dos museus da Misericórdia do Porto e da
Ordem Terceira de S. Francisco no Porto, sobre «Experiências Museo-
lógicas Recentes no Âmbito do Património Cultural da Igreja», e de José
Bénard Guedes sobre «A Heráldica Religiosa».

Confrontada com a variedade e urgência dos assuntos, e a fim de
os analisar na especialidade, a assembleia reuniu por grupos de traba-
lho. Em sessão plenária fizeram-se propostas concretas. Por falta de
tempo, e por proposta do Presidente, as conclusões foram apenas indica-
das, comprometendo-se a Comissão Nacional de Arte Sacra a proceder
à elaboração e concretização das mesmas conclusões, que genericamen-
te consistem na constituição de cinco grupos de trabalho: Inventariação-
Arquivos-Bibliotecas, Conservação-Restauro, Museus-Exposições
Temporárias, Arte Contemporânea, Gestão do Património Cultural da
Igreja. Cada um destes grupos é convidado a realizar acções concretas
de formação a nível nacional. A ideia da Associação Nacional de Mu-
seus da Igreja voltou a ser evocada e mereceu o apoio da assembleia. A
remodelação da Comissão Nacional de Arte Sacra é desejada em mol-
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des mais funcionais, envolvendo mais pessoas, integradas nos vários
serviços, à maneira de comissões, mas formadas pelo menor número de
pessoas, para que as acções sejam programadas e realizadas de acordo
com um projecto comum e a especificidade de cada serviço.

O Património Cultural da Igreja terá, a partir deste encontro, um
tratamento diferente, de acordo com a legislação eclesiástica, as orienta-
ções pastorais e as decisões tomadas em encontros promovidos pelos
órgãos competentes da Igreja. Será incentivado o diálogo entre as várias
instituições da Igreja, e entre a Igreja e as instituições estatais ou priva-
das. A formação diferenciada e específica da Arte Sacra é sentida como
o grande desafio do presente em ordem à salvaguarda, recuperação e
promoção da Arte Sacra e do Património Cultural da Igreja.

A COMISSÃO NACIONAL DE ARTE SACRA

E DO PATRIMÓNIO CULTURAL DA IGREJA

As questões da Arte Sacra e do Património Cultural da Igreja são
sectores importantes da vida da Igreja e de uma actualidade que recla-
ma uma atenção particular. O grande desafio do futuro será a formação
litúrgica dos artista e a integração da arte nas celebrações litúrgicas.
No campo do Património Cultural a Comissão Nacional é chamada a
procurar as melhores soluções para os problemas existentes entre a
Igreja e o Estado nas questões debatidas entre o IPPAR (Instituto Por-
tuguês do Património Arquitectónico e Arqueológico) e os responsá-
veis de monumentos nacionais confiados ao cuidado da Igreja.

Esta Comissão Nacional tem reunido com alguma frequência e,
embora os resultados não sejam muito visíveis, há razões para esperar
melhores tempos para a Arte Sacra e o Património Cultural. O Senhor
Ministro da Cultura já mostrou interesse em dialogar com a Igreja na
procura das melhores soluções. Pediu e recebeu em audiência no dia
10 de Janeiro a delegação da Igreja, que se fez representar pelo Senhor
D. António Francisco Marques da Comissão Episcopal de Liturgia, o P.
Pedro Ferreira do Secretariado Nacional de Liturgia e o Arq.to Dr. José
António Falcão da Comissão Nacional de Arte Sacra.



ENCONTRO INTERNACIONAL

DE ACÓLITOS

Realizou-se em Roma, nos dias 29 e 30  de Agosto, uma Peregri-
nação Internacional de Acólitos, promovida pelo CIM - Coetus Inter-
nationalis Ministrantium. Nele estiveram presentes quinze mil partici-
pantes de diversas idades e vários países europeus.

Esta peregrinação, que se realiza de cinco em cinco anos, teve
este ano por lema uma das bem-aventuranças: «Bem-aventurados os
que fazem a paz». O programa foi o seguinte: terça feira dia 29, às
11.30h audiência papal, na Praça de S. Pedro. A tarde foi dedicada a
actividades por grupos de cada país. Na quarta feira dia 30, houve, às
11.00 horas um encontro para delegados nacionais e diocesanos, onde
esteve presente um representante português, o P. Paulo Gerardo assis-
tente do Centro inter-vicarial de Acólitos do Patriarcado de Lisboa.
Nesse encontro foram dados a conhecer os estatutos do CIM, recente-
mente aprovados, bem como as actividades previstas. À tarde estive-
ram previstos tempos de oração pela paz, que acabaram por não se rea-
lizar. Do momento forte da peregrinação, a audiência papal,  ressalta-
mos algumas palavras do papa:

«Queridos meninos e jovens! Eis-nos de novo em Roma para o
encontro internacional dos Ministrantes. Acolho todos vós com ale-
gria. Vós sois, cada um pela sua parte, a esperança e o futuro da Igreja
no caminho que nos conduz à plenitude da vida em Cristo. [...] Sinto
alegria em encontrar-me com os jovens e é-me grato encorajá-los, por-
que a vida deles pode ser extraordinária quando aceitam que seja Deus
a dar-lhe o sentido autêntico.

Este sentido, caros amigos, para vós está arraigado na participa-
ção activa na liturgia. Já vos desvelais por assegurar um serviço duran-
te a Missa do domingo. Continuai com toda a dedicação a ser fiéis a
este empenho tão precioso! Não podeis imaginar quanto os cristãos das
vossas paróquias, das vossas capelanias e das várias comunidades que
frequentais, estão contentes por ver que o serviço do altar é assegurado
com dignidade, competência e amor.
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Este ano o vosso Congresso tem por tema uma frase do Evange-
lho, uma palavra do próprio Jesus: «Bem-aventurados os pacificado-
res!» [...] Vede, então, como a paz é essencial à vida da Igreja, como é
querida pelo Senhor e, ao mesmo tempo, é o próprio fruto de um empe-
nho. Caríssimos sede «operadores de paz», a partir da liturgia.
Esforçai-vos por colocar o serviço de Deus acima da vossa satisfação
pessoal. Sede abertos àquilo que vos dizem os outros, sem transigir a
respeito da verdade, mas sem nunca deixar de ter caridade.

«[...] Meus queridos amigos, não hesiteis em utilizar o tempo
para vos imergirdes na riqueza da tradição da liturgia. Sede não só ser-
vidores junto do altar, mas também amigos do altar, porque sois envol-
vidos por aquilo que ele representa. O altar, na história, assumiu diver-
sas formas, mas permaneceu sempre um símbolo de Cristo, que é “al-
tar, sacerdote e cordeiro de Deus”, como afirma a liturgia.

«[...] Cada vez que o sacerdote repete os gestos de Cristo e diz de
novo as suas palavras - este é o Meu corpo, este é o Meu sangue, fazei
isto em minha memória - o próprio Cristo está presente no meio de nós
[...] o altar torna-se então este lugar de graça, onde Cristo está realmen-
te presente e onde se dá aos membros do seu Corpo. E vós, servidores
deste mistério, vos tornais as primeiras testemunhas disto, antes de ser-
des um dia, talvez, se o Senhor vos chamar, os seus actores privilegia-
dos. Se Jesus vos pede que O sigais e Lhe deis a vossa vida tornando-
vos sacerdotes, respondei-Lhe!

«Confiante no vosso entusiasmo, confiante na força que o Se-
nhor vos dá, envio-vos de novo em Missão. Sede testemunhas da gran-
deza de Deus! Sede discípulos de Cristo! De todo o coração, dou-vos a
minha Bênção Apostólica, e torno-a extensiva de modo particular às
vossas famílias, aos vossos amigos que não puderam vir e a todos os
que vos ajudaram a progredir no vosso caminho.



OS NOVOS LIVROS LITÚRGICOS

A reforma litúrgica nem sempre tem sido entendida pelos fiéis
com o mesmo espírito eclesial que a anima. Há fiéis para quem a refor-
ma litúrgica não era necessária na Igreja: sentiam-se bem com aquela
liturgia que entendiam segundo o seu ‘entendimento’ e respondia às
suas necessidades religiosas. Constituem um grupo minoritário e inte-
gram-se facilmente numa nova mentalidade que entende ter chegada a
hora de parar com as mudanças e dar a reforma por terminada. Segundo
esta concepção, a liturgia já está bem servida e a mudança de livros,
palavra ou gestos não se justifica senão por força maior, como a inde-
cência dum livro, a mudança de sentido duma palavra ou o desuso dum
gesto. A Igreja continua a reformar a liturgia e a rever os livros
litúrgicos sempre que entende ser necessário: esta é a boa tradição da
Igreja. Não se trata normalmente de reeditar livros esgotados, mas de
rever formulações e enriquecer os livros com novos textos orantes.

Recordemos a história dos livros litúrgicos dos nossos dias:

– Quando a liturgia ainda se celebrava em latim apareceram uns
livros com umas traduções livres, que os fiéis seguiam. E eram muito
úteis para a participação litúrgica. Ia-se à Missa com o livro e os mais
devotos e instruídos rezavam pelo seu livro, como fazia o sacerdote.

– À medida que a reforma conciliar ia apresentando em latim os
novos textos, estes eram traduzidos e introduzidos imediatamente. Foi
preciso aprender as fórmulas litúrgicas e, mesmo com as imperfeições
da tradução, eram melhores que o latim do sacristão.

– Já com mais tempo e calma, reviram-se as traduções e organi-
zaram-se melhor os livros que entretanto se encontravam dispersos em
cadernos, fascículos ou livritos de pouca dignidade.

– O texto da Vulgata em uso nos Leccionários foi revisto (1979)
e chamado Nova Vulgata. Os Leccionários deviam ser revistos de acor-
do com o novo texto. Por este motivo os nossos Leccionários estão a
ser revistos e organizados em oito volumes

– Entretanto foi promulgado o Código de Direito Canónico
(1983) e houve necessidade de rever os livros litúrgicos para se ade-
quarem à nova legislação canónica.
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– Em Portugal chegámos a esta situação: 1– Os Leccionários pre-
cisavam de ser revistos em conformidade com a Nova Vulgata. 2– Os
Rituais e o Missal precisavam de ser revistos em conformidade com o
Código de Direito Canónico e o acordo linguístico entre Portugal e
Brasil que revia as palavras essenciais dos sacramentos. 3– Os livros
litúrgicos vão-se esgotando, com acontece com a Liturgia das Horas, e
precisam de revisões de actualização com os novos textos. 4– Os acor-
dos das Conferências Episcopais de Portugal e dos PALOP em editar os
livros litúrgicos em comum obrigam a introduzir novas celebrações nos
livros que se destinam a outros países, como já vem no Missal, mas
ainda não na Liturgia das Horas.

Portanto, os novos livros litúrgicos são para substituir os anterio-
res, ainda que se encontrem em bom estado de conservação ou ainda
por usar. À medida que as Conferências Episcopais aprovam os novos
textos e, depois de confirmados pela Sé Apostólica, os promulgam, es-
tes tornam-se obrigatórios como sinal de unidade, verdade e caridade.

Eis a lista das últimas edições litúrgicas:

Leccionário Ferial – Tempo Comum – Anos Pares

Contém as leituras para os dias feriais do Tempo Comum nos
Anos Pares. As leituras dos Evangelhos são as mesmas do Anos Ímpa-
res, mas as primeiras leituras com o respectivo Salmo Responsorial são
diferentes. Este volume apresenta as leituras feriais organizadas para
todos os anos pares, como é o presente ano.

Celebração do Baptismo
Este Ritual foi todo revisto de acordo com a nova edição latina.

Em alguns casos a formulação é outra, mas totalmente nova é a música
proposta para proporcionar mais beleza e solenidade ao rito do baptis-
mo das crianças.

Sagrada Comunhão e Culto do Mistério Eucarístico fora da Missa
Este Ritual foi grandemente enriquecido e mereceu os melhores

louvores da Congregação do Culto Divino e da Disciplina dos Sacra-
mentos pela introdução de um grande número de textos eucarísticos da
boa tradição e devoção popular, quer em latim que em português.

Ritual do Ministro Extraordinário da Comunhão
Este Ritual é um extracto do anterior e destina-se aos ministros

extraordinários da comunhão. Foi enriquecido com muitos novos textos:
leituras, orações e cânticos. É um manual muito completo.



PUBLICAÇÕES DO SNL

Ritual do Ministro Extraordinário da Comunhão – 2ª edição 700$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 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
Guião das Celebrações dos Encontros Nacionais

XIV, XV, XVI, XVII, XVIII,  XIX, XX e XXI 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 informa-
ção. Se houver enganos, pedimos que nos informem.

A ADMINISTRAÇÃO


