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O Boletim de Pastoral Litúrgica completou vinte anos de serviço à
causa da pastoral litúrgica. Foi prometido um boletim renovado,

mas a desejada renovação aos nossos tempos ainda não foi possível.
Por este motivo se adiaram os números referentes ao ano de 1996. Ha-
via possibilidade de continuar na forma habitual, e assim terá de ser até
que as estruturas humanas permitam o salto do progresso.  Pedimos
desculpa aos nossos queridos leitores – alguns dos quais não se cansam
de insistir na continuidade – pelo atraso desta publicação, mas prome-
temos não desistir nem do boletim nem da sua renovação. Queremos
corresponder à nossa missão pastoral de formar e informar na área da
liturgia.

Transcrevemos nesta edição as conferências proferidas na Assem-
bleia Europeia dos Directores dos Secretariados Nacionais de

Liturgia, realizada nos dias 20 a 25 de Junho de 1996 em Valle de los
Caídos (Espanha). Destinada a favorecer o encontro e intercâmbio de
experiências entre os diversos Secretariados Nacionais de Liturgia da
Europa, esta Assembleia, que se realiza de dois em dois anos, abordou
a questão da Linguagem Litúrgica, dedicando particular atenção ao
problema da língua e das traduções dos textos. Diz-se que o falar vai
dos queixos, mas o dizer vai da alma. A liturgia usa a linguagem da
oração que coloca Deus e o homem em diálogo salvífico: dizeres difí-
ceis, que recorrem à palavra mas também ao gesto, às atitudes e aos
sinais. Para ajudar a reflexão, foram convidadas algumas pessoas que
apresentaram estudos importantes sobre a matéria em causa. D. Pere
Tena, Bispo Auxiliar de Barcelona e Presidente da Comissão Episcopal
de Liturgia de Espanha, apresentou a Natureza e Problemática da Lin-
guagem Litúrgica. Juan Maria Canals, Assessor da Congregação do
Culto Divino e da Disciplina dos Sacramentos para a língua espanhola,
abordou a complexa problemática da Tradução dos Textos Litúrgicos.
Dionísio Borobio, professor na Universidade Pontifícia de Salamanca,
analisou alguns aspectos da Linguagem Litúrgica e Cultura Actual.
Juan-Miguel Ferrer, Assessor do SNL de Espanha, reflectiu sobre a Ini-
ciação à Linguagem Litúrgica na Formação dos Futuros Pastores.



2

Peter Gallacher, Director do SNL de Escócia, teceu algumas considera-
ções sobre a Linguagem da Liturgia e a Linguagem da Devoção Popu-
lar. Jean-Claude Crivelli, Delegado de Liturgia da Suiça francófona,
orientou uma reflexão, tão simples quanto profunda, sobre a Lingua-
gem dos Cânticos Litúrgicos. Houve ainda outras exposições e inter-
venções que, por não terem sido escritas, não honram as páginas do
nosso humilde boletim. Agradecemos a todos os autores que gentil-
mente ofereceram os seus trabalhos para publicação.

O nosso compatriota romano e jesuita Pedro Romano Rocha, Pro-
fessor de Liturgia na Universidade Gregoriana em Roma, cedeu-nos

um estudo sobre Liturgia e Inculturação – da Constituição «Sacro-
sanctum Concilium» à Instrução «Varietates legitimae». Faz a história
e situa a questão da inculturação no processo da reforma litúrgica sempre
em curso.

A Notitiae, revista da Congregação do Culto Divino e da Disciplina
dos Sacramentos, ofereceu-nos alguns textos da Assembleia Ple-

nária da mesma Congregação: discurso do Papa, relatórios do Cardeal
Prefeito e do Secretário da Congregação, que nos dão o ponto da situa-
ção da liturgia na vida da Igreja.

Recebemos da Comissão Litúrgica do Comité Central para o Grande
Jubileu do Ano 2000 uma Carta circular, sobre Encontrar Jesus

Cristo na Liturgia. Chegou em versão portuguesa e com o pedido de
publicação. Agradecemos este subsídio de pastoral litúrgica, que reco-
mendamos aos nossos leitores, e pedimos que o mesmo seja feito a
respeito do Espírito Santo e do Pai nos anos que lhes são dedicados
neste tempo de preparação para o Grande Jubileu do Ano 2000.

Terminamos com a crónica e as palavras de encerramento do XXII
Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica, dedicado ao matrimónio

e sua celebração.

Embora tardio no tempo, o Boletim de Pastoral Litúrgica propõe-se
continuar a sua missão de informar e formar os fiéis no espírito da

liturgia da Igreja.
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NATUREZA E PROBLEMÁTICA
DA LINGUAGEM LITÚRGICA

Uma das primeiras constatações que tivemos de fazer, ao por em
prática a reforma litúrgica decidida pelo Concílio Vaticano II, foi a da
existência de um problema com que não tínhamos suficientemente con-
tado: o da linguagem litúrgica. Em plena euforia de introdução da lín-
gua do povo, por meio das traduções, surgiu a constatação: o problema não
é tanto ou somente um problema de língua, mas um problema de lin-
guagem. Os textos litúrgicos na língua do povo não conseguiam aquela
imediata e quase mágica compreensão e incorporação vital à liturgia,
como se esperava.

O problema não era novo. No seu clássico livro “La Piété de
l’Église”, em princípios deste século, Dom Lambert Beauduin já tratara
este aspecto de uma maneira sóbria e lúcida, apresentando elementos
válidos de resposta. Todavia, o impulso crescente em favor da introdução
da língua vernácula, nos anos 50, tinha-se preocupado menos com o
problema. O entusiasmo com que, no longínquo Congresso internacional
de pastoral litúrgica de Assis, em Setembro de 1956, os participantes
aplaudiam qualquer alusão à língua vernácula, tinha um certo ar
messiânico: o latim era a barreira que urgia saltar!

Muitos de nós tivemos ocasião, durante estes anos, de observar a
evolução que sofreu este tema. As dificuldades da linguagem litúrgica
– incluindo também, naturalmente, a Bíblia! – tiveram respostas
diferentes: desde o esforço mistagógico de explicar e introduzir na dita
linguagem, até à criação de novos textos, com linguagem diferente,
normalmente devedora da linguagem espiritual e teológica do momento.
Os resultados estão à vista: nos cânticos que proliferam nas nossas
assembleias, nas orações que se fabricam em oficinas particulares, na
utilização de leituras não bíblicas e pretensamente mais inteligíveis,
etc.. Ao mesmo tempo, fica a questão da criação de novos textos para a
celebração e a forma de tradução dos textos típicos. Analisar esta situação
em todas as suas facetas é tarefa que compete a esta assembleia.
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Pela minha parte, creio que devo manter-me na linha indicada no
título, cujo conteúdo entendo desta maneira: descrição não técnica das
características que configuram a linguagem litúrgica, tanto nos seus
aspectos formais como nos seus conteúdos, tanto aquela de que se serve a
tradição da Igreja como eventualmente aquela que se possa criar. Este
conteúdo convida-me a fazer referência às razões de fundo das caracte-
rísticas da linguagem litúrgica, às realizações históricas e actuais da
linguagem utilizada na Igreja para as celebrações, e aos problemas que
se abrem quando se tratam estes temas. Antes de entrar na matéria,
quero advertir que trato em primeiro lugar da língua, embora sem des-
cuidar, por referências e comparações, outros elementos que configuram
o que chamamos “linguagem litúrgica”, como são sobretudo os ritos.

1. CARACTERÍSTICAS FORMAIS DA LINGUAGEM LITÚRGICA

1. A Instrução do ano 1969 sobre as traduções litúrgicas (Comme
le prévoit) exprime sinteticamente uma primeira característica da lin-
guagem litúrgica: “A língua a empregar será a ‘comum’, isto é, adaptada
ao maior número de fiéis que falam a mesma língua e que habitualmente se
reúnem para o culto, compreendidos os ‘pequenos e os menos cultos’.
Todavia, a língua a empregar não deve ser vulgar em sentido pejorativo, já
que deve ser digna das coisas excelsas que nela se significam’ e per-
feita do ponto de vista literário. Por outro lado, o emprego de uma língua
comum não dispensa da necessidade de uma iniciação ou catequese
sobre o sentido propriamente bíblico de algumas palavras e frases. Não
se pode, todavia, exigir habitualmente aos fiéis uma cultura literária
especial para que o conjunto dos termos lhes sejam acessíveis” (n. 15).

Na base desta descrição encontra-se uma alusão implícita ao
próprio sentido da assembleia litúrgica. A questão da linguagem é, em
definitivo, uma questão de comunicação e, por consequência, o que é
decisivo é contar com as pessoas que devem utilizar este veículo. A
assembleia litúrgica - a Igreja - é um conjunto heterogéneo, desigual
em muitos aspectos, ainda que em profunda igualdade como filhos de
Deus e membros da Igreja. Continua sendo verdade o que São Paulo
dizia aos Coríntios: “Entre vós não há muitos nobres...”, poderíamos
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dizer “muitos literatos, muita elite intelectual...”. Mas isso não dispensa
que a forma a utilizar seja extremamente correcta, pelo respeito que
merece qualquer pessoa, e que a linguagem que se utiliza seja a que
corresponda em nobreza às coisas de que se trata. Pode falar-se, portanto,
de um fundamento eclesiológico desta primeira característica da lin-
guagem litúrgica.

Se é possível fazer uma comparação entre a questão da linguagem
literária e a dos sinais, o que corresponderia aqui seria a necessidade da
“verdade” nos elementos: verdadeiro banho de água, verdadeiro sinal
de pão, verdadeiro sinal de unção, verdadeiros paramentos, etc...

O documento citado faz bem em ressaltar a permanente necessi-
dade da iniciação no sentido de alguns termos.  Quando falamos da
linguagem ‘comum’ não devemos esquecer que a linguagem da fé tem
elementos não estritamente ‘comuns’ à linguagem corrente, mas ‘comuns’
à linguagem do cristão. Se antes se fazia notar o fundamento eclesio-
lógico, agora pode perceber-se o que há de exigência pastoral nesta
direcção: a catequese bíblica deve situar-se no próprio coração da cate-
quese cristã. Uma grande parte da problemática da linguagem litúrgica
– se não a sua própria raiz – consiste na ausência de uma linguagem
bíblica assumida como linguagem própria do cristão.

2. Outra qualidade, que quase naturalmente corresponde à lin-
guagem litúrgica, tendo em conta a sua directa relação com a celebra-
ção, é a de ser uma linguagem poética. Falar de linguagem poética é,
com efeito, aludir à linguagem simbólica. E a liturgia é, por definição,
uma realidade simbólica. O diálogo entre Deus e os homens, o encontro
entre o Senhor e o seu povo, faz-se através de símbolos: palavras e
gestos. “Quem quiser escutar a Deus tem que consentir a poesia”
(Card. Garrone, citado por A.G. Martimort).  No caso da liturgia, o
carácter poético deve ir unido com a própria expressão da fé, e não
derivar pura e simplesmente das visões subjectivas, nem ficar-se em
expressões abstractas, que necessitem de ulteriores explicações.

Não é difícil encontrar exemplos desta linguagem na própria
liturgia. Os hinos da liturgia horarum são realizações concretas. Mas
há actualmente outras amostras desta mesma qualidade. Por exemplo,
algumas das homilias de João Paulo II, sobretudo as de Natal e Páscoa,
entram directamente na linguagem poética, como também algumas das
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suas orações. Todavia, os textos litúrgicos pedem o anonimato dos seus
autores. Precisamente porque são elementos de mediação para o diálogo
entre Deus e o homem, convém que aquele que formulou os próprios
textos simbólicos desapareça, para que a sua utilização possa ser mais
fluida. Não é por acaso que este princípio tem sido tradicionalmente
observado na linguagem litúrgica.

3. Uma terceira qualidade formal da linguagem litúrgica, sobre a
qual se insiste na Instrução citada no princípio, e noutros documentos
mais recentes (no que trata da inculturação e liturgia, por exemplo), é o
da sua fidelidade à índole da própria língua, no modo de construir as
frases, na beleza das formas que utiliza, na eficácia comunicativa. Destas
características surgirá também a beleza do texto, que incidirá – unida
aos outros elementos que compõem a linguagem litúrgica na sua totali-
dade – a necessária beleza da celebração.

Pensamos agora, ao fazer esta afirmação, na diversidade que
constatamos entre os textos da liturgia romana, da liturgia hispano-
-moçárabe, das liturgias orientais... E, no campo das traduções para as
línguas vivas, pensamos como aparecem os textos italianos e espanhóis,
franceses e ingleses, alemães e polacos. Uma simples constatação visual
nos faz logo notar como se manifesta o génio de cada língua no momento
de traduzir um mesmo texto latino.

O elemento da beleza merece uma atenção especial: nos textos
das orações como no da homilia e das admonições, na música e no canto,
nos paramentos e nos ritos, na arquitectura e nos objectos, no compor-
tamento ritual do celebrante e dos ministros... Há mais de vinte anos
que o P. Capellades, antigo director da revista Art Sacré, falava
vigorosamente do acerto de uma profecia lançada num semanário:
“chegará o tempo em que, entre os direitos do homem, constará o direito
à beleza!” A tradição litúrgica tem sido defensora da beleza, não só por
respeito ao homem, mas também, e sobretudo, por respeito ao próprio
Deus, cuja acção é significada e mediada pela acção litúrgica.

4. Uma quarta nota da linguagem litúrgica é que possua o que
Guardini chamava, no seu clássico “O espírito e a liturgia”, “estilo li-
túrgico”. Quase parece uma redundância, mas vale a pena dizê-lo,
sobretudo pensando na experiência das traduções e dos novos textos.
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Trata-se de aprender dos textos litúrgicos originais e de todo o conjun-
to da celebração, de respeitar a sobriedade e a elegância, de manter o
sentido do fundamental que não nega a emoção mas a modera, que é
inteligível e correcto para hoje, mas tem ao mesmo tempo vocação de
permanência. É verdade que isto pode traduzir, como adverte Guardini,
uma certa impressão de afastamento: “ao homem contemporâneo,
sobretudo de temperamento individualista... esse mundo da liturgia
apresenta-se-lhe glacial, quase vazio, sobretudo comparado com o
ímpeto, o calor e a riqueza sentimental de uma oração espontânea”.
A resposta, porém, não está em transformar o estilo litúrgico, mas em
entrar nele, sabendo que a oração litúrgica não é a única forma de oração
do cristão.

O problema a que se alude nesta quarta nota foi experimentado
“ao vivo” na aplicação da reforma litúrgica. Refiro-me ao problema da
linguagem das traduções. Esta questão vai ser tratada “ex professo”
nesta Assembleia, e por isso limito-me simplesmente a citá-la. Enquanto
nos séculos passados as traduções bíblicas na língua do povo – caso das
Bíblias em alemão e em inglês – permaneceram vivas durante séculos,
e o são ainda, parece que tanto as versões bíblicas, como as litúrgicas
actuais resultam mais frágeis, mais sujeitas ao desgaste do tempo.
Provavelmente é um problema real. Há Conferências Episcopais que
publicaram já três diferentes traduções da eucologia litúrgica. Conhe-
cemos igualmente todos os esforços do ICEL e de outras comissões de
traduções para encontrar textos satisfatórios na preparação da nova
edição do Missal.

É um problema que afecta também outros aspectos da liturgia, e
que deriva às vezes de uma forma determinada de entender a “actuali-
dade” da liturgia. Com efeito: se “actualidade” significa um rigoroso
“presentismo” de formas, estamos condenados à mudança constante.
Mas esta não pode ser a forma clássica da liturgia da Igreja, que tende
por natureza a um certo fixismo, à permanência que permite o reencon-
tro e o aprofundamento. Se uma comunidade se empenha em oferecer o
que chamam “textos novos” ou “sinais novos” para a celebração de
cada domingo, tropeçará inevitavelmente com o cansaço dos partici-
pantes, a não ser que – pior ainda – consiga deformá-los induzindo-os a
confundir a actualidade da liturgia com a moda ou as ocorrências do
momento.
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II. CARACTERÍSTICAS DO CONTEÚDO

DA LINGUAGEM LITÚRGICA

1. O que se disse até aqui não entrava propriamente no conteúdo
da linguagem litúrgica, embora não deixe de afectar de maneira impor-
tante a liturgia. Mais importante é, todavia, a questão do conteúdo.
Refiro-me especialmente, e quase exclusivamente aqui, ao aspecto dos
textos.

É evidente que a linguagem dos textos litúrgicos é, eminente-
mente, uma linguagem imbuída da linguagem e das imagens da Escritura,
de maneira semelhante ao modo como os sinais litúrgicos, e sobretudo
os estritamente sacramentais, são em primeiro lugar sinais bíblicos. A
Constituição Sacrosanctum Concilium falou desta qualidade da
liturgia, e da necessidade de “desenvolver aquele suave e vivo amor da
Escritura Sagrada de que dá testemunho a venerável tradição dos ritos,
quer orientais quer ocidentais” (n. 24).

As realizações deste princípio, que ninguém se atreverá a negar,
são diversas. Se analisamos os textos eucológicos das diversas litur-
gias, encontraremos em todos eles a mesma fonte de inspiração bíblica,
mas não aparecerá igualmente em todos tão explicitamente. Assim, por
exemplo, creio que nas colectas dominicais da liturgia romana não apa-
rece tão claramente como nos prefácios, e, em termos gerais, talvez se
possa dizer que a liturgia oriental é mais próxima à linguagem bíblica
directa que a liturgia romana. O mesmo se poderia dizer no que se refere
aos hinos. Os hinos de Santo Ambrósio, por exemplo, esplêndidos e
plenamente bíblicos, não se apresentam como os de Santo Efrém,
praticamente contemporâneos. Não há problema algum nesta diferença.
Dissemos há momentos que a linguagem litúrgica está condicionada
pelo génio do língua, e – é evidente – pela própria inspiração e forma
cultural dos autores dos textos.

Ainda que não seja o momento para nos determos em compara-
ções, permito-me propor estes dois textos que cantam o Natal. O pri-
meiro é de Santo Efrém, um de entre muitos:
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“O primeiro dia, cabeça e princípio, ordena os gérmenes para
fecundar todas as coisas, mas o dia do nosso Salvador é muito mais
glorioso que aquele. O Salvador é como a árvore plantada no meio da
terra; a sua morte é como a raiz no seio da terra; a ressurreição, como a
copa no céu; suas palavras estendem-se a todas as partes, como os
ramos; mas o seu corpo é como fruto para os que o comem...

Oh Filho de Deus, vieste em busca da ovelha racional; descen-
dente da Virgem te fizeste cordeiro, e ao teu encontro correu a ovelha
perdida, porque ouviu a voz do teu balido: Oh cordeiro que trouxeste a
santidade, oh lactante que encerravas o Antigo dos dias, oh pastor e
cordeiro, sacerdote e hóstia, oh cordeiro lactante, como sois manso”.

O segundo texto pertence à nossa liturgia de Natal:

“Christe, Redemptor omnium,/ ex Patre, Patris Unice,/ solus ante
principium/ natus ineffabiliter.

Salutis auctor, recole/ quod nostri quondam corporis,/ ex illibata
Virgine/ Nascendo, formam sumpseris...

Hic praesens testatur dies,/ currens per anni circulum,/ quod
solus a sede Patris/ mundi salus adveneris.

Nos quoque, qui sancto tuo/ redempti sumus sanguine,/ ob diem
natalis tui/ hymnum novum concinimus”.

Se comparamos os dois textos, encontraremos facilmente os
mesmos temas, a mesma sintonia, mas também formas diferentes de
poesia. Isto é instrutivo, e abre-nos o caminho para uma questão tão
difícil como é o sentido bíblico dos textos para os cânticos litúrgicos,
na língua do povo. Não basta, para que se possa falar de sentido bíblico,
que os textos falem de Jesus, ou de Emaús, ou das bem-aventuranças...
A tradição ensina-nos muito mais. Também não se trata, pura e sim-
plesmente, de fazer um centão de textos bíblicos, ou de recorrer exclu-
sivamente aos salmos. Esta foi já a decisão inicial, e ninguém negará
aos salmos o seu valor de fundamento para a linguagem litúrgica; mas
nem por isso há que negar direito de cidadania, na liturgia, a outros
textos não directamente bíblicos, quando se trata das orações e dos
cânticos. A questão é uma questão de base, e continua aberta.
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2. Muito vinculada ao conteúdo bíblico da linguagem litúrgica
está uma outra sua característica: a de expressar com precisão a fé da
Igreja, não de uma forma técnica, teológica e sistemática, mas segundo
as características formais antes assinaladas, sobretudo com linguagem
inteligível e poética.

Entramos aqui no adágio “lex credendi, lex orandi”, e na sua mú-
tua e irrenunciável influência. Também neste ponto se abre um amplo
campo de diálogo, e um exaltante convite às realizações concretas.
Penso, por exemplo, nos textos procedentes de épocas muito diversas,
que receberam recentemente alguns retoques na sua formulação: a oração
de ordenação dos presbíteros no ritual romano, e o texto típico latino
da oração eucarística para as missas por diversas necessidades, proce-
dente da chamada anáfora “suiça”. Em ambos os casos se trata de enri-
quecer a “lex orandi” com a “lex credendi”, sobre uma base na qual a
“lex orandi” tinha promovido a “lex credendi”.

Quando o texto litúrgico, todavia, fica sujeito às formulações
sistemáticas, dificilmente alcançará a condição poética que lhe é co-
natural. O “Lauda Sion”, por exemplo, no seu princípio e na sua
conclusão apresenta um ar diferente do que é a sua parte central, e do
que são os hinos da solenidade. E o prefácio da Trindade no Missal
Romano não consegue entusiasmar poeticamente, apesar da sua exactidão
indiscutível. Algo parecido haveria que dizer-se de algumas orações
recentes, nas quais ressoam de uma forma excessivamente literal os
textos conciliares do Vaticano II.  E, sem dúvida, muito haveria que
dizer de tantos textos de cânticos utilizados na liturgia, devedores da
mentalidade teológico do momento. Confesso que é um tema que me
preocupa, especialmente pela influência que isto tem nos “consumidores”
mais frequentes de tais cânticos, como são os grupos de jovens. Não
deveríamos perder de vista este aspecto pastoral.

3. A linguagem litúrgica é simbólica porque está ao serviço do
diálogo entre Deus e o homem. Daí fizemos derivar anteriormente o
seu carácter poético; agora indicamos o seu conteúdo. Se é a Igreja que
fala nesta linguagem, é necessário que o que nela se expressa seja
assumível pela Igreja como tal. Noutros termos: que, como no caso do
Símbolo da fé, todos possam encontrar-se nas mesmas fórmulas, ainda
que a experiência espiritual que cada um delas faz seja estritamente
pessoal e individual.



11

Não é necessário insistir aqui em como este é o fundamento da
autoridade dos pastores da Igreja sobre as formulações litúrgicas. A
responsabilidade e a autoridade que têm ao serviço do Evangelho não
se exerce somente na pregação e na catequese, no discernimento teoló-
gico e carismático, mas também, e de forma muito necessária, nesta
resposta à Palavra e profissão de fé que é a oração litúrgica.

Citámos antes a reflexão de Guardini.  Mais recentemente, o
Cardeal Daneels alertou, num texto breve e preciso, sobre o verdadeiro
sentido comunitário da liturgia. Segundo o Cardeal, este está em perigo
apesar e sob as aparências de uma explosão de comunitarismo. Quando
o grupo não assume a linguagem simbólica da Igreja, e fabrica a sua
própria linguagem, está ocorrendo algo de grave para a fé cristã.
Nem Guardini nem o Cardeal Daneels – nem nós, no plano inferior –
podemos ser acusados de fundamentalismo religioso. Reclamamos,
simplesmente, que a linguagem litúrgica seja a voz da “Católica”.

4. Uma última característica da linguagem litúrgica, no que se
refere ao seu conteúdo, é a sua conveniente homogeneidade. Talvez se
possa considerar como uma característica menor: estou de acordo.
Mas, nos nossos dias, por causa das traduções e das mútuas influências
entre as famílias litúrgicas, convém que esta homogeneidade seja tida
em conta. Os textos da nossa liturgia romana oferecem exemplos de
influências diversas. Há séculos que as antífonas da solenidade de Santa
Maria Mãe de Deus, no dia 1 de Janeiro, têm uma configuração dife-
rente da habitual na liturgia das horas; não é um problema, mas um
enriquecimento. Na actualidade, as orações eucarísticas aprovadas por
Paulo VI - a quarta especialmente - fazem ressoar o estilo oriental, mas
com um grande acerto de homogeneidade textual. Outras realizações,
ao contrário, manifestam-se menos felizes; por exemplo, alguns prefá-
cios recentemente introduzidos nalguns missais em língua vernácula,
procedentes da segunda edição do missal italiano.

Repito que é um problema menor, mas não insignificante para o
estilo litúrgico, para a sua beleza, para a sua poesia.  O cuidado na
harmonia da linguagem litúrgica será sempre pouco. Dela derivará a
sua capacidade de formação para os que a utilizam.
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CONCLUSÃO

A aceitação da linguagem litúrgica não é algo que os nossos con-
temporâneos façam com facilidade. Quase nenhuma das características
indicadas coincide com as da mentalidade actual. Estaremos, então,
numa situação desesperada? Haverá que buscar “outra linguagem”? A
resposta encontramo-la num texto citado ao princípio de forma geral, e
que agora pode concluir estas reflexões, indicando-nos o caminho pro-
pício. Trata-se de um texto de Beauduin, em “La piété de l’Église”:

“O melhor método para aprender uma língua é, apesar de tudo,
falá-la. Longe de nós negar a importância do estudo teórico da gramática:
é algo indispensável para qualquer cultura intelectual; mas no nosso
caso – a linguagem litúrgica – trata-se de uma educação popular, e por
isso a comparação é válida. Há uma lei pedagógica elementar: o povo e
as crianças não adquirem o uso de uma língua através da gramática:
ouvem como se fala e falam... Arriscando-me a parecer exagerado, creio
necessário afirmar a necessidade de esta regra para a educação religiosa do
povo: o catecismo, gramática elementar no nosso exemplo, é insuficiente;
é necessário falar habitualmente a doutrina cristã, e esta língua é a
liturgia”.

Há trinta anos que o Concílio Vaticano II insistiu sobre a neces-
sidade da formação bíblica e litúrgica dos pastores e dos fiéis. Quando
os cristãos da geração actual se queixam da linguagem bíblica e litúrgica,
como algo ininteligível, estão a lançar-nos um desafio que temos que
saber acolher pastoralmente, com humildade e com firmeza ao mesmo
tempo. É a linguagem bíblica e litúrgica que tem que mudar, ou somos
nós que temos que progredir para uma maior confiança no que recebe-
mos, e numa maior insistência em conseguir que os cristãos a falem
como sua linguagem própria? Sabendo, é claro, que a Igreja fala todas
as línguas e que todas são chamadas a confessar que Jesus Cristo é
Senhor, para glória de Deus Pai.

                                                              PERE TENA

                                            Bispo Auxiliar de Barcelona,
          Presidente da Comissão Episcopal de Liturgia (Espanha)
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A TRADUÇÃO DOS TEXTOS LITÚRGICOS

A Constituição litúrgica Sacrosanctum Concilium no seu n. 36,
ao considerar a natureza pastoral e didáctica da liturgia, estabelece a
possibilidade do uso das línguas vernáculas na liturgia.

Desde o dia 4 de Dezembro de 1963 até à recente Instrução sobre
a liturgia romana e a inculturação Varietates legitimae, publicada pela
Congregação do Culto Divino e da Disciplina dos Sacramentos (25 de
Janeiro de 1994), decorreram trinta anos de intensa actividade e conso-
lidação da reforma litúrgica.

Poucos meses depois da promulgação da Constituição litúrgica,
o “Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia” esta-
belecia, pelo Decretum typicum 1, as partes da liturgia em que podia
empregar-se a língua vernácula.  Passou-se de uma só língua a cerca de
350.  Na história da Igreja nunca se verificara  um fenómeno de tão
grande envergadura e transcendência.

Em Setembro de 1964 fora autorizada a tradução de alguns textos do
Ordinário da Missa 2 nas línguas vernáculas e posteriormente permitiu-se
que o Cânone Romano também fosse traduzido.3

As Comissões Episcopais de Liturgia realizaram, naqueles pri-
meiros anos da reforma litúrgica, um esforço enorme para traduzir nas
línguas vivas os livros litúrgicos editados oficialmente em latim.  Nesta
árdua tarefa, os tradutores encontraram uma série de dificuldades que
era necessário afrontar e orientar a nível da Igreja universal.  Por este
motivo celebrou-se em Roma um Congresso, organizado pelo Consi-
lium, de 9 a 13 de Novembro de 1965, para tratar dos diversos aspectos

1 Decretum typicum, in Notitiae 1 (1965) 9.
2 Instrução Inter Oecumenici (26 de Setembro de 1964), nn. 57-58, in A.A.S., 56 (1964)

891.
3 Tres abhinc annos (4 de Maio de 1967), n. 28, in A.A.S., 59 (1967) 448; Notitiae 3 (1967)

193-194.
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da tradução litúrgica.4  Fruto do Congresso foi a publicação da Instru-
ção que propõe os princípios, responde às dificuldades surgidas e dá os
critérios necessários para realizar as traduções.5

No ano seguinte insistiu-se na integridade e fidelidade nas versões
do Ordinário da Missa.6 Em 1974 o Santo Padre reservou a si a aprovação
das fórmulas sacramentais em língua vernácula.7  Por ocasião dos vinte
anos da Constituição Sacrosanctum Concilium celebrou-se em Roma a
Reunião das Comissões Nacionais de Liturgia, para se reflectir sobre a
reforma litúrgica.  Não faltou o tema das traduções com suas luzes e
sombras.8   E recentemente, voltou a ser mencionado ao falar-se da
linguagem na inculturação da liturgia romana.9

Passaram mais de trinta anos.  Nem todas as línguas seguiram o
mesmo ritmo na tradução dos livros litúrgicos.  Umas têm grande influ-
ência internacional, ao passo que outras se vêem reduzidas ao âmbito
geográfico duma nação ou região.  Quanto aos livros litúrgicos, uns
foram confirmados pela Sé Apostólica de maneira definitiva, outros ad
interim.  E em relação às Conferências Episcopais, umas dispuseram de
mais meios e recursos do que outras.

Não será lícito perguntar se os princípios e critérios sugeridos,
principalmente na primeira década depois da Sacrosanctum Concilium,
têm ainda hoje plena validade?  Pode dizer-se que alguns devem ser man-
tidos por causa da sua importância e transcendência, ao contrário de outros
que foram superados pela própria evolução da linguística. Por outro
lado, surgiram novas dificuldades que não estavam previstas naqueles
primeiros anos da reforma litúrgica. É necessário olhá-las de frente e
dar-lhes a devida solução.  Hoje nota-se que algumas traduções dos
livros litúrgicos não se realizam do latim para a língua viva, mas de uma

4 Le traduzioni dei libri.  Atti del Congresso tenuto a Roma il 9-13 novembre 1965, Editrice
Vaticana, 1966, 350 pp.

5 Instrução, publicada e enviada às Conferências Episcopais em francês, que começa com as
palavras: Comme le prévoit (25 de Janeiro de 1969), in Notitiae 5 (1969) 3-13.

6 Instrução Liturgicae instaurationis (5 de Setembro de 1970), n. 3, in A.A.S., 62 (1970)
696-698; Notitiae 6 (1971) 10-26.

7 Epistola ad Praesides Conferentiarum Episcopalium de interpretatione populari
formularum Sacramentorum (25 de Outubro de 1973), in A.A.S., 66 (1974) 98-99; in Notitiae
(1974) 37-38.

8 Congregazione per il Culto Divino, Convegno Commisioni Nazionali di Liturgia ,
Messaggero, Padova, 1984.

9 Instrução sobre a Liturgia Romana e a inculturação, Legitimae varietates (25 de Janeiro
de 1994), nn. 39, 53, 62, in A.A.S., 87 (1995) 288-314; Notitiae (1994) 80-115.
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língua moderna para outra, com os inconvenientes que pressupõe fazer
uma tradução a partir de outra tradução.

Resumimos em três secções os princípios fundamentais que de-
vem guiar o trabalho da tradução dos textos litúrgicos.

I.  O texto litúrgico, voz da Igreja

A tradução é sempre fruto de um conjunto de factores que o tra-
dutor deve ter presente como base do seu trabalho.  Um deles consiste
em considerar o texto litúrgico como um meio para conseguir que a
assembleia ore e expresse a sua fé.

Paulo VI, no seu discurso aos participantes no Congresso sobre
as traduções, dizia-lhes que o texto litúrgico é a voz da Igreja.10  A
Igreja reunida hic et nunc, impulsionada e animada pelo Espírito Santo,
quando ora, proclama a história da salvação e actualiza o mistério de
Cristo no tempo e no espaço, utiliza os textos litúrgicos que são a sua
voz.  Esta afirmação é válida para os textos latinos e para as suas ver-
sões.  A voz da Igreja é universal, e quando a Igreja local ora liturgica-
mente também é a voz da Igreja na diversidade das línguas.  É o mesmo
Cristo, sacerdote e mediador, que Se faz porta-voz da voz da Igreja
diante do Pai.

Os textos litúrgicos traduzidos para as línguas vivas entram ple-
namente na lex orandi do axioma de Próspero de Aquitânia.  Não basta
que sejam traduzidos com grande exactidão verbal mas que ajudem a
assembleia a orar na sua língua e a expressar a fé da Igreja.11

A Igreja crente é, ao mesmo tempo, a Igreja orante.  A liturgia,
oração da Igreja, contém a fé e faz com que ela cresça nos fiéis.  «A
fidelidade aos textos autênticos da liturgia é uma exigência da lex
orandi que deve estar sempre em harmonia com a lex credendi».12  Daí,
a importância de os textos transmitirem a verdadeira fé.  Não é apenas
questão de autoridade ou de fidelidade.  A Igreja deve reconhecer a sua
fé nos textos litúrgicos traduzidos para que a sua voz seja harmoniosa e
concorde com as vozes de todas as Igrejas locais.  A preocupação pela
ortodoxia na liturgia não é nova, como o demonstra a história.

10 Cf. Notitiae 1 (1965) 377.
11 Cf. Instrução Comme de prévoit, n. 20.
12 Carta apostólica de João Paulo II, Vicesimus quintus annus (4 de Dezembro de 1988), n.

10, in A.A.S., 81 (1989) 907; Notitiae 25 (1989) 395.
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No passado, a lex orandi e a lex credendi explicava-se em relação
aos textos em latim.  Hoje, ao contrário, aplica-se também às línguas
modernas usadas na liturgia.  As línguas modernas que estiveram em
contacto com a fé cristã e com a sua experiência mística não oferecem
grandes dificuldades na tradução e adaptação, ao contrário do que sucede
com as línguas dos povos chegados mais recentemente à fé, onde as
dificuldades que se apresentam são maiores.

Isto não significa que devam criar-se obstáculos ao uso destas
línguas na liturgia.  Pelo contrário, o que se pretende é conseguir que
elas exprimam e comuniquem adequadamente a mensagem cristã e os
conteúdos salvíficos da fé, de forma que cada homem e cada povo possa
percebê-los no seu próprio idioma e torná-los oração e expressão da
sua fé, na oração e na fé de toda a Igreja.

O objectivo duma boa tradução é voltar a exprimir todo o conteúdo
do texto original num sistema linguístico completamente diferente.
Para o conseguir, o tradutor deve ser um verdadeiro transmissor de uma
língua para a outra daquilo que a Igreja ora e crê.  Não pode atraiçoar
os conteúdos da fé nem a própria oração da Igreja.

II. O texto litúrgico, meio de comunicação

A Instrução Comme le prévoit fundamenta-se no conceito da
comunicação.  O homem, ser-para-os-outros, tem necessidade de se re-
lacionar para se realizar e ajudar os outros a realizarem-se.  Descobre o
seu segredo interior, expressa o seu pensamento, sentimentos e desejos, e
recebe, por sua vez, os segredos, o pensamento e os sentimentos dos
outros.  Enquanto ser-para-Deus, dirige-se e comunica-se com Ele por
meio de gestos e palavras que constituem a ponte entre os dois.

A liturgia tem a sua linguagem própria, a litúrgica, como existe a
linguagem política, médica, jornalística, teológica, etc.  A linguagem é
um rio de comunicação.  A linguagem litúrgica, constituída por pala-
vras e gestos, simbolismos e sinais, ritos e espaço ambiental, transmite
um significado salvífico e suscita sentimentos e atitudes nos fiéis.

A palavra é o meio mais comum usado na liturgia para que a
assembleia comunique entre si e com Deus.13  Pela palavra «o próprio

13 Cf. Instrução Comme le prévoit, n. 5.
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Cristo fala ao seu povo e o povo responde ao seu Senhor.  É também
expressão da Igreja que fala ao seu Senhor e transmite a voz do Espírito,
que vivifica a sua existência».14

Uma das preocupações do tradutor é conseguir que o texto
litúrgico traduzido seja instrumento de comunicação na celebração.
Não deve olhá-lo unicamente sob o aspecto literário.15

As palavras, portadoras de conteúdos, sentimentos e atitudes,
pronunciam-se num contexto celebrativo, e não há-de pretender-se uma
tradução literal das palavras ou frases, mas tentar «comunicar fielmente a
um povo determinado, na sua própria língua, o que a Igreja quis comu-
nicar por meio do texto original a outro povo com outra língua».16

Ao preparar uma tradução deve assegurar-se a fidelidade da comunicação.
Não basta considerar aquilo que se diz segundo a simples expressão

lexical originária.  No acto da comunicação litúrgica é preciso ter em
conta quem pronuncia o texto, a quem se dirige e o modo como o vai
dizer.  «A forma de dizer e de falar é parte integrante da comunicação
oral».17

Nem todos os textos são pronunciados por uma mesma pessoa.
Os presidenciais são caracterizados pelo seu estilo e ritmo, pelo seu
conteúdo e expressão, pela sua estrutura e dicção.  Outros são típicos e
próprios da assembleia que aclama e canta, responde e dialoga.  Outros
ainda são exclusivos do leitor e do salmista, que anunciam e cantam a
história da salvação. Devem respeitar-se, nas versões, as características
próprias de cada texto.

«O género literário de cada texto depende, em primeiro lugar, da
natureza do acto ritual.  Uma coisa é aclamar e outra suplicar, uma
proclamar e outra meditar, uma ler ao povo e outra cantar todos juntos.
A cada acção falada convém a sua forma própria de dizer.  Além disso,
é diferente a oração recitada por um só ou pela assembleia, a oração em
prosa ou em ritmo métrico, a oração recitada ou cantada.  Estes dados
influem não só no modo de ler, mas na própria redacção literária».18

Buscar-se-ão, para cada texto, os elementos significativos que definem
o seu género literário, a sua estrutura, etc., para os manter de acordo

14 Idem, n. 5.
15 Cf. Idem, n. 27.
16 Idem, n. 6.
17 Idem, n. 25.
18 Idem, n. 26.
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com a forma literária da língua em que ele é traduzido.19  «Convém
fazer notar que, quando alguma propriedade se considera essencial ao
género literário (por exemplo, a inteligibilidade auditiva nas orações
presidenciais), esta deve prevalecer sobre outras propriedades menos
comunicativas (por exemplo, a fidelidade meramente verbal)».20

Tendo em conta a natureza das assembleias litúrgicas, empregar-
-se-á uma linguagem acessível e compreensível, digna e perfeita do
ponto de vista literário de cada língua, para que, por simples que seja,
não degenere em empobrecimento. Não se esqueça que a comunicação
litúrgica exige frequentemente que o texto se mantenha em nível poético.21

Existem certos casos particulares que merecem atenção especial
por parte do tradutor, a saber:

1. Algumas fórmulas eucológicas e sacramentais e aquelas que
acompanham uma acção, como a imposição das mãos, a unção, os si-
nais da cruz, etc., devem traduzir-se íntegra e fielmente, sem variação,
omissão ou inserção.22  O texto, quer seja antigo ou de recente compo-
sição, foi elaborado com grande precisão teológica, foi estudado em
cada uma das suas palavras.  Se o texto é antigo, certos termos latinos
apresentam dificuldade interpretativa e lexical, por causa do seu uso ou
significado, muito diverso do termo que lhe corresponde na língua mo-
derna, e a tradução requererá modificações ou talvez alguma paráfrase
para traduzir o seu pleno sentido originário, muitas vezes impossível
de traduzir verbalmente.  Tratando-se de um texto moderno, a dificul-
dade será muito menor, pelo facto de se usar terminologia e frases mais
próximas da língua moderna e dos conceitos do homem de hoje.23

2.  As orações (colecta, sobre as oblatas, depois da comunhão,
sobre o povo) poderão traduzir-se um pouco mais livremente, conser-
vando a ideia original, mas ampliando moderadamente, se for oportu-
no, a frase para actualizar, de maneira adequada, o seu conteúdo à cele-
bração e às exigências de hoje.   Deve evitar-se, em todo o caso, a
amplitude exagerada e o supérfluo.24

19 Cf. Idem, nn. 27 e 28.
20 Idem, n. 29.
21 Cf. Idem. n. 15.
22 Cf. De interpretatione textuum liturgicorum (25 de Outubro de 1973), Carta circular

enviada aos Presidentes das Conferências Episcopais, in A.A.S, 66 (1974) 98-99; Notitiae 10
(1974) 37-38.

23 Instrução, Comme le prévoit, n. 33.
24 Cf. Idem, n. 34.
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3. Merece atenção especial a tradução da Bíblia destinada à
liturgia.  «A Bíblia é palavra de Deus escrita nas línguas dos homens,
inscritas no tempo, na geografia e na cultura».25   «A palavra divina foi
transmitida sob diversas formas históricas, quer dizer em géneros lite-
rários particulares. A revelação nela contida não pode separar-se comple-
tamente da forma literária através da qual chegou até nós. Esta é a razão
pela qual, nas traduções, as características dos diversos géneros repre-
sentados na Escritura devem ser respeitadas de maneira muito especial.
Isto é válido em particular para a tradução dos salmos e dos cânticos
bíblicos».26  Convém, portanto, que a tradução destinada à liturgia seja
o mais próxima possível da melhor versão bíblica da mesma língua.27

Na liturgia romana as traduções bíblicas devem conformar-se ao
texto litúrgico latino.  Não devem ser de modo algum paráfrases do
texto bíblico, mesmo que algumas coisas sejam difíceis de entender.
Nunca devem conter inserções de palavras ou de frases explicativas,
como é próprio da catequese e da homilia.28

4. «Os textos que por sua natureza estão destinados ao canto exigem
que se tenham em conta as seguintes modalidades:29

a)  Há-de manter-se a forma de canto própria de toda a acção
litúrgica e de cada uma das suas partes (antífona, intercalada no salmo,
responsório, etc.).

b)  Os salmos, além da divisão em versículos com base no texto
latino, podem dividir-se em estrofes, se o requerem particulares exigên-
cias do canto ou da recitação em comum.  Esta disposição dos salmos é
aconselhável sobretudo onde se utiliza um texto tradicional que os fiéis
já conhecem e que seja talvez comum a outras Igrejas.

c)  Os textos das respostas (versículos, responsórios, etc.) e os
das antífonas destinadas ao canto, mesmo no caso de serem tomadas da
Sagrada Escritura, constituem uma parte da liturgia e entram num gé-
nero literário novo.  Por esta razão, ao traduzi-los deve procurar-se
uma forma verbal que, conservando plenamente o significado, seja
adaptada ao canto, se harmonize com o tempo litúrgico ou com uma

25 Aimé-Georges MARTIMORT, Langues et livres liturgiques, in: “Convegno Commissioni
Nazionali di Liturgia, Messaggero, Padova 1984, 856.

26 Instrução, Comme le prévoit, n. 30.
27 Cf. Idem. n. 32.
28 Cf. Idem, n. 31.
29 Idem, n. 36.
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festa especial e seja facilmente compreendida pelos fiéis.  Nos
antifonários antigos, existem numerosos exemplos destas adaptações
com ligeiros retoques do texto original.

d)  Se algum texto das antífonas ou dos salmos criar dificuldade
por causa do conteúdo, a Conferência Episcopal poderá autorizar a
substituição por outro texto que responda às mesmas exigências da cele-
bração litúrgica e ao significado de um determinado tempo litúrgico ou
de uma festa particular.

e)  Na tradução destas partes tenha-se presente também a sua
adaptabilidade à recitação sem canto, requerida muitas vezes  pelas exi-
gências de uma forma de celebração.

f)  «Os hinos litúrgicos, em forma poética, perdem a sua função
se não forem redigidos num verdadeiro género poético que se preste ao
canto popular.  Na maioria dos casos, esta exigência coral impede uma
tradução exacta.  Muitas vezes deverão ser reelaborados segundo as
leis musicais e corais próprias da poesia popular de cada língua».30

III. A tradução transcultural dos textos litúrgicos

Traduzir não é só passar um texto de uma língua para a outra,
mas também de uma cultura para a outra, o que é muito mais difícil.
Faz-se uma tradução transcultural quando se passa da primeira língua
original a uma segunda, de tal modo que a segunda exprima com os
seus próprios termos culturais o conteúdo da primeira.

Não se trata de traduzir a cultura latina para uma língua viva nem
de conhecer a cultura que rodeou o texto original, mas de expressar a
realidade cristã e litúrgica contida no texto de modo a ser compreendi-
da pela comunidade linguística culturalmente diferenciada da cultura
do texto original.  Trata-se de sermos fiéis à verdade da fé, expressa por
palavras de um tempo e traduzidas hoje para outra cultura.  Manter a
fidelidade ao texto original e à expressão literária da língua moderna é
arte e engenho do tradutor que não pode atraiçoar nem um nem outra.
Não pode ser fiel à cultura do mundo latino e infiel à comunidade lin-
guística, nem vice-versa; deve ser fiel a uma e à outra.

O tradutor realiza um trabalho extraordinariamente delicado e
nada fácil.  Precisa de conhecer ambas as culturas e ambas as línguas.

30 Idem, n. 37.
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A dificuldade principal consiste em dar forma, numa língua moderna,
ao texto de outra cultura e língua e expressar o pensamento cristão e
litúrgico.  Trata-se de passar da cultura latina aos esquemas culturais
de determinada comunidade linguística.

Os livros litúrgicos romanos, apesar da sua característica universal,
pertencem a uma língua, mas em diversas épocas.  Há línguas modernas
que têm afinidade com a língua e cultura latinas; ao contrário, há outras
línguas que não têm qualquer relação.

Nas culturas afins, o tradutor deve estar atento para que não pas-
sem desapercebidas as diferenças encontradas entre ambas as culturas.
Neste caso também se realiza uma tradução transcultural (coisa que
muitas vezes não se tem em conta).

O problema agudiza-se quando se trata de traduzir para uma lín-
gua que não possui os elementos linguísticos necessários para adaptar e
expressar a linguagem cristã, por exemplo, a dificuldade de traduzir as
palavras: Deus, alma, corpo, pão e vinho, etc.  Nestes casos, o tradutor
experimenta uma enorme dificuldade, por não dispor de elementos lin-
guísticos apropriados para exprimir o conteúdo do texto original.  Não
se pode recorrer ao método de glosas ou notas no fundo da página para
facilitar ao leitor a sua compreensão, porque os textos litúrgicos que se
escutam ou se rezam, nunca são lidos individualmente.

Quando existe um abismo entre ambas as culturas, o tradutor deverá
resolver a dificuldade linguística, encontrando o melhor modo de realizar
a transculturação.  Deverá expressar uma cultura com termos culturais
de outra, sem que as palavras tenham qualquer relação.

Para a tradução transcultural é preciso ter em conta os seguintes
critérios:

1. Para descobrir o verdadeiro sentido de um texto, recorrer-se-á
à aplicação do método científico da crítica textual e literária, para que a
versão se acomode à leitura mais autêntica.31

2. Haverá sempre que ter em conta não só a palavra na sua unidade
semântica, mas a frase completa, evitando assim uma tradução demasiado
analítica, na qual se pode cair no exagero dos significados particulares,
à custa de obscurecer o sentido do conteúdo.32

31 Cf. Idem, nn. 9 e 10.
32 Cf. idem, n. 12.
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3. «A significação das palavras latinas deve determinar-se tendo
em conta o seu uso histórico-cultural e litúrgico-cristão» 33 e estudar o
seu contexto histórico, social e ritual.34

4. Quando se escolham termos que na linguagem comum tenham
já um significado religioso, deve verificar-se se o seu uso corresponde
verdadeiramente ao significado cristão que se quer expressar.  Pode
suceder que estas palavras tenham um significado pré ou pós-cristão,
pseudo ou anti-cristão.  Há-de estudar-se a possibilidade de tais palavras,
mediante a acção litúrgica e a fé da comunidade, alcançarem ou não o
seu exacto sentido cristão.35

5. «Nas línguas vivas, sucede por vezes que não se encontra a
palavra cujo significado corresponde exactamente ao sentido bíblico e
litúrgico da palavra que se quer traduzir.  É necessário esforçar-se por
achar uma palavra que seja susceptível de adquirir progressivamente,
mediante o seu uso repetido na catequese, na pregação e na liturgia, o
sentido cristão que se pretende».36

6. «Na maioria das línguas modernas utilizadas na liturgia, será
necessário formar progressivamente uma linguagem bíblica e litúrgica
adaptada. Em geral obter-se-ão melhores resultados recorrendo a pala-
vras comuns na medida que elas possam ir adquirindo sentido cristão,
do que inventando palavras raras e técnicas».37

7. «Algumas vezes o texto, traduzido palavra por palavra, con-
serva o seu valor equivalente e pode manter-se assim».38

8. «Outras vezes há que mudar as imagens para que conservem o
sentido exacto».39

9. Quando a própria noção do texto que acaba de ser traduzido,
não parece adequada por ter mudado o conceito das coisas, ou porque
choca a sensibilidade cristã do nosso tempo, ou porque está desprovida de
actualidade para os nossos contemporâneos, ou porque simplesmente
não se presta à oração actual, não basta suprimir tais expressões, mas é
necessário encontrar o modo de exprimir hic et nunc as realidades evan-
gélicas equivalentes.40

33 Idem, n. 11.
34 Cf. Idem, n. 13.
35 Cf. Idem, n. 17.
36 Idem, n. 18.
37 Idem, n. 19. 38 Idem, n. 22.
39 Idem, n. 23. 40 Cf. Idem, n. 24.
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Conclusão

As Igrejas locais, movidas pelos critérios expressos na Constituição
Sacrosanctum Concilium, realizaram as traduções dos livros litúrgicos
para as línguas vernáculas.  A passagem da liturgia celebrada em latim
para a língua do povo constituiu o facto mais importante que teve lugar
na inculturação.  Os livros litúrgicos traduzidos são hoje um instru-
mento ao serviço do povo de Deus, para que este celebre e participe
mais conscientemente no mistério de Cristo e ore ao Pai na sua própria
língua.

A experiência do uso quotidiano dos livros litúrgicos pôs em relevo
a necessidade de levar a cabo uma revisão das traduções.  Notaram-se
deficiências relacionadas com o vocabulário e o conteúdo, com o estilo
e os géneros literários.  Isso não tira o valor ao trabalho realizado, mas
pretende-se aperfeiçoá-lo, o que significa melhorá-lo, superando possíveis
divergências entre o conteúdo original e a sua tradução, entre a assembleia
e o texto litúrgico. Incumbe às Conferências Episcopais promover, orientar
e acompanhar a revisão para corrigir possíveis incorrecções, sanar lacunas
e assegurar o estilo literário próprio de cada língua, com o fim de tornar
os textos mais compreensíveis por parte da assembleia e conseguir a
sua plena participação nas celebrações.

É indispensável encontrar a forma adequada para que o cristão
proclame na sua própria língua materna as maravilhas de Deus 41 e para
conseguir que os textos sejam adequados à  proclamação e ao canto, às
respostas e aclamações, à súplica e acção de graças, etc., de acordo
com a sua correspondente função na celebração.  Não se trata de uma
simples tradução, mas de encarnar o conteúdo do texto no esquema
cultural e cultual de cada língua.

JUAN MARIA CANALS, CFM

Roma

41 Cf. Carta apostólica de João Paulo II, Vicesimus quintus annus, n. 10.
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LINGUAGEM LITÚRGICA
E CULTURA ACTUAL

I. INTRODUÇÃO

O tema que foi proposto requer uma breve introdução hermenêutica.

1. “Linguagem litúrgica” é, em si, toda a acção litúrgica, en-
quanto toda ela é sinal verbal, ou palavra sinal. No nosso caso, enten-
de-se que nos vamos referir somente à linguagem enquanto “palavra
falada”. Mais ainda, dentro deste campo é preciso ter em conta os di-
versos tipos de palavra litúrgica: palavra revelada (Escritura), sacramen-
tal (bênçãos sacramentais), homilética (homilia), oracional (orações)
universal (preces), confessional (símbolo da fé), cantada (cânticos)...
Do mesmo modo se devem considerar os diversos estilos que cada tipo
de palavra implica: proclamação, aclamação, súplica, louvor, acção de
graças, petição de perdão, expressão de compromisso... E deveríamos
igualmente ter em conta a modalidade de comunicação que cada estilo
de palavra implica, com as variantes que aparecem no “emissor” e no
“receptor” de dita palavra. Sendo impossível determo-nos em cada um
destes aspectos, fixar-me-ei sobretudo na palavra “bendicional-sacra-
mental” e na palavra “oracional-presidencial”, em que o “emissor” hu-
mano é o sacerdote que preside, e o “receptor” é o povo que participa.

2. “Cultura” é, em geral, “tudo aquilo com que o homem se
aperfeiçoa e desenvolve as suas inumeráveis qualidades espirituais e
corporais”, em relação com as coisas criadas e com os demais homens,
manifestando-o através de uma grande diversidade de formas de ex-
pressão, que vão enriquecendo a sua cultura e as suas tradições (cf. GS
53). Em si, cultura é toda a forma de manifestação de sentido e senti-
mento, de atitude e de acção dos diversos povos, que vem a constituir a
sua configuração edificante concreta perante os outros, num espaço e
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num tempo determinados. A liturgia é, nasce e desenvolve-se sempre
num quadro cultural concreto, às vezes de forma mais receptiva, en-
quanto aceita os valores e formas de uma dada cultura (nas chamadas
“missões”), e outras de forma mais activa, enquanto transmite valores li-
gados a uma cultura já por ela assumida (a latina europeia). Entende-se
que o meu objectivo não é analizar todos os aspectos da relação
liturgia-cultura, mas somente ver em que medida a nossa liturgia de
hoje pode ou deve acolher sentidos e conteúdos, formas e expressões
linguísticas ou simbólicas do nosso mundo cultural, de modo que a sua
linguagem global seja mais comunicativa de sentido, mais
impulsionadora de encontro, mais renovadora de vida.

O campo é extenso, denso, complicado. O que vamos propor é
mais síntese que desenvolvimento, mais sugestão que explicação. O
nosso ponto de referência é a assembleia dominical eucarística adulta.
Temos em conta os aspectos mais gerais que afectam a nossa cultura
europeia, sem nos determos em aspectos particulares de cada um dos
países que a compõem, para o que, aliás, nos sentimos incapacitados.
Os pontos em que me irei deter são os seguintes: I. Eucologia e cultu-
ra: 1. Necessidade de uma nova criatividade eucológica. 2. Critérios
para uma criatividade eucológica inculturada. II. Sugestões para
uma inculturação eucológica: 1. Na linguagem em relação a Deus. 2.
Na linguagem em relação à Igreja. 3. Na linguagem em relação ao
homem. 4. Na linguagem em relação à sociedade. 5. Na linguagem em
relação ao mundo. 6. Na linguagem em relação à vida cristã. 7. Na
linguagem em relação às realidades eternas. 1

II. EUCOLOGIA E CULTURA

É já comum a distinção de três fases no processo de adaptação
linguística da liturgia:  1. A fase da tradução para as línguas vivas.  2. A
fase da adaptação à língua e expressões do povo. 3. A fase da criativi-
dade inculturada a partir da referência da língua do próprio povo.

1 Para resumir mais a nossa exposição, evitamos citar a abundante bibliografia que existe
relacionada com o tema “linguagem e liturgia”. No fim oferecemos alguns estudos que nos
parecem mais significativos.
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1. Necessidade de uma nova criatividade eucológica

Estamos conscientes de que, em geral, se cumpriram as duas
primeiras fases; mas também de que nos encontramos perante a tarefa e
o repto de realizar a terceira fase. Solucionou-se o problema da língua,
mas fica por solucionar o problema da linguagem. Deu-se uma certa
adaptação, mas falta verificar-se a verdadeira inculturação. A reforma
como referência já foi proposta a partir de Roma, mas falta que a refor-
ma inculturada se realize a partir das Igrejas particulares. “O peso da
responsabilidade deslocou-se do centro da cristandade para a periferia,
e agora recai principalmente sobre as Igrejas particulares. E é assim,
não só porque é proposto pelos próprios princípios da reforma da Igreja
(cf. SC 37-40; Doc. “Liturgia e inculturação”, nn. 21-31), mas também
porque assim o exige a própria “natureza da liturgia”, a necessidade de
uma celebração eloquente e viva, que tenha em conta a sensibilidade do
homem de hoje, e fale das aspirações e dos problemas do povo, das
suas alegrias e das suas angústias. Quando a liturgia deixa de suscitar o
encontro e o diálogo com Deus e com os outros, quando deixa de ser
convite e até “provocação” à participação, começa a perder o seu ca-
rácter de acção implicativa, nessa espécie de vai-vém de louvor e santi-
ficação misteriosa mas real.

Tudo isto, se é verdade que afecta o conjunto simbólico da litur-
gia, tem uma incidência especial na linguagem falada, na “palavra as-
cendente” que a assembleia, por meio daquele que preside em nome de
Cristo e da Igreja, dirige ao Pai. A simples recitação ou proclamação de
textos traduzidos literalmente não garante uma melhor compreensão e
participação do povo concreto. Requere-se uma aproximação digna à
sua linguagem corrente, uma revisão mais ou menos permanente do
ritmo da evolução das sensibilidades e da linguagem do povo, que evite
o “choque linguístico”, que às vezes se produz entre “língua dada” e
“linguagem viva”,  como sucede em temas relativos à discriminação
sexual, ao racismo, à violência e à guerra... E é precisamente nas leituras
bíblicas, na eucologia maior e nas orações presidenciais que tal problema
se manifesta de forma especial. Para que os textos sejam plenamente
inteligíveis e eloquentes nas diversas comunidades é necessário que
não só sejam traduzidos para a língua própria, mas também que sejam
adaptados e inculturados à mentalidade e formas de expressão dos povos,
como é exigido pelo próprio Vaticano II e pelos documentos posteriores da
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Igreja. Embora se tenham dado alguns passos a este respeito, devemos
reconhecer que ainda nos encontramos a meio caminho. “O que resta
fazer, além de ser o mais difícil, é também o mais importante”.

2. Critérios para uma criatividade eucológica inculturada

— Riqueza e limites dos textos litúrgicos antigos

A Igreja criou, ao longo dos séculos, numerosos textos eucológi-
cos, pelos quais expressa oracionalmente o mistério cristão e a fé do
povo de Deus. Estes textos, sobretudo quando fazem parte da celebra-
ção sacramental, e especialmente da Eucaristia, têm uma grande impor-
tância, uma vez que, além de expressarem a fé comum da Igreja, ali-
mentam e criam a unidade na fé, ao serem rezados por todos, em toda a
parte, de modo permanente. Mas estes textos, como sabemos, estão li-
mitados também pelo contexto de uma determinada concepção, de uma
cultura, de uma situação socio-eclesial, de uma linguagem e imagens
determinadas. O facto de nestes textos se ter posto um especial ênfase,
por serem expressão da fé comum e da unidade dos crentes, não deve
opor-se a uma variedade de expressões oracionais, que ao mesmo tem-
po que expressam algum aspecto da fé comum contida no rito ou na
liturgia de que se trata, testemunham as peculiaridades de cultura, sím-
bolos, imagens, situações vitais e sociais, expressões e linguagem de
cada povo... Deste modo, a unidade enriquece-se na variedade, e a vari-
edade fortalece-se na unidade.

Por outro lado, deve ter-se em conta o carácter próprio da oração.
Toda a oração tende a expressar o diálogo com Deus, desde um contexto e
uma situação que orienta o próprio conteúdo do diálogo e implica os
próprios dialogantes. Cada oração responde a um momento carregado
de um sentido próprio, e reclama um diálogo em coerência com esse
sentido, interpretado e expressado diversamente pelos sujeitos que se
associam a este diálogo, segundo a sua mentalidade e as suas dimen-
sões vitais. Como se entende, mesmo dentro de um mesmo sentido fun-
damental, é diferente o conteúdo e a função da “oração colecta” do
princípio da missa, a “oração sobre as oblatas”, e a “oração depois da
comunhão”, como o dos prefácios, das bênçãos, das orações eucarísti-
cas, ou das “fórmulas” sacramentais”.
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Embora reconhecendo a grande distância que já se manifesta entre o
estilo e o conteúdo dos textos procedentes da antiguidade (ss. IV-VII:
sacramentários), e os textos de recente adaptação ou criação (algumas
orações, prefácios, bênçãos e orações eucarísticas),  é lícito
perguntarmo-nos: em que medida deve a Igreja sentir-se “atada” a estas
formas oracionais? Tal como se nos apresentam, oferecem ao povo uma
imagem de Deus e da Igreja eloquentes? Pode esta linguagem expressar
os sentimentos, a fé e a vida do povo? São, numa palavra, suscitadoras
do diálogo oracional, inteligíveis no seu conteúdo, eloquentes na sua
forma, interpelantes na sua referência à vida de hoje? Julgamos
sinceramente que, regra geral, pode afirmar-se que não. Por isso é cada
vez mais urgente que se ofereçam novas séries de orações, especial-
mente para os domingos e festas, assim como novos textos à escolha
para os dias feriais, ou para celebrações sacramentais, ou para especiais
circunstâncias. Sobretudo, somos partidários de que se faça um sério
esforço por rever e inculturar a linguagem que em tais textos se emprega.

— Critérios para uma criatividade inculturada

Tendo tudo isto em conta, recordamos alguns critérios, que jul-
gamos mais importantes, para a criatividade eucológica em geral:

1. Devem respeitar-se os textos provenientes da tradição, esco-
lhendo e utilizando sobretudo aqueles cujo conteúdo e forma melhor
correspondem à situação actual. Mais que modificar estes textos com
adaptações acrescentadas, é preferível conservá-los e utilizá-los na sua
própria originalidade, a não ser que alguma das suas expressões requeira
essa adaptação criativa.

2. As novas orações, como toda a oração litúrgica, devem ter a
sua primeira inspiração na Bíblia, na fé comum da igreja, no sentido
litúrgico do momento a que se referem e para o qual se propõem (colecta,
oferendas, comunhão). Mas, evitando todo o subjectivismo, não podem
esquecer a vida dos homens concretos, as suas “situações de emergência”,
os seus dramas, as suas alegrias e esperanças.

3. Tanto os conteúdos teológico-litúrgicos, como as referências
histórico-vitais, devem contemplar a totalidade da realidade, sem
parcialismos deformantes, sem polarizações em determinados aspectos
da fé ou da vida, mas atendendo de forma equilibrada a todos os aspectos
que integram a realidade. Toda a oração litúrgica deve poder rezar-se
repetidas vezes.
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4. As novas orações devem ter um carácter aberto e inclusivo, so-
lidário e universal. Nenhum grupo deve ficar à margem ou ser excluído:
crianças, jovens, mulheres e homens, família, enfermos e sãos, adultos
e anciãos, agentes e participantes, empresários e operários, sábios e
simples, ricos e pobres, pertencentes à Igreja católica, a outras con-
fissões cristãs e a outras religiões... O modelo da oração universal de
Sexta Feira Santa deve estar sempre presente na oração da Igreja.

5. A linguagem falada da liturgia está, como toda a linguagem,
sujeita às leis da comunicação, segundo as quais “emissor” e “receptor” se
põem em relação, dentro de um contexto, através de determinadas
palavras, que se entendem a partir de um código de transmissão, e
desenvolvem simultaneamente diversas funções: a referente, a
cognitiva, a emotiva, a transcendente (cf. R. Jakobson). Neste sentido,
a comunicação na liturgia tem de específico o facto de ser ao mesmo
tempo horizontal (entre pessoas) e vertical (com Deus), e o seu objecti-
vo é fundamentalmente pôr-nos em comunicação com um TU invisível,
cuja palavra só chega até nós através do visível. Tanto o “emitente”,
como o “recipiente”, e a “mediação comunicativa” estão orientados
para o “destinatário” final, que é o próprio Deus. Existe, pois, uma
desproporção entre emissor mediador e emissor mediado, que exige
uma interpretação transcendente, apoiada no contexto e no código de
comunicação.

6. Todavia, o caraterístico da linguagem litúrgica é a sua natureza
“mistagógica”. Não existe na liturgia uma linguagem desprendida do
sinal ou sem referência a ele. Toda a linguagem litúrgica vai unida, ou
se desenvolve necessariamente em acção, símbolo ou sinal, rito, gesto
ou movimento. O mistério litúrgico proclama-se e diz-se, mas sobretudo
mostra-se e significa-se. A comunicação do mistério e a comunicação
com o mistério realizam-se com a mediação dos símbolos. A linguagem
litúrgica é linguagem simbólica. A anámnesis está inevitavelmente unida à
mímesis.

7. Embora a estrutura oracional seja variável, em geral as orações
têm uma dinâmica, que se expressa numa estrutura fundamental ade-
quada, que contém: a) invocação e louvor (invocatio); b) memória breve
da grandeza e das maravilhas de Deus (atributos=anámnesis); atenção
à situação do povo que ora (adiuncta); petição ou petições para que
Deus repita estas maravilhas no poder do Espírito (petitio=epíclesis);
finalidade ou objectivo de santificação e de cumprimento na vida como
penhor de salvação eterna (scopus); f) conclusão trinitária (conclusio).
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Esta estrutura plenária admite, todavia, variantes, e nem sempre é
necessário segui-la. Toda a oração deve conter, no mínimo, uma invo-
cação e uma petição.

8. Embora não possa pretender-se que os textos eucológicos
(sobretudo a eucologia maior) expressem de modo integral o conteúdo
e o mistério a que se referem, todavia é desejável que estes conteúdos
recolham e expressem o conteúdo fundamental atendendo ao enriqueci-
mento teológico actual, a sensibilidade do povo crente, a linguagem da
comunidade participante. Deveria rever-se, não só que cristologia,
pneumatologia, eclesiologia ... aparecem nos nossos textos; mas
também como se expressam os mistérios da encarnação, a epifania, a
transfiguração, a morte e ressurreição de Cristo, a participação de
Maria na redenção...; e igualmente que lugar ocupam dimensões tão
importantes como a dimensão caritativa social, ou a dimensão profética
evangelizadora, ou a dimensão cósmica e escatológica... Alguns estu-
dos têm insistido nestes aspectos, mas a tarefa está ainda por realizar.

9. Quanto ao seu estilo literário, a oração deve ter uma linguagem
simples e directa, evocadora e invocadora, imediatamente compreensível,
de desenvolvimento lógico simples, ainda que sem pretender uma
explicação do mistério... Para isso é necessário evitar conteúdos com-
plicados, raciocínios discursivos, frases longas e condicionais ou
participiais, atributos prolongados. As frases devem ser curtas (sujeito,
verbo, predicado...), de conteúdo pleno, de estilo directo, de expressão
simples e clara. A linguagem empregada deve evitar tanto o abuso de
conceitos abstractos, como a introdução de termos de moda passa-
geiros; tanto os reincidentes esteriótipos clássicos, como os recentes
modismos técnicos... A linguagem deve, porém, recolher expressões da
nossa cultura actual, e saber combinar a vitalidade com a cadência, a
simplicidade com a poesia, o estilo directo com a imagem, a coerência
de conteúdo com o ritmo sonoro, o geral com o concreto.

10. Todos os critérios recordados devem ganhar corpo não só na
elaboração dos textos oracionais, mas também na proclamação ou
cantilação dos mesmos, de modo que o que neles se contém e expressa
chegue a ser realidade perfeitamente comunicada pelo “emitente”, e
plenamente assimilada pelo “recipiente”. Isto nos levanta questões
como a dicção, a entoação, a audição, a concentração, a formação, enfim a
adaptação às diversas situações.
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III. SUGESTÕES PARA UMA INCULTURAÇÃO EUCOLÓGICA

Estamos conscientes da impossibilidade de concretizar conteúdos
precisos e expressões linguísticas adaptadas a cada situação, como ajuda
para a realização da tarefa indicada. Por isso, contentamo-nos em ofe-
recer algumas sugestões sobre conteúdos e linguagem mais comuns
entre nós, que mereceriam ter lugar, ou talvez um lugar mais relevante,
na eucologia litúrgica. É claro que não podemos pretender que nesta
linguagem se encerre e expresse, qual compêndio ou tratado teológico,
a totalidade explícita dos conteúdos da fé ou “lex credendi”.  Para
maior clareza de perspectivas, parece-nos necessário distinguir a lin-
guagem em relação a Deus, em relação à Igreja, em relação ao homem,
em relação à sociedade, em relação ao mundo, em relação à vida cristã,
e em relação às realidades eternas.

1. Linguagem em relação a Deus

Esta linguagem, além de se referir de modo equilibrado a cada
uma das pessoas da Trindade, deveria ter em conta aqueles aspectos
mais importantes da Reindade “subsistente” e da Trindade
“oikonómica”, expressos naquela linguagem ou atributos que melhor
expressem o mistério e a fé em cada uma destas pessoas, e que mais
eloquente se mostra para a sensibilidade humana, social e religiosa dos
nossos povos.

a) Por exemplo, julgamos que a em relação a Deus Pai, poderia
falar-se mais do Deus de amor e misericórdia, Deus Pai de ternura ma-
ternal, Deus que desde sempre procura a salvação e o bem do homem,
Deus justo que defende contra a injustiça, Deus que conhece e julga
sobre a verdade mais profunda do homem sem aparências, Deus que
ama e quer o bem de todos sem discriminação, Deus que defende o
pobre e o oprimido, Deus que se manifesta na corporeidade humana e
não despreza nada de quanto criou, Deus cuja imagem viva é o próprio
homem, Deus que acolhe com amor a vida do homem ancião, enfermo
ou ferido, Deus que não abandona ... Numa palavra, julgamos que é
preciso sublinhar aqueles atributos que realçam a presença de Deus no
meio das vicissitudes e nos valores a que o homem actual é mais sensível.
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b) Em relação ao Filho, parece-nos que deveriam ocupar um
lugar mais relevante os atributos anamnéticos que ressaltem ao mesmo
tempo o mistério transcendente e imanente, a sua verdade divina e
humana, tendo em conta as categorias teológicas e a sensibilidade reli-
giosas actuais. Tais seriam, por exemplo: Filho de Deus, em quem Deus
está presente de forma única; que nos revela quem é Deus e ao mesmo
tempo quem é o homem; que nos descobre um novo sentido para a vida;
que nos ensina o caminho do bem, da justiça, do amor e da paz; que não
se curva perante a chantagem e a mentira; que é solidário com os pobres e
marginalizados; que partilha a dor e o sofrimento dos que são perseguidos
injustamente, dos doentes, dos famintos; que acolhe e perdoa aos
pecadores; que dá a sua vida ao serviço dos outros; que liberta de toda
a opressão...

c) Em relação ao Espírito Santo, deve obter o lugar que lhe
corresponde na oração da Igreja, com invocações mais frequentes,
além das que a “epíclesis” inclui normalmente, e com atributos que
manifestem de modo mais pleno o seu mistério e a sua acção na vida de
todo o homem, do cristão e da Igreja.  Por exemplo, e tendo em conta a
“sequência” do Pentecostes e os dons do Espírito, é de insistir no
Espírito de verdade, que nos fortalece contra toda a mentira e mani-
pulação; Espírito de Consolação, que consola e anima os tristes e
desamparados; Espírito que habita em nós, e não abandona os que se
encontram sozinhos; Espírito de fortaleza, que cura o que está ferido e
sara o que está doente; Espírito de verdade, que nos ajuda a discernir
entre o que é justo e injusto; Espírito de união, que nos impulsiona a
viver unidos na mesma fé e no mesmo amor, e a procurar a união
entre todos os cristãos...

É certo que muitos destes aspectos, às vezes com linguagem
próxima e actual, aparecem já nos textos que a Igreja nos oferece.
Assim, umas orações eucarísticas, sobretudo nas de origem suiça, estão
presentes os temas da reconciliação, a paz, a unidade, a caridade, a pre-
ferência pelos pobres, a necessidade de partilhar angústias e tristezas,
alegrias e esperanças com os outros homens...  Mas falta, pensamos,
uma proporcionalidade de aspectos mais ajustada, e uma linguagem
que expresse de modo mais acessível e compreensível aquilo mesmo
que quer dizer.
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2. Linguagem em relação à Igreja

Julgamos que esta linguagem deveria incorporar tanto a riqueza
de uma autocompreensão actual do mistério da Igreja como as expres-
sões que estão mais próximas do comum modo de falar do povo. Os
grandes títulos da Igreja devem aparecer cada vez mais claramente. Por
exemplo: Igreja povo, cujos membros têm uma comum dignidade;
Igreja corpo de Cristo em unidade e pluralidade; Igreja em que todos
os membros participam da missão; Igreja comunhão de comunidades;
Igreja chamada a ser sinal de justiça., de amor e de paz no meio do
mundo; Igreja, em cujo seio se fortalece a vida familiar, e chamada a
ser verdadeira família; Igreja unida no amor e no diálogo com os
irmãos que partilham a fé cristã; Igreja reconciliada e reconciliadora;
Igreja presente no mundo, para o fazer progredir com os outros homens
para o bem, a justiça e a paz; Igreja que se faz solidária com os pobres
e oprimidos; Igreja que crê no Evangelho e assume a missão de evange-
lizar no meio deste mundo; Igreja que anima a corresponsabilidade
de  todos os seus membros; Igreja de fraternidade, que deseja viver a
comunicação de bens... Numa palavra, julgamos que no tema Igreja
devem estar muito mais presentes, em conteúdo e linguagem, a nova
eclesiologia, o ecumenismo, a interpretação actual da missão, a igual-
dade e participação de todos na missão (leigos), a nova sensibilidade
comunitária (comunidade de comunidades).

3. Linguagem em relação ao homem

Nesta linguagem não podem desconhecer-se nem as novas situações
que atravessam a vida humana, nem o contributo das ciências humanas,
nem a defesa dos direitos humanos ou familiares, nem a relação do
homem com esta sociedade concreta. Parece-nos, portanto, que de-
veriam tornar-se mais expressamente presentes os temas da liberdade,
igualdade, fraternidade, o amor, o corpo e a corporeidade, o sexo e a
sexualidade, o masculino e o feminino sem discriminação, participação,
responsabilidade, o trabalho e o desemprego no momento actual, a relação
com os novos meios ou técnicas de produção (ordenador, tecnologia
especializada, informática...), a investigação com seus aspectos positivos e
seus riscos, o desporto e o ócio ou tempo livre, a saúde corporal e espi-
ritual... É evidente que não se pode fazer da oração uma antropologia, e
que a linguagem não deve ser tão concreta que limite a assimilação de
todos. Mas também é certo que, de modo geral, estes termos deveriam
estar muito mais presentes na oração litúrgica.
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4. Linguagem em relação à sociedade

Também neste caso teremos que ter em conta a vida social dos
nossos dias, com os valores e elementos essenciais que a integram e
configuram. Por exemplo, não deveriam faltar as alusões ao bem comum,
aos direitos humanos, à responsabilidade dos cidadãos, à vida familiar,
à participação política, aos grandes acontecimentos colectivos, à relação
laboral, à honestidade na própria profissão, ao respeito pelas opiniões
do outro, à tolerância e ao mútuo acolhimento, ao respeito pela vida
dos outros, à distribuição justa da riqueza, à bondade de criar possibili-
dades e postos de trabalho, à responsabilidade no exercício do poder e na
construção da cidade terrena, à solidariedade entre os povos sobretudo
os mais necessitados... A criatividade inculturativa não pode desconhecer
estes conteúdos e expressões que, pelo menos em orações optativas ou
“ad libitum”, ou para diversas circunstâncias, deveriam oferecer-se,
como sinal vivo da presença da vida na comunidade orante.

5. Linguagem em relação ao mundo

O mundo, na sua pluralidade de aspectos, tal como hoje é sentido
e apreciado, deve estar igualmente presente na linguagem litúrgica.
Não se pode esquecer portanto, o dar graças pela autonomia da criação,
pela capacidade criadora que Deus deu ao homem, pelo progresso hu-
mano, pelos bens de que hoje pode disfrutar, pela beleza da criação
através da qual o próprio Deus se nos manifesta na sua grandeza, pela
variedade das estações, pelo sol e pela chuva, pela cor e pela fragrância
da flor ou pela aurora do amanhecer e a harmonia dos astros... Mas, ao
mesmo tempo há que pedir para que se evite o abuso das realidades
criadas; a destruição da natureza ou meio ambiente; a poluição e conta-
minação; a exploração agressiva da natureza; a falta de responsabilidade
no cuidado e limpeza da própria natureza; o mau uso dos bens e o consu-
mismo; a instrumentalização dos meios técnicos e informáticos contra o
próprio homem; o esbanjamento e os gastos supérfluos; e, numa palavra,
todo o uso injusto dos bens que Deus criou... Não só a criação deve
estar presente na oração, seguindo a mais pura tradição bíblica e eclesial,
mas também deve ajudar-se a orar a partir das realidades criadas, tal
como se nos manifestam e hoje as podemos conhecer... A ecologia cristã
não é de hoje mas de sempre.
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6. Linguagem em relação à vida cristã

Outro aspecto que não se pode esquecer é o que se refere à vida
do cristão, no meio da realidade secular, social, cultural, familiar,
comunitária, pessoal. Neste sentido, devem estar muito mais presentes
aspectos como a vida baptismal, os diversos carismas e vocações, a
coerência de vida e o compromisso no mundo, a superação de toda a
indiferença perante os conflitos nacionais ou internacionais, sociais ou
políticos, raciais ou comunitários... A família e a vida familiar devem
ocupar um lugar importante na oração, quer aludindo ao amor e à
comunhão de vida na família, à paz e à reconciliação no seu interior, à
responsabilidade em relação aos seus membros mais indigentes ou
necessitados (crianças, anciãos, doentes), à capacidade de reconci-
liação e perdão, à responsabilidade da educação na fé e o bom
exemplo, à promoção da solidariedade e da tolerância no seu interior, à
capacidade de acolhimento para com os membros que sofrem fracasso
escolar ou laboral ou matrimonial ou por doença (SIDA, álcool, separados
e divorciados...). Também a responsabilidade perante a comunidade
cristã deve estar presente, recordando a necessidade de pôr ao serviço
dos outros os próprios dons, de participar nas tarefas da comunidade,
de dar um testemunho vivo de caridade e comunhão, de corrigir e dei-
xar-se corrigir, de assumir a tarefa missionária e evangelizadora que
compete a toda a Igreja. Sobretudo, a oração deverá ser um grito de
ânimo e de esperança, para viver com força e optimismo a vida e o
sentido de vida que nos inunda, tanto a nível pessoal, como familiar e
socio-comunitário.

7. Linguagem em relação às realidades eternas

A projecção escatológica da vida cristã, a meta para a qual nos
encaminhamos, peregrinos nesta terra, constitui como que o desenlace
do desejo e da esperança, que logicamente encontra na oração o seu
ponto final. Embora algumas expressões já tenham sido melhoradas no
actual Missal, deveriam expressar-se melhor alguns aspectos tais
como: a fé na ressurreição, a comunhão dos santos, o encontro definitivo
com Deus, o gozo dos bens eternos, a união entre o eterno e o temporal,
entre a vida presente e a vida futura... Aqui se encontra, sem dúvida,
uma das maiores dificuldades parra inculturar a oração litúrgica numa
linguagem compreensível e eloquente para o homem de hoje, para
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quem conta pouco a projecção escatológica. O recurso à repetição de
expressões típicas e tópicas é por vezes inevitável, precisamente por
nos encontrarnos perante o mistério indescritível, no qual cremos e es-
peramos, mas que “nem os olhos viram nem os ouvidos ouviram”.

Em conclusão, espero que estas ideias sejam apreciadas no que
realmente pretendem ser: simples sugestões-recordatório para um diá-
logo que nos convoca a todos, em ordem a uma maior clarificação e
concretização de uma eucologia litúrgica inculturada no mundo actual.
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A INICIAÇÃO À LINGUAGEM LITÚRGICA
NA FORMAÇÃO DOS FUTUROS PASTORES

Já nos dias do Concílio Vaticano II, como o refere a Constituição
Sacrosanctum Concilium (SC), a Igreja confessava publicamente a im-
portância que atribui à VIDA LITÚRGICA.  O número 14 do texto
conciliar afirmava: «É desejo ardente da santa Madre Igreja que todos
os fiéis cheguem àquela plena, consciente e activa participação nas
celebrações litúrgicas que a própria natureza da liturgia exige e que é,
por força do baptismo, um direito e um dever do povo cristão, “raça
escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido” (1 Ped 2, 9;
cf. 2, 4-5)».

Por sua vez o Sínodo extraordinário de 1985, vinte anos depois
do Concílio, declarou novamente que as «fontes de que a Igreja vive»
são a PALAVRA DE DEUS e a LITURGIA e, em relação à liturgia,
sugere no seu Relatório Final: “Os bispos não se limitem a corrigir os
abusos, mas expliquem também claramente ao seu povo o fundamento
teológico da disciplina sacramental e da liturgia.  As catequeses devem
ser hoje de novo, como o foram no começo da Igreja, caminho que
introduza na vida litúrgica (catequeses mistagógicas).  Os futuros sa-
cerdotes devem aprender a vida litúrgica por experiência e conhecer
bem a teologia da liturgia» (Rel. Fin. II, b).

Para poder secundar estes pedidos do Concílio e do Sínodo de
1985 é fundamental dar a conhecer a todos os cristãos a LINGUAGEM
LITÚRGICA e abrir caminhos para a sua conveniente actualização e
enriquecimento.

Ora, como já foi indicado pela SC, «não há qualquer esperança
de que tal aconteça, se antes os próprios pastores de almas não se imbu-
írem plenamente do espírito e da força da liturgia e não se fizerem mestres
nela, pelo que é absolutamente necessário que se resolva em primeiro
lugar o problema da formação litúrgica do clero» (SC 14).
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Com este fim apareceu em 1979 a Instrução da Sagrada Congre-
gação para a Educação Católica «In ecclesiasticam futurorum», onde
se pode ler: «A liturgia, pela qual ‘se exerce a obra da nossa redenção’,
contribui em grande medida para que os fiéis exprimam na vida e manifes-
tem aos outros o mistério de Cristo e a natureza autêntica da verdadeira
Igreja; por isso, o exercício cuidadoso e o estudo da liturgia oferecerão
aos futuros sacerdotes um conhecimento mais sólido e um
robustecimento na fé, abrindo-os à experiência viva da Igreja. Uma
autêntica formação litúrgica requer não só a teoria, mas também a prática.
Quanto à iniciação «mistagógica», adquire-se principalmente por meio da
vida litúrgica dos alunos, que a ela são conduzidos, com profundidade
crescente, através das celebrações litúrgicas comunitárias.  Esta cuida-
dosa iniciação prática constitui a base do futuro estudo, e supõe-se que
já esteja adquirida ao desenvolver o programa de liturgia» (EF 1 e 2).

Por tudo isto vamos centrar-nos, nesta comunicação, no tema da
INICIAÇÃO À LINGUAGEM LITÚRGICA e fá-lo-emos principal-
mente no âmbito da FORMAÇÃO DO CLERO, tanto mais teórica
quanto mais prática, procurando fazer um balanço da situação presente
e tentando oferecer algumas pistas de reflexão de olhos postos no futuro.

SITUAÇÃO ACTUAL DA INICIAÇÃO À LÍNGUA LITÚRGICA

Não me foi possível encontrar dados específicos sobre este tema,
mas creio assumir um sentido bastante generalizado ao fazer um balanço
negativo da situação.

Apesar de muito se ter trabalhado nestes últimos anos no campo
da pastoral litúrgica, creio que grande parte dos problemas que hoje em
dia costumamos remeter para o campo da inculturação ou as lacunas
que se constatam no momento de superar a simples reforma para podermos
falar de renovação litúrgica ou, também, o desencanto que se nota diante
da falta de impacto das celebrações na vida e mentalidade dos fiéis
têm, no fundo, como motivo, a falta ou os defeitos da iniciação do
clero e do povo na liturgia.
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AMPLITUDE DO TEMA

Quando falo de «LINGUAGEM LITÚRGICA» estou a referir-me,
em sentido amplo, ao «conjunto de sinais que dão a entender o mistério
litúrgico», que inclui a língua litúrgica, mas abarca também todo o
modo de expressão próprio da fé cristã celebrada. Uma linguagem
plenária que,  com um íntimo travejamento «gramatical», se propõe inter-
pelar todos os sentidos do ser humano e, a partir deles, os seus níveis pes-
soais diversos  ou diversas «inteligências».

PREMISSAS FUNDAMENTAIS DA QUESTÃO

A iniciação à linguagem litúrgica não é algo que dependa em pri-
meiro lugar duma «disciplina» ou de um tempo específico dentro dum
plano de estudos.  É antes o que hoje se chamaria um tema transversal.

Uma correcta iniciação à linguagem litúrgica será o fruto duma
formação sacerdotal e litúrgica integrada, em que o teológico, o pastoral e
o espiritual aparecem como expressões duma unidade de formação do
sujeito mais do que como a justaposição de projectos ou interesses diver-
sos que tentam conquistar a pessoa.

Falar de iniciação à linguagem litúrgica supõe a integração ou a
adequada aculturação entre uma sólida formação humana, de nível uni-
versitário, e uma suficiente formação teológica, pastoral e, por sinteti-
zar um amplo conjunto de saberes, uma sólida cultura cristã.

Tudo isto se resume em levar à prática algo ainda muito pouco
praticado: a recomendação do documento «In ecclesiasticam
futurorum» no que respeita a uma formação litúrgica sob o aspecto
teológico, histórico, espiritual, pastoral e jurídico.

Isto, evidentemente, é quase impossível realizá-lo dentro das dis-
ciplinas ou da disciplina de liturgia dos planos de estudo.  Exige uma
impregnação litúrgica de toda a vida do Seminário (In ecclesiasticam
futurorum e SC) e de todo o plano de estudos (SC), como o propõe a
Constituição Conciliar ao dizer: «Procurem os professores das outras
disciplinas, sobretudo os de Teologia dogmática, Sagrada Escritura,
Teologia espiritual e pastoral fazer ressaltar, a partir das exigências
intrínsecas de cada disciplina, o mistério de Cristo e a história da
salvação, para que se veja claramente a sua conexão com a liturgia e a
unidade da formação sacerdotal» (SC 16).  O mesmo se diz a respeito
dos estudantes: «aprendam... de modo que nos seminários e institutos
religiosos a vida se impregne totalmente de espírito litúrgico (SC 17).



42

ALGUMAS PISTAS PARA SUPERAR A SITUAÇÃO PRESENTE

Não se pode conhecer a linguagem litúrgica se não se conhece
simplesmente a linguagem.  A nossa formação é hoje muito deficiente
nas chamadas HUMANIDADES.

Penso que teria de estudar-se mais a fundo a língua e cultura do
próprio país.  Há igualmente que superar o analfabetismo de cultura
cristã que deriva do abandono total do Hebraico, do Grego e, sobretudo, do
Latim.  Além disso seria muito conveniente oferecer noções sérias de
antropologia cultural, de psicologia social e de semiótica. O abandono
da formação retórica e das práticas musicais e dramatúrgicas significou
um empobrecimento lamentável da capacidade para conhecer e adaptar
a linguagem litúrgica.

No que se refere à TEOLOGIA sistemática ou dogmática descui-
dou-se excessivamente a sua unidade científica baseada numa metodo-
logia precisa e numa série de qualidades dependentes do objecto
próprio e original desta ciência (centrada na revelação, moral e
doxológica).  A dispersão de disciplinas e temas particulares de estudo,
a ausência de verdadeira sistematização e a anárquica pluralidade de
metodologias levou a não superar por completo o mal «filosofante» de
um especulativismo que, apesar de ter passado do abstracto ao social,
não deixa de ser distracção ou desconexão do MISTÉRIO REVELADO E
CELEBRADO.

A referência à Patrologia e o estudo e leitura muito mais amplos
dos Padres da Igreja continuam a ser hoje, apesar do muito que se avançou
neste terreno, um desafio lançado à Teologia dogmática.

O campo da CIÊNCIA BÍBLICA é aquele em que, pessoalmente,
sinto um maior desfasamento.  Creio, e talvez seja um atrevimento
dizê-lo, que passámos da «manipulação» argumental da Escritura a
uma exegese dissolvente que nos impede de ler a unidade da Revelação
e de descobrir a originalidade básica deste livro, a sua condição de ser
Palavra de Deus, premissa hermenêutica que a exegese cristã e não
puramente cultural, não pode iludir.

Creio que é necessário apostar decisivamente na Teologia Bíblica
durante os estudos eclesiásticos superiores, face a um estudo exclusi-
vamente debruçado sobre a exegese científico-literária para a qual os
alunos não costumam ser dotados.

Um estudo centrado particularmente nas constantes e roturas da
história da salvação, no conhecimento dos grandes temas bíblicos com
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desenvolvimentos diacrónicos e sincrónicos dentro da Bíblia e uma
sistemática iniciação teológica à lectio divina ajudaria grandemente a
melhorar as homilias e o conhecimento íntimo da linguagem litúrgica,
como tão bem o exprime a introdução ao «Ordo Lectionum Missae»
(especialmente os nn. 4-10).

Por seu lado, a formação PASTORAL poderia ajudar muito mais a
iniciação litúrgica e particularmente a iniciação à linguagem litúrgica
se dentro dela, e como sistematizadora de toda uma ampla séria de dis-
ciplinas, a Teologia Pastoral ocupasse um papel claramente
vertebrador.  Disciplina eminentemente teológica que ajuda a descobrir
a essência cristológica e pneumatológica da Pastoral como eclesiologia
dinâmica.  Deste modo a Ciência Pastoral não é simples acumulação de
receitas ou de directrizes práticas aparentemente desconexas,
utilitaristas e arbitrárias, mas o fio condutor que unifica e verifica toda
a actividade eclesial.

Em grande medida, é da ausência de uma verdadeira Teologia
Pastoral que surgem conflitos entre evangelização, acção social e
sacramentalização.  Daqui brotam muitas das caricaturas da liturgia e
as escleroses da sua linguagem, quer por tentação ritualista, quer por
sedução didáctica, quer por reducionismo socializante.

Por seu lado a formação ESPIRITUAL terá uma influência deci-
siva na hora de impedir que a linguagem litúrgica se converta em dois
simples monólogos.  Ou se integra a vida espiritual e a vida litúrgica ou
se reduz a «coisas da vida espiritual», ou ainda pior, a cerimónias ecle-
siais.  A espiritualidade escapa-se então pelo caminho das tendências e
gostos subjectivos individuais ou de grupo, que mais tarde ou mais
cedo acabam por corroer a comunhão eclesial e gerar «liturgias parale-
las ou próprias» que introduzem na linguagem litúrgica o molesto e
nocivo fenómeno da equivocidade.

Finalmente, que pode fazer-se para melhorar a iniciação à lingua-
gem litúrgica a partir do campo da própria FORMAÇÃO LITÚRGICA?

Creio que o Catecismo da Igreja Católica supõe um consenso
rico e muito universal sobre os conteúdos e a metodologia, ao menos
germinal, com que há-de apresentar-se o saber litúrgico da Igreja.

Apesar disso, creio pessoalmente que, a nível do nosso trabalho
docente e dos manuais para a docência litúrgica, poderíamos ajudar
muito mais a iniciação litúrgica se expuséssemos com mais amplitude
do que o fazemos actualmente, a doutrina a partir dos textos, dos sinais,
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dos gestos, das melodias e dos ritos que constituem a trama complexa
da linguagem litúrgica.

Até aqui as minhas afirmações.  Agora fica o nosso diálogo
que creio pode ir verificando o que eu, algo temerariamente, fui
apresentando, sector por sector da formação nas minhas PISTAS
PARA SUPERAR A SITUAÇÃO PRESENTE.

JUAN-MIGUEL FERRER GRENESCHE

Acessor do SNL (Espanha)
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A LINGUAGEM DA LITURGIA
E A LINGUAGEM DA DEVOÇÃO POPULAR

1. Preliminares –  2. História da Devoção Popular –  3. Modalidades
actuais de Devoção Popular –  4. A Questão da Linguagem –  5. Con-
clusão –  6. Questões para reflexão.

1.  Preliminares

Há cerca de oito anos, os secretariados nacionais de liturgia da
Europa reuniram-se em Leanyfalu, nos arredores de Budapeste, na
Hungria, e o tema a debater na semana era: «A Liturgia e as Devoções
Populares». Tenho pena que  a situação actual dos meus arquivos impe-
çam o fácil acesso à documentação usada durante essa semana em
1988. Contudo, parece-me que se algum tópico idêntico aparecesse
hoje, não teria a mesma aceitação como tema razoável e adequado para
debater numa semana. Confesso que me questionei acerca da escolha
de tal tema, mesmo assim, mas talvez a perspectiva de viajar pelos bancos
do Danúbio tenha tornado a escolha do tema algo secundário.

O tema «Linguagem da liturgia e a linguagem da devoção popular»
precisa de ser um pouco esclarecido logo no início destas páginas. A
Igreja do pós-Vaticano II assistiu a um rápido desaparecimento da maioria
das modalidades de devoção popular. O que originou isto, naturalmente,
foi simplesmente o facto de que o vernáculo se tornou parte essencial
da linguagem normal da liturgia e já não apenas para ser usado na lin-
guagem e orações de devoção popular. Onde as pessoas eram excluídas
de tomar parte activa na liturgia, tinham que procurar algures satisfazer
as suas necessidades espirituais da sua comunidade. Hoje, isso já não é
necessário.

A maior e mais frequente expressão de devoção popular na Igreja do
pré-Vaticano II era a celebração da Bênção do Santíssimo Sacramento.
Contudo, em poucos anos, essa celebração tornou-se estranha para
muitos católicos mais novos, mesmo entre praticantes e comprometidos.
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A sua linguagem não-verbal, a de gente olhando à distância para uma
hóstia consagrada, conjugada com a oração e o canto que davam ênfase
a esse acto, não podem parecer senão ligeiramente irreais quando é regra
mais do que excepção receber a comunhão em todas as missas. Claro
que também é normal para a maioria dos comungantes receber o pão
eucarístico nas suas próprias mãos antes de o consumir. Por isso, a ne-
cessidade desta forma de devoção tornou-se supérflua e desapareceu
consideravelmente. Há ainda nostalgia – mas certamente não há procura
de tais modalidades de vida devota nas paróquias.  Elas não desapare-
ceram, apesar das assembleias numerosas!

Contudo, o que agora nos podemos aperceber é que por vezes a pró-
pria liturgia pode estar sujeita à intrusão de elementos que, rigorosamente
falando, podiam ser mais propriamente descritos como pertencendo à
devoção popular.

2.  História recente do fenómeno

Pode ser útil uma breve reflexão acerca de como a devoção popular
se estendeu tanto na Igreja do pré-Vaticano II.

De acordo com o Concílio de Trento e a catalogação dos livros
oficiais do rito romano, realçava-se e enaltecia-se a distinção entre livros
litúrgicos e não-litúrgicos. Muitas modalidades de culto ocidentais que
mais tarde se identificaram como devoções populares desenvolveram-se a
partir da Idade Média.

Também se podia perguntar, naturalmente, se as devoções popu-
lares surgiram simplesmente como a resposta da Igreja cujo laicado
tinha sido privado da participação na liturgia oficial da Igreja ou se os
germes já estavam presentes ali onde isto, de qualquer modo, iria acon-
tecer.

Como geralmente se crê, as especiais características culturais e
linguísticas do rito Romano com o seu género conciso e além disso um
tanto sombrio e indiferente provaram ter sido um meio particularmente
favorável em que a devoção popular podia criar raízes e prosperar.

Contudo, a modalidade que tinha já alcançado uma posição rele-
vante na Igreja foi a que sublimou o visual e que oferecia um mínimo
de textos para a oração. A devoção das Quarenta Horas e a bênção
eucarística semanal consituiam devoções de carácter quase universal.

A figura mais influente no desenvolvimento da liturgia pós-Tri-
dentina foi S. Afonso Maria de Ligório. Em forte oposição à mentalidade
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da época, a sua principal contribuição foi popularizar novas modalida-
des de devoções que tiveram uma influência duradoira. Uma vez mais,
a sua contribuição continha uma elevada dosagem de contemplação da
sagrada hóstia.

Ele desenvolveu também, além disso, a forma da novena para
popularizar certas «jaculatórias espirituais».

A herança deixada por S. Afonso deu à Igreja a sua principal
colecção de material de devoção. Consistia esta de vários elementos
tais como visitas diárias ao SS. Sacramento, visitas a Nossa Senhora,
um incentivo à prática da "comunhão espiritual". Ao mesmo tempo de-
fendeu a comunhão mais frequente contra o rigorismo jansenista.

A linguagem usada nas devoções de S. Afonso é emocional,
subjectiva, privada, e sempre relacionada com um tema moralizante.

Tudo isto levou a que dez ou mais gerações foram moldadas por
uma piedade individualista e esse factor não podia deixar de ter influ-
ência nas nossas liturgias actuais.

Contudo, o apogeu da contra-reforma de práticas religiosas não
teve lugar nos países de língua inglesa porque a Igreja tinha sido votada
ao silêncio e tinha que se contentar com discretas práticas religiosas
com o mínimo de ritos litúrgicos.

3. Modalidades contemporâneas

de Devoção Popular

Uma vez mais, o termo podia ser um pouco discutido. Hoje em
dia, as novenas não estão muito em moda. Mesmo onde a linguagem
foi actualizada e a teologia modificada, elas não asseguraram a sua
popularidade. O rosário continua a recitar-se, mas, segundo a experi-
ência local, mais como uma preparação ou um complemento da missa
diária. As grandes afluências para a recitação comum do rosário são
também em grande parte uma coisa do passado. Algumas pessoas, so-
bretudo as mais velhas, ainda suspiram nostalgicamente pelos antigos
estilos de serviços religiosos, mas a verdadeira procura há muito que
deixou de existir.

Enquanto que nas 40 Horas de adoração permanece uma carac-
terística importante do calendário de todas as paróquias, pelo menos nesta
porção da Igreja, também perdeu o seu condão de atrair multidões. Isto
deve-se, a meu ver, a uma "excessiva exposição" do SS. Sacramento.
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O Santíssimo Sacramento deixou em grande parte de ser algo que
se contempla mas que é reconhecido mais facilmente como o Pão da
Vida e o Cálice da Salvação para ser comido, bebido, recebido na mão,
levado com frequência por muitos ministros da Eucaristia pelos caminhos
e ruas da paróquia até às casas.

A Via-Sacra, importada de Jerusalém, embora desta vez uma
forma de devoção contra-reforma, está a provar que é uma das mais
vivas das modalidades de devoção popular. Podia perguntar-se se poderia
ser incluída no corpus da liturgia da Igreja se mantiver viva por muito
mais tempo. Talvez o que garantiu que a Via-Sacra ainda desempenhe
um papel importante na vida devota da Igreja se deva em grande parte à
sua adaptabilidade. A estrutura das estações fornece uma contextura em
que se podem inserir outras modalidades contemporâneas de oração. O
que prende a gente é talvez não tanto o comentário, mas a própria acção
e a compreensão de acompanhar o Senhor na sua paixão.

As práticas religiosas ao domingo à tarde também desapareceram
consideravelmente, tendo sido substituídas por missas suplementares.

Mesmo durante a semana o número de missas celebradas tem dis-
parado de modo semelhante.  O que é preciso é uma avaliação mais
crítica de qual é a forma de liturgia mais apropriada para ser celebrada.
A reforma do pós-Vaticano II viu o desaparecimento da «devoção popular»
em larga escala. Contudo, ela popularizou igualmente a celebração da
Eucaristia a tal ponto que não há oportunidade para mais nada. Há uma
expressão regional acerca de uma dieta pobre que inclui «chips with
everything» (batatas fritas com tudo). Há um verdadeiro perigo de que
isto se possa aplicar à situação da excessiva celebração da Eucaristia e
a uma pobreza de outras celebrações. Talvez precisemos ainda de
aprender a linguagem e o ritmo de celebração.

Contudo, há ainda várias modalidades contemporâneas de devoção
e talvez também certas modalidades devotas que entenderam a liturgia
vernácula.

Uma destas seria a da Adoração Perpétua da Eucaristia, que
tem sido o resultado de persistentes pressões por parte de algumas pessoas
em muitos lugares.

Por vezes, a palavra perpétua significa literalmente isso mesmo,
com adoração durante vinte e quatro horas por dia em algumas paróquias.
Não há um exacto elemento verbal linguístico desta modalidade de
devoção.
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A adoração eucarística ao longo da semana, talvez num dia deter-
minado, introduziu-se por vezes apenas para garantir que as igrejas
permaneçam abertas em vez de estar fechadas a maior parte do tempo
durante a semana.

As vigílias de Taizé e o estilo de oração de Taizé

Esta modalidade de oração originária do centro ecuménico de
Taizé, na França, atingiu ultimamente uma popularidade muito grande
em muitas partes da Igreja. O estilo de linguagem da oração de Taizé é
muito mais contemporâneo do que o de muitas devoções tradicionais.
Contudo, as orações propostas são vincadamente cristocêntricas. Isso
permite também flexibilidade e adaptação. A linguagem do silêncio
também está presente e é aqui defendida duma maneira que falta nou-
tras modalidades de devoção popular.

As tentativas de tornar populares versões de partes da Liturgia
das Horas – copiando os moldes das catedrais, têm alguma afinidade
com os estilos dos «ofícios parvos» do pré-Vaticano II. Esta modalidade de
oração insiste em repetir salmos preferidos e salmos relacionados com
a manhã e a tarde. Onde se introduziu a celebração de alguma parte da
Liturgia das Horas faz-se apenas ocasionalmente e não como fazendo
parte fixa da vida devota ou litúrgica da paróquia.

Talvez aqui pudéssemos afirmar que as tentativas de introduzir a
Liturgia das Horas como parte normal da vida da paróquia foram uma
vez mais acolhidas com pouco ou nenhum entusiasmo.

Devoção à Irmã Faustina

Muito recentemente, e como fruto de grupos de pressão locais
mais do que verdadeira devoção popular, este fenómeno tornou-se par-
te do calendário nalgumas paróquias na Inglaterra. Faustina foi certa-
mente bem-aventurada por ter nascido na Polónia!

Não obstante, esta devoção é de facto muito alarmante pelo que
ela tenta sugerir. Centra-se em torno a uma festa de uma ideia – e centra
a sua espiritualidade em sentimentos de misericórdia divina e miséria
humana que, se têm algum lugar, é na Quaresma e não de certeza no II
Domingo de Páscoa. Parte da linguagem é claramente antiecuménica.

A rapidez com que estas devoções podem ser dadas a conhecer e
espalhadas realça apenas quão rapidamente um grupo de pressão pode
vir a manipular o calendário da Igreja. É difícil dizer se este fenómeno
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se devia qualificar como devoção popular, mas a verdade seja dita,
pode distorcer e tirar realce à celebração do tempo pascal.

A devoção popular

Hoje em dia a devoção popular é, muitas vezes, manifestada na
modalidade de peregrinação. Na Europa os centros de peregrinação
são santuários marianos, especialmente os centros internacionais de
Lurdes, Fátima e Medjugorge.

O que também se pode constatar, a meu ver, é que elementos de
devoção popular estão agora a começar a entrar na celebração da Eu-
caristia. Partes da Missa podem novamente começar a incrustar-se com
o carácter de devoções populares.

Como exemplos podíamos indicar certos pormenores nos ritos
iniciais da Missa, o acréscimo de orações pelos doentes, depois da co-
munhão, antes da partida dos ministros da Eucaristia, a introdução da
Ave-Maria no fim da Oração Universal.

No entanto, eu diria que a maior intrusão da «devoção popular»
na liturgia vem com a dimensão musical da liturgia.

Quando foi introduzida pela primeira vez a liturgia reformada e
traduzida, o padrão de música e canto teve que começar a procurar um
padrão renovado. Muitíssimas vezes importaram-no de tradição não
católica e os pontos em que a música foi inserida eram simplesmente
espaços preenchidos com hinos. Veio à luz o que ficou conhecido como
"sanduíche de quatro hinos" (four hymn sandwich). Uma aproximação
popular à música na liturgia ainda usa estes quatro hinos como o seu
ponto de partida e ignora o dinamismo da liturgia e a autêntica tradição
católica.

Este equívoco está muito espalhado e em qualquer parte as pes-
soas são capazes de escolher a sua "própria música" para a Missa. Isto
normalmente não implica que comecem com as aclamações na Oração
Eucarística, com o salmo e a aclamação ao evangelho, mas consiste
simplesmente em inserir quatro hinos do seu gosto.

4.  A questão da linguagem

O estilo da linguagem na devoção popular tem tendência para ser
arcaico, repetitivo, e não muito enraizado na Bíblia. Tem também relu-
tância em relação às mudanças, ou pelo menos as celebrações manifestam
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alguma reacção contra a mudança. Há uma considerável colecção de
orações dirigidas a diferentes santos, mas quando dirigidas a Deus tra-
ta-se quase sempre de orações dirigidas a Cristo e são de vincado estilo
de petição ou penitencial.

Muitas das orações e formulários são geralmente sabidos de cor
pelos seus devotos de modo que se torna desnecessário o uso do livro.

Enquanto que seria prática normal, antes do Vaticano II, o padre
presidir às devoções, a sua estrutura raramente dava azo para tal. Caso
fosse necessário alguém presidir, o cargo podia facilmente ser desempe-
nhado por um leigo.

Quanto à linguagem do espaço, em geral há pouca movimenta-
ção, excepto na celebração da Via-Sacra. Tudo decorre de joelhos nos
bancos.

O que se pode observar hoje na Igreja é que tanto a linguagem
como a forma de muitas modalidades de devoção são totalmente desco-
nhecidas para aqueles que não cresceram em ambientes em que essas
devoções fizessem parte da sua vida. Os seminaristas não teriam co-
nhecimento nem sequer da existência da maioria destas modalidades.
O rosário podia também ser estranho para o seminarista e muitas vezes
não fazer parte integrante da sua vida de piedade.

Grande parte do atractivo das devoções reside no facto de que
nelas se usou uma linguagem vernácula permitindo-lhes ser facilmente
acessível a todos. Agora essa linguagem é usada em toda a parte na
liturgia e já não se sente a sua falta.

5. Conclusão

Pode-se dizer que o objectivo central destas páginas não foi ver-
dadeiramente o da linguagem da liturgia em comparação com a da de-
voção popular. Eu diria que de ter seguido esse caminho seria inútil e
em vão e levar-nos-ia a debruçar-nos a analisar textos em grande parte
já extintos da memória dos devotos. Em vez de entrar em ajustes acerca
do objectivo exacto destas páginas, dado que Ghislain, o nosso presi-
dente incansável e sob pressão, já tem mais do que suficiente com que
se debater, achei mais oportuno  um sumário da situação que é realista
mas que não aprofunda lá muito em comparações que para a maioria
seriam algo irreal.



52

6.  Pós-escrito e pontos de discussão

Um artigo a que fiz referência ao tratar do tópico da devoção
popular e a liturgia (Carl Dehne S.J., Dictionary of Sacramental
Worship) sugere que parte da história do êxito das devoções populares
devia-se a que nas devoções, segundo Dehne, «o devoto não é tanto
aquele que deve ser instruído ou motivado como uma pessoa privilegiada,
um eleito e eleitor, um poderoso intercessor que partilha a amizade dos
santos. Ao dar a palavra a devotos, podemos tirar ensinamentos das
devoções. Embora dificilmente tenham usado os termos, os profissio-
nais das devoções foram constantemente tratados como membros de
um sacerdócio real, e como tal se consideraram.»

Se isto é verdade ou não, está aberto para debate, mas certamente
parece ser o caso de que um grupo de pessoas idosas rezando juntas o
Terço muitas vezes dão a impressão de que estão compenetrados na sua
oração sem ser preciso dizer-lhes ou encorajá-los a comprometer-se.
Este é um possível ponto de discussão. No entanto, há mais alguns,
como os que se seguem:

1. Desaparecerá eventualmente a devoção popular se e quando
se alcançar participação plena, activa e consciente?

2. Que formas de devoção popular poderiam ainda ser chamadas
populares no seu país?

3. Na zona onde vive há partes da celebração eucarística em que
já começaram a aparecer elementos que pertencem mais à devoção
popular?  Por exemplo, orações pelos doentes com os ministros da Eu-
caristia depois da comunhão; orações adicionais à Oração Universal,
como acontece em certas paróquias; música sobreposta à liturgia.

4. Acha que a afirmação de Carl Dehne está certa (isto é, que os
profissionais da devoção popular podem sentir-se a realizar o seu
sacerdócio baptismal de uma maneira diferente da dos membros da
assembleia litúrgica)?

5. Que tem a linguagem da liturgia a aprender da linguagem da
devoção popular?

6. É experiência comum que a Liturgias das Horas não teve êxito
para já em tornar-se realmente a Oração da Igreja? No caso afirmativo,
porquê?

PETER GALLACHER

 (Escócia)
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A LINGUAGEM
DOS CÂNTICOS LITÚRGICOS

A língua dos hinos litúrgicos pertence ao género poético.  Os
grandes autores de hinos da tradição quer oriental quer ocidental con-
tam-se entre os poetas do seu tempo: Ambrósio, Venâncio Fortunato,
Prudêncio, Efrém, Romanos o Melódio, etc. ... e tantos desconhecidos,
uma vez que na Igreja, a arte deve permanecer anónima.

I. FUNÇÃO DA LINGUAGEM POÉTICA

E FUNÇÃO DA LINGUAGEM HÍMNICA

1.1–  Em que consiste o trabalho do poeta, o seu «poïein»?
Patrice de La Tour du Pin, um dos maiores poetas do século XX e um
dos grandes poetas da liturgia em língua francesa, que morreu há quase
20 anos, refere-se ao conceito de universo para definir a «poièsis».  O
universo é «o que roda como um todo».  O poeta «roda como um todo,
à volta do seu núcleo pessoal, daquilo que o impressiona, do que ele
compreende, daquilo que ele desposa no universo total da vida».

Nós desempenhamos na poesia uma função de síntese, de apro-
priação, de unificação. É certo que toda a gente faz isso!  Na meditação
silenciosa, na conversação amical...  Contudo a linguagem poética é o
acto verbal consciente disso mesmo, expresso, inscrito sobre o papel
para que, a seguir, seja proferido pelo corpo individual.

Trata-se duma função da linguagem poética que concorre de ma-
neira decisiva para a realização do acto de fé, que deve unificar a vida
do crente.  Devemos afirmar, no entanto, que se trata dum acto que
descentra de si mesmo.  Não é a mim que eu conto, mas o Outro, o
mistério de Cristo-mistério que transfigura a minha humanidade indivi-
dual.  O acto de fé poético (= o acto de fé que toma o caminho da
linguagem hímnica) situa-me, confere-me um lugar na grande história
da salvação.
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Dito de outro modo, a liturgia salva o poeta do seu isolamento.  Ela
acolhe-o na «grande assembleia», o que implica para ele constrangimen-
tos, porque a sua linguagem deverá inscrever-se numa ritualidade que o
precede e que ele recebe como uma traditio.  Uma vez terminada a sua
obra, deverá restituí-la à assembleia – redditio – o que o privará da alegria
egoísta.

1.2 – Mencionámos acima o papel do corpo no acto poético.
Existe a carne da palavra e a carne daquele que profere a palavra.  A
linguagem poética implica a corporeidade.  A himnografia litúrgica faz
passar a fé para o corpo.  O acto de fé torna-se um acto verbal, torna-se
o fruto dum corpo que diz a fé.  No entanto um tal fruto verbal nunca
está definitivamente adquirido.  Há que dizê-lo e proferi-lo sem cessar.
A confessio fidei, tanto de coração como de boca (cordis et oris), deve
ser incessantemente retomada.

O mais belo modelo de «corpo crente poetizado», encontramo-lo
no livro dos Salmos.  Eis um corpo eminentemente simbólico!  Pense-
mos em todos os actos de fé corporais que o salmista propõe: elevar as
mãos para louvar, caminhar à luz do rosto, pôr-se de joelhos diante do
Senhor que nos criou, prostrar-se diante do Senhor..., sem falar de tudo
o que pode fazer-se com a boca (tanto a do ímpio como a do justo)!
Sem falar do ritmo verbo-corporal que o proferir dos salmos produz no
crente.

O saltério continua a ser verdadeiramente o livro de referência, o
«corpus», do poeta em liturgia.

II. A CONTRIBUIÇÃO DA POESIA HÍMNICA

PARA A LINGUAGEM LITÚRGICA

Vou tentar descobrir algumas maneiras de funcionar próprias da
poesia hímnica. Estas maneiras de funcionar pertencem todas à linguagem
litúrgica, e portanto à linguagem tradicional da fé. O quadro desta comu-
nicação impõe-me que seja sumário.  Aliás, para ser um pouco mais
completo, ter-me-ia sido preciso trabalhar mais...  Os meus exemplos
tiro-os de cânticos recentes em língua francesa.
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2.1 – A função tipológica

Na hora do maior amor   H 20-38-1
Texto: CFC (Fr. Maurice Coste) – Música: Jacques Thunus
(Tradução livre para português)

ESTÂNCIA

Na hora do maior amor,
vestido como quem serve,
ofereces aos teus discípulos
o fruto do jardim do sofrimento,
e nos convidas para a alegria do Reino.  (cf. Jo 13, 1.5)

R. Bendito sejas, Cordeiro Pascal,
pelo dom da tua vida.

VERSÍCULOS

1. Vós sois meus amigos,
vinde beber da taça do Reino.            (cf. Jo 15, 14)

2. O servo não é maior
que o seu Senhor,          (cf. Jo 13, 16; 15, 20)
a taça que eu hei-de beber,
bebê-la-eis vós também.           (cf. Mc 10, 39)

3. Não beberei mais do fruto da videira
até ao dia do festim em casa de meu Pai.       (Mt 26, 29)

4. Dou-vos um mandamento novo:                 (Jo 13, 34)
amai-vos uns aos outros.                 (Jo 15, 12)

Notemos em primeiro lugar que o texto é constituído por citações da
Escritura.  Nesse aspecto, o autor segue – quase à letra! – a prescrição da
Constituição conciliar sobre a liturgia:

«É enorme a importância da Sagrada Escritura na celebração
litúrgica.  A ela se vão buscar os textos que se lêem e que a homilia
explica, e os salmos que se cantam.  Com o seu impulso e da sua inspi-
ração nasceram orações, preces e hinos litúrgicos; dela recebem a sua
capacidade de significação os sinais e as acções sagradas» (SC 24).
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Mas gostaria de chamar a atenção sobre a expressão utilizada
pela estância: o fruto do jardim do sofrimento.  Porque temos aí um
jogo tipológico fecundo: o fruto do jardim das Oliveiras funciona como
tipo central; é precedido – in absentia no texto mas in praesentia na
memória cristã – pela figura original do jardim do Éden onde Adão e
Eva comeram o fruto proibido, fruto que começou por ser bom para
comer (alegria efémera) mas se transformou rapidamente em fruto de
amargura e de sofrimento.  É neste jardim do sofrimento que Cristo
penetra pela sua paixão: vencedor da morte, fruto do primeiro pecado,
Cristo introduz doravante os seus num jardim renovado, o Reino – cf.
tu nos convidas para a alegria do Reino.

Notemos que a estância leva a uma fórmula doxológica: Bendito
sejas...  O relato poético leva, com efeito, à atitude fundamental da
liturgia cristã, a acção de graças.  Acolhida, meditada pela assembleia
celebrante, a Palavra torna-se naturalmente louvor, palavra de acção de
graças.

Este tema do jardim, encontramo-lo noutros cânticos. Por exemplo:

Cântico para a paixão segundo São João  H 14-41
Texto: Ghislain Pinckers – Música: Philippe Robert
(Tradução livre para português)

Estrofe n. 1:

Ele abriu em plena noite
A porta do primeiro jardim
E os poderes da morte
Recuaram perante Aquele
Que é, que era e que há-de vir.

Vós que procurais a luz verdadeira,
Prostrai-vos para o Senhor:
Vinde, adoremos!
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Ou ainda:

Não desças ao jardim   H 119
Texto: Didier Rimaud – Várias músicas
(Tradução livre para português)

Não desças ao jardim,
Oh! Jesus,
Não desças ao jardim
Antes do dia!
Se eu não descer ao jardim
Em plena noite,
Quem vos levará para o sol
Do Paraíso?
Eu descerei ao jardim
Em plena noite.

Encontramos esta temática do jardim nos Padres da Igreja.  Por
exemplo: a homilia do século V que lemos no Ofício de Leitura de
Sábado Santo.

2.2 – A função narrativa

O cântico H 14-41, do qual já citámos acima uma estrofe, utiliza
uma função importante da linguagem da fé, a narração – segundo a
significação que Paul Ricoeur dá a este termo: processo de identificação
do sujeito, de refiguração do eu e também de comunicação.  Previsto
para pontuar a proclamação da Paixão do Senhor segundo São João,
este cântico permite ao grupo solista desempenhar um pouco o papel do
coro na tragédia antiga.  Ele conclui a narração de cada episódio e con-
vida a assembleia à adoração.  Citemos a estrofe n. 8 que vem depois de
«Pilatos retorquiu aos Judeus...  O que escrevi está escrito».

Ele é o Rei do universo
E o Salvador de todos os tempos.
A sua cruz levanta-se diante dos nossos olhos
Para que o seu nome seja proclamado
Em toda a parte, na terra como nos céus.
Vós que passais pelo Calvário,
Erguei os olhos para o Senhor:
Vinde, adoremos!
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De alguns anos a esta parte, a literatura litúrgica francófona pu-
blica «cânticos da Palavra»: peças que podem ser utilizadas depois da
proclamação do Evangelho e que são como que o seu retomar aclamativo.
Nesta perspectiva, o hino utiliza um dos elementos essenciais da lin-
guagem litúrgica: a protestatio ou confessio fidei.  Mas podemos
utilizá-los igualmente como transição para a homilia que vai seguir-se,
como seu exórdio – o que situa bem a homilia como acto verdadeira-
mente litúrgico, e não apenas como simples comentário técnico.  Se o
«cântico da Palavra» intervém após a homilia, aparece como sua con-
clusão poética, entreabrindo sobre essa poética pessoal que é a meditação
de cada um na assembleia.

N.B.  Dado que o lugar do canto H 14-41 é particular – no decur-
so da Paixão – podemos também qualificá-lo como de apropriação do
mistério celebrado por parte dos fiéis – e aqui temos uma das funções
da linguagem litúrgica.  O canto litúrgico, do mesmo modo que a prega-
ção, pode muito bem ser qualificado como acto de revelação.  A Sabe-
doria divina que se mostra aos homens e vem ao seu encontro.  Como
na pregação, o canto exerce uma poética do relato.  Como aquela, tam-
bém ele se inspira no midrash hebraico para actualizar as Escrituras,
contribuindo através dos meios que lhe são próprios (dever-se-ia falar
igualmente aqui do papel da música) para o memorial que é toda a cele-
bração litúrgica.

Tomemos outro exemplo para ilustrar a função da poética narra-
tiva na linguagem litúrgica. Prestaremos agora atenção à arte da himno-
grafia que visa a glorificação das Escrituras.  Não será uma das funções
do poeta revelar a Beleza do Verbo?  No texto esplêndido que se segue,
há certamente a magia das palavras; mas há também a arte consumada de
estabelecer relações através de citações quer explícitas quer implícitas.  A
história da salvação é una: é o único e mesmo Espírito que está nas
origens do mundo, que veio sobre Jesus e que actua no coração de todo
o baptizado.  Voltamos a encontrar portanto a função tipológica acima
exposta.  Um tal poema visa verdadeiramente inserir a assembleia que
o canta na história da salvação.  É a sua história que é recitada ... e
recitada.
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Amor que pairavas sobre as águas        K 72-1
Texto: Patrice de La Tour du Pin  –  Música: Joseph Gelineau
(Tradução livre para português)

Amor que pairavas sobre as águas            (cf. Gen 1, 2)
E ao primeiro sopro as agitavas,
As nossas almas dormem:
Enche-as de uma nova pulsação
Que leve a Cristo, sua fonte,
Para transbordarem entre os homens.

Tu és aquela voz que balbucia, (cf. Rom 8, 15)
Nas dores do nosso mundo,
O nome do Pai;
Mas ao voltares, és também (cf. Rom 8, 26)
A voz que traz como resposta:
O Amor de Deus envolve a terra.

Tu és sempre o princípio,                           (cf. Jo 3, 7-8)
Tu és o vento que grita a vida
À alma obscura;
Tu nos geras a partir de dentro,
Tu fazes cantar o silêncio
No coração de toda a criatura.

Amor que desces hoje,       (cf. Jo 5, 4)
Vem agitar as águas escondidas
Dos nossos baptismos,
Que da morte de Jesus Cristo
Nos fazem ressurgir na sua vida:
Tudo é amor no próprio Amor.
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CONCLUSÃO

O acto hímnico, através dos processos (os «artifícios») que utiliza,
confere à linguagem litúrgica utilizada em celebração um estatuto de
«poièsis»: a celebração não é uma sucessão de textos, mas antes uma
Palavra em acto.  Pela mediação do recitativo poético, os membros da
assembleia  «proferente» ou professante tornam-se, cada um deles,
sujeitos da história da salvação – ou então esta história, no seu núcleo
pascal, vem até eles pelo jogo do memorial. O filósofo diria que, em
cada celebração, o sujeito cristão tem acesso à sua identidade narrativa.
Nós preferimos a fórmula: quando o crente celebra, descobre que é
«falado» pelo próprio Verbo.

Nunca homem nenhum falou
Como este homem.
Tudo o que Ele diz caminha em nós!
E sobre o caminho para o Pai
Não há outro indício
Que a sua voz.
A sua voz secreta e familiar
Que nos conduz.

(CFC-Fr. Gilles)

JEAN-CLAUDE CRIVELLI C.R.
Villars-sur-Glâne/Fribourg – Suisse
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LITURGIA E INCULTURAÇÃO

Da Constituição  Sacrosanctum Concilium
à Instrução Varietates legitimae

A Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos
tornou público em 1994 um importante documento com o significativo
título “A liturgia romana e a inculturação – IV Instrução para uma
correcta aplicação da Constituição conciliar sobre a Sagrada Liturgia
(nn. 37-40)”.

O documento leva a data de 25 de Janeiro, festa da Conversão de
S. Paulo, mas foi publicado a 29 de Março, duas semanas antes da aber-
tura do Sínodo dos Bispos para a África, reunido em Roma a partir de
10 de Abril.  O tema vinha no momento oportuno: muitos membros do
Sínodo haviam de tratar a questão da inculturação, vista segundo as
várias perspectivas, incluindo também a litúrgica.1

O original latino da Instrução começa com as palavras
“Varietates legitimae” (VL), que trazem já uma certa mensagem; elas
inspiram-se num texto da Sacrosanctum Concilium (SC), n. 38:
legitimis varietatibus et aptationibus (dê-se oportunidade às legítimas
diversidades e adaptações).

Como indica o amplo título, encontramo-nos diante de uma apli-
cação da SC. Poder-se-ia perguntar se, trinta anos depois deste texto
conciliar (4.XII.63), seriam ainda necessárias ”instruções” para a sua
correcta aplicação.  A Congregação para o Culto Divino julgou que sim
e por isso foi publicado este texto, que não foi improvisado, mas é fruto
de alguns anos de trabalho, análises, discussões, estudo de experiências a
vários níveis.

1 Além do relatório inicial do Card.  Thiandoum, onde a inculturação ocupa lugar de relevo
(nn. 16-18), com clara referência à liturgia, são de recordar as numerosas intervenções dos
membros do Sínodo, nas quais são postos em relevo os Vários campos de acção da Igreja, na
perspectiva da inculturação: novo evangelização, sacramentos, formação, liturgia, catequese,
etc.
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De resto, quem estudava a Constituição e seguia a forma prática
como ela era aplicada, em especial, por meio dos novos livros
litúrgicos, como consequência do modo actual de considerar a liturgia,
perguntava-se quando seriam tratados oficialmente aqueles números
37 a 40 da SC, nos quais se adivinhavam em gérmen tantas aplicações.
Tanto mais que, aqui e além, sobretudo nas Igrejas de evangelização
mais recente, se buscavam soluções próprias e adequadas para uma
vida litúrgica mais consciente e vivida.

O desejo de ter nas mãos um texto bem elaborado, clarificador e
fonte de orientação, era sentido especialmente nos ambientes mais em-
penhados em pôr em prática a SC, e, obviamente, em fazer andar a
renovação litúrgica. Sentiam-no especialmente os bispos que, nas visi-
tas ad limina, manifestavam a vontade de tornar as celebrações mais
compreensíveis ao povo, propondo para isso certas formas de adaptação.

Nos últimos anos, nos “encontros”, reuniões e  dias de estudo,
este tema ocupava sempre lugar de relevo,2 especialmente quando a
Congregação para o Culto Divino reuniu as comissões nacionais de
Liturgia, em Outubro de 1984.3  Procurava-se responder aos numerosos
pedidos feitos sobretudo pelos representantes das Igrejas mais jovens;
elas, mais que as outras, sentem a necessidade de adaptar as várias ex-
pressões da liturgia romana às expressões das diversas culturas locais.
A presente Instrução é fruto destes pedidos, estudos e reflexões, como
veremos.

A publicação da Instrução na revista Notitiae órgão da Congre-
gação para o Culto Divino, é precedida de uma apresentação minuciosa
e respeitável feita pelo Secretário da Congregação.  Vem a seguir um
comentário, que se poderia qualificar como oficial, onde se justifica, o
título do documento, se dá a explicação do itinerário percorrido, desde
a «adaptatio» à «inculturatio», e se dão indicações para aplicar a incul-
turação no campo litúrgico, com as respectivas aberturas e limites.  Na

2 Por ex.: AA.  VV., Liturgia e adattamento – Dímensioni culturali e teologico-pastorali
(XVIII Settimana di Studio dell’Associazione Professori di Liturgia, 1989), Roma, Ediz.
Liturgiche, 1990. – AA.  VV., L’adattamento culturale della Liturgia – Metodi e modelli (IV
Congr.  Intern. di Liturgia, 1991), Studia Anselmiana 113, Roma 1993.

3 Convegno delle Commissioni nazionali di Liturgia, Notitiae 20 (1984) 715-920. Atti del
Convegno dei Presidenti e Segretari delle Commissioni nazionali di Liturgia, Padova, Ediz.
Messaggero, 1986, 1055 pp. – François Tran-Van-Kha, L’adaptation liturgique qu’elle Rene a
été réalisée -par les Commissions nationales liturgiques jusqu’à maintenant, Notitiae 25
(1989) 864-883.
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parte final do comentário, são dadas algumas “chaves de leitura” para a
compreensão e aplicação da Instrução.4

Este comentário “oficial” será certamente útil para compreender
o alcance da Instrução, concretamente quando chama a atenção, quase
em pormenor, para os pontos mais delicados da questão no seu conjunto e
para a forma com que o documento deverá ser posto em prática.

Na perspectiva da apresentação e do comentário, podemos também
citar dois textos do Prefeito da Congregação, Card. António Maria
Javierre, na sequência da Instrução.  O primeiro – “La Liturgia y la
Inculturación” – contém a intervenção do Cardeal no Sínodo dos Bispos
para a África; o segundo é uma conferência, sob o titulo “Inculturation
et Liturgie”, pronunciada num “Seminário” promovido pela Congregação
para a Evangelização dos Povos com um grupo de bispos nomeados
recentemente e destinados a países de Missão.5

Queremos com esta nota sublinhar a relação existente entre a
presente Instrução e o projecto geral da Const.  Sacrosanctum Concilium.
Para alcançar esse objectivo, consideramos não apenas os nn. 37-40,
mas outros momentos da SC, onde se manifesta o pensamento do Con-
cilio, em ordem à renovação da Liturgia, para que o povo cristão possa
nela participar conscientemente, activamente, frutuosamente (cf., por
ex., II, 21, 25, 34,  35, 36, 50, 65, 68, 77, 81, etc.). Neste sentido, pode
dizer-se que a Instrução VL se encontrava em gérmen na SC, ainda que
o termo “inculturação” não se encontra nela presente.

Num primeiro momento, recordar-se-á como a adaptação foi pos-
ta já em prática, nos primeiros anos a seguir ao Concílio, com a revisão
dos livros litúrgicos e a respectiva tradução nas línguas vernáculas.
Apresentaremos também alguns casos concretos de Igrejas locais que
puseram em prática a adaptação, tendo em conta o ambiente cultural
dos seus países.

Num segundo momento, veremos como a Congregação trabalhou
na preparação dum documento que servisse de orientação e fornecesse
normas para a aplicação dos nn. 37-40 da SC.  Em certo modo, quase
seguimos as fases ou os passos da composição da presente Instrução
VL.  Ao mesmo tempo, por-se-á em evidência o pensamento do Papa
sobre o tema da inculturação, manifestado nalguns dos seus documentos.

4 Notitiae 30 (1994) 152-166.
5 Notitiae 30 (1994) 461-464; 608-625.
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I –  A ADAPTAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO LITÚRGICA

a) Os números 37-40 da Constituição

Para compreender o alcance destes quatro artigos da SC, convém
situá-los no contexto da Constituição.  Encontram-se no interior do
capº I (Princípios gerais em ordem à reforma e incremento da Liturgia)
e são parte da secção III, que trata da “Reforma da sagrada Liturgia”.
Nesta secção, depois das “Normas gerais” (nn. 22-25), e das “Normas
que derivam da natureza hierárquica e comunitária da Liturgia” (nn.
26-32), e das que “derivam da natureza didáctica e pastoral da
Liturgia” (nn. 33-36), vêm estas “Normas para uma adaptação à índo-
le e tradição dos povos” (nn. 37-40).6

Isto é: a adaptação insere-se no projecto geral da reforma litúrgica.
É uma das condições para que todos aqueles que celebram a Liturgia, o
façam mais conscientemente e possam participar nela numa forma mais
plena, activa e comunitária (n. 21).  Para alcançar este objectivo, a SC
ordena que sejam revistos os livros (n. 25) e se possa dar maior espaço
à língua vernácula, especialmente nas leituras e nas admonições, nal-
gumas orações e cantos. (n. 36).

Outra premissa que se há-de ter em conta: os nn. 37-40 referem-se
às várias Igrejas locais que celebram a Liturgia segundo o Rito romano
ainda que se prevê que tenham mais amplas aplicações nas Igrejas mais

6 Tomemos algumas afirmações dos artigos 37-40 da SC:
«37. Não é desejo da Igreja impor, nem mesmo na Liturgia, a não ser quando está em

causa a fé e o bem de toda a comunidade, uma forma única e rígida, mas respeitar e procurar
desenvolver as qualidades e dotes de espírito das várias raças e povos...

38. Mantendo-se substancialmente a unidade do rito romano, dê-se oportunidade às legí-
timas diversidades e adaptações aos vários grupos étnicos, regiões e povos, sobretudo nas
Missões...

39. Será da atribuição da competente autoridade eclesiástica territorial, determinar as
várias adaptações a fazer... dentro dos limites fixados nas edições típicas dos livros
litúrgicos...

40. Mas como urge em alguns lugares e circunstâncias especiais fazer uma adaptação
mais profunda da Liturgia, que se torna por isso mesmo mais difícil. Deve a competente auto-
ridade eclesiástica territorial ... considerar com muita prudência e atenção o que, neste
aspecto, poderá oportunamente ser aceite na Liturgia das tradições e génio de cada povo.
Proponham-se à Sé Apostólica as adaptações julgadas úteis ou necessárias, e a introduzir com o
seu consentimento...»

Em referência a estes artigos da SC, cf.  A. Chupungco,  The Magna Charta of liturgical
adaptation, Notitiae 14 (1978) 75-89.
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jovens, nas Missões, onde são mais patentes as diversidades dos grupos
étnicos e das suas culturas próprias.  Quando, nos capítulos seguintes, a
Constituição trata dos sacramentos e dos sacramentais, sente-se pre-
sente a necessidade da adaptação.  Basta citar, por ex., o n. 65, em
relação com o Baptismo: “seja lícito acolher nas terras de Missão, ao
lado dos elementos próprios da tradição cristã, os elementos de inicia-
ção usados por cada um desses povos, na medida em que puderem inte-
grar-se no rito cristão, segundo os artigos 37-40 desta Constituição”.
Algo semelhante se subentende a propósito do Matrimónio, onde se faz
referência a um possível “rito próprio, de acordo com os usos dos vári-
os lugares e povos” (n. 77), como também no rito das exéquias, onde se
pede que se “adapte mais o rito às condições e tradições das várias
regiões, mesmo na cor litúrgica” (n. 81).

Mas as adaptações não são exclusivas dos “países de Missão”,
ainda que os nn. 38 e 40 da SC e a Instrução VL mais de uma vez façam
essa referência explícita.7  Pense-se, por ex., no problema das traduções
como claramente vem indicado no n. 53 da presente Instrução: “A pri-
meira medida de inculturação e a mais evidente é a tradução dos textos
litúrgicos na língua do povo”.  E, citando a Carta Apostólica de João
Paulo II, Vigesimus Quintus annus (n. 20) insiste-se na necessidade de
rever as traduções já feitas, para que possam ser acessíveis a todos.

b)  A adaptação - inculturação depois da SC

– A revisão dos livros litúrgicos.  Pode dizer-se que foi o primeiro
passo dado pela Igreja do Rito romano, em ordem à renovação da
Liturgia: a revisão dos livros, com a criação de novos textos e a sua
tradução.

Tanto o Missal como os Rituais dos sacramentos e sacramentais
tinham perdido em parte aquela “nobre simplicidade, clareza e brevidade”
características do estilo romano clássico. Para as acções litúrgicas serem
compreendidas, era preciso acompanhá-las com explicações.  Por isso,
para superar esta situação o n. 34 da SC manda que “os ritos brilhem
pela sua nobre simplicidade, sejam claros na brevidade e evitem repeti-
ções inúteis; devem adaptar-se à capacidade de compreensão dos fiéis

7 Por ex.: Varietates legitimae: “sobretudo nas Missões” (n. 1); “países de evangelização
mais recente” (n.29); “principalmente nas Missões” (n. 40) etc.
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e não precisar, em geral, de muitas explicações”.  Quanto à língua, o n. 36,
partindo do facto que “o uso da língua vernácula pode revestir-se de
grande utilidade para o povo”, concede às línguas maternas um mais
amplo espaço.

Neste campo da revisão e tradução dos livros litúrgicos, apresen-
tamos dois exemplos: um, em relação com o Missal, o outro, com o
Baptismo. No Missal, era necessário distinguir bem o que é fundamental
na celebração da Missa (a Palavra e a Eucaristia) dos elementos secun-
dários que entram no decurso dos tempos, como fruto da sensibilidade
de certas épocas e lugares (por ex., os ritos de introdução, a preparação
dos dons ... ). No Ritual, pense-se no rito do Baptismo das crianças
pouco adaptado à sua real condição; ele era em grande parte um rito
para adultos, simplificado.

Pois bem: tanto o Missal como os Rituais dos sacramentos apre-
sentam nos Preliminares várias possibilidades de adaptação, segundo
as circunstâncias da comunidade e das pessoas que celebram.  Na
Institutio Generalis Missalis Romani, como também no Ordo Missae e
nas celebrações ao longo do ano, é possível em certas ocasiões escolher
tal texto, executar ou não tal gesto, fazer tal admonição.8  Nos Rituais
dos sacramentos, além dos novos textos e, às vezes, da nova estrutura
da celebração, deve-se sublinhar o facto das várias possibilidades de
adaptação, expressas nos Preliminares, sob duas formas as
“aptationes” reservadas à competência das Conferências Episcopais e
as “accommodationes” confiadas ao ministro da celebração.  Entre as
“aptationes” reservadas às Conferências Episcopais, os Preliminares
dos Rituais referem-se por vezes explicitamente aos artigos 37-40 da
SC. É o caso, por ex., do Ordo initiationis christianae, nn. 30-31.9

8 Cf., por ex.: Missal Romano, Institutio Generalis, n. 6 (norma geral); n. 21 (gestos e
atitudes corporais) etc. A presente Instrução recorda estas várias possibilidades no n. 54.  Seria
também para recordar as adaptações dos textos da Missa para os vários grupos de pessoas:
Missas das crianças; Missas para crianças com participação de adultos; Missas para grupos
particulares, etc.

Quanto à criação de novos textos, tenha-se presente, por ex., a 2ª ed. do Missal Romano, em
italiano, enriquecida com tantos elementos novos; entre eles vários prefácios, orações facultati-
vas nos Domingos do Tempo Comum, admonições à escolha, etc.

9 Também para os Rituais, a VL recorda o que se tem feito já por ex., n. 55- Cf. também a
referência aos rituais da Iniciação crista, do Matrimónio e das Exéquias, nn. 48, 56-58.



67

c) Adaptação à índole e cultura dos povos

Já nos primeiros anos a seguir ao Concílio, a revista Notitiae in-
forma como algumas Igrejas particulares pediam à Sé Apostólica poder
introduzir nas suas comunidades, em conformidade com os usos e cos-
tumes locais, certas modificações nos gestos, ritos, fórmulas e atitudes
litúrgicas, ou até fazer algumas mudanças no calendário.

Sem pretender ser exaustivo, parece-me significativo recordar
aqui alguns destes casos, inicialmente muito simples, mas com tendência a
entrarem em sectores de conteúdo mais importante.  Faço-o, seguindo
em parte a exposição deixada por Mons.  Bugnini no seu livro “La
riforma liturgica”, onde vemos, em síntese, quanto foi feito no campo
da adaptação, nos primeiros 10/15 anos da reforma renovadora.10

Já em 1967, a Tailândia pede para substituir na Missa o ósculo,
pelo gesto “thai”, que consiste em tocar o altar ou o livro dos Evange-
lhos com as mãos juntas apoiadas na fronte.11

No ano seguinte, 1968, a Conferência do Paquistão aprova algu-
mas adaptações no rito da Missa: inclinação, em vez de genuflexão;
uso mais frequente do incenso, da água perfumada, de música e instru-
mentos locais, e diversas modificações no rito do Matrimónio.12

Em 1969, é a vez da Índia, com uma série de adaptações em rela-
ção com as atitudes do corpo, o beijar os objectos, o rito da paz, o
incenso, as vestes sagradas, etc.13  Mons.  Bugnini nota que esta adapta-
ção feita na Índia é talvez a mais profunda e estudada em todo o primei-
ro decénio pós-conciliar, juntamente com a que foi posta em acção no
Zaire.

Em 1970, a Conferência Episcopal de Laos-Cambodja começa
uma série de adaptações que continuam nos anos seguintes e que abran-
gem certos gestos e atitudes do celebrante na celebração da Missa.  De
notar, que a primeira mudança tocava também a data da festa de Todos
os Santos e a Comemoração dos Fiéis Defuntos.  Podia-se fazer coinci-
dir estas celebrações com os dias em que no Cambodja são tradicional-
mente recordados os mortos.  A Congregação respondeu positivamente
a este pedido.  Ao dar estas informações, a revista Notitiae acrescenta,

10  A. Bugnini, La riforma liturgica (1948-1975), Roma, Ediz.  Liturgiche, 1983, pp. 265-274.
11  Bugnini, o. c., 267; Notitiae 3 (1967) 341.
12  Bugnini, ibid.;  Notitiae 4 (1968) 331.
13  Bugnini, ibid.;  Notitiae 5 (1969) 365-374; cf. ibid. 6 (1970) 89.



68

a modo de elogio: En perpulchrum exemplum legitimam aptationis
liturgicae ad normam Constitutionis SC 37-40 et 65.14

Nestes anos, aparece o desejo de usar certos instrumentos musi-
cais em sintonia com o modo de expressão de algumas regiões.  É, por
ex., o caso do Zaire, que pode aplicar-se a outros ambientes africanos.
O arcebispo de Kinshasa deu normas que ajudaram a abrir caminhos e
aclarar situações noutros ambientes. A revista da Congregação referiu-se
a esse documento com uma notícia sob o título Instrumenta musicae
africanae in liturgia.15

As adaptações citadas situavam-se em aspectos sobretudo exterio-
res que se podiam ainda considerar marginais.  Mas, pouco a pouco,
outros pedidos vinham chegando, em relação ao campo mais delicado
dos ritos, das fórmulas e dos textos.  Já em 1969, o Japão modificava
certas expressões ou gestos para os tornar mais acomodados à sensibi-
lidade do ambiente cultural próprio: aptatio liturgica in Iaponia é o
título da informação.16

Mons.  Bugnini descreve, ainda que sumariamente, algumas ten-
tativas de adaptação na Índia, China, Zâmbia, Congo, Zaire.  Nem to-
das estas tentativas encontraram caminho aberto para ir para a frente,
nem todas conheceram sucesso.  Especial atenção merece o trabalho
começado naqueles anos pela Conferência Episcopal do Zaire, de acordo
com, a Congregação do Culto Divino, segundo o n. 40 da SC, trabalho
coroado de êxito mais tarde (Abril 1988) com a chamada “Missa zai-
rense” ou, segundo a expressão oficial “Missal romano para as dioceses
zairenses”.17

Concluindo a sua exposição sobre o tema da adaptação, o antigo
Secretário do Consilium e insigne promotor da renovação litúrgica,
afirmava: “a adaptação está apenas no começo, com algum pequeno
esforço. O caminho é difícil, quer pela matéria, quer pela situação espi-
ritual, cultural, psicológica dos próprios interessados. Viu-se como
cada tentativa de adaptação não está isenta de polémicas internas. É
indispensável um estudo atento... Antes de actuar é necessária uma
atenta e prolongada catequese. Em toda a parte, porém, se sente a

14 Bugníni, ibid.:, 268; Notitiae 6 (1970) 97; 10 (1974) 391-392.
15  Notitiae 5 (1969) 119-120.
16Bugnini, o. c., 269; Notitiae 6 (1970) 67.
17  Bugnini, ibid., 273; J. Evenou, Le Missel Romain pour les diocèses du Zaïre, Notitiae 24

(1988) 454-472; Id., Le rite zaïrois de la Messe, in: AA. VV., L’adattamento culturale della
liturgia (ver acima, nota 2) pp. 223-234.
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necessidade de adaptação, porque o cristianismo não é apanágio de
nenhuma forma cultural.  Deve ter a capacidade de se adaptar em formas
correspondentes a todas as civilizações e ajudá-las a purificar-se e a
elevar-se. Mais que nunca se sente a necessidade de que o cristianismo,
mesmo nas suas formas externas, não apareça como religião estrangeira.
Os próximos anos hão-de empenhar muito a Igreja neste campo...”.18

Seria de recordar as palavras empenhativas de Paulo VI sobre
este problema, nos seus contactos com os bispos das Igrejas missioná-
rias.  Por ex., no seu discurso aos bispos africanos, em Kampala (31
Julho 1969), o Papa Montini tinha sublinhado, com expressões muito
vivas, como a Igreja devia enfrentar o trabalho de adaptação da
Liturgia: “A expressão, isto é, a linguagem, o modo de manifestar a
única fé pode ser múltipla e, por isso, original e conforme à língua, ao
estilo, à índole, à maneira de ser, à cultura de quem professa aquela
única fé.  Sob este aspecto, um pluralismo é Legítimo, mais ainda, é de
desejar.  Uma adaptação da vida cristã no campo pastoral, ritual, didác-
tico e também espiritual não só é possível, mas é favorecido pela Igreja.  A
reforma litúrgica, por ex., manifesta-o.  Neste sentido, vós podeis, vós
deveis ter um cristianismo africano.  Mais: vós tendes valores humanos
e formas características de cultura que podem levar a uma perfeição
apta a encontrar no cristianismo e para o cristianismo, uma genuína
plenitude superior, e, por isso, capaz de ter uma riqueza de expressão
propriamente africana”.19

II – DA SACROSANCTUM CONCILÍUM

À, VARIETATES LEGITIMAE

Indicados os primeiros passos da adaptação, nos anos a seguir ao
Concílio e conhecida a vontade da Igreja de ir mais para diante neste
caminho, vejamos como, nos anos a seguir, a Congregação vai traba-
lhando este assunto até chegar à presente Instrução.

Sem pretender fazer a história da VL, procurarei assinalar os mo-
mentos e intervenções que parecem mais significativos. Faço-o, seguindo
as informações dadas pela revista Notitiae, pelo menos desde 1976.

18  Bugnini, o. c., 274.
19  Insegnamenti di Paolo VI, vol.  VII, p. 535.
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 Nesse ano, a sessão plenária da Congregação (22-23 de Novembro)
examinou,entre outras questões, esta: “de liturgia diversis locorum
culturis accommodanda”.20  A informação porém não descreve quanto
foi dito sobre o assunto.

Mais explícita e indicativa é a notícia dada sobre a reunião dos
Consultores da Secção para o Culto Divino, a 21-22 Fevereiro 1978.
Além dos problemas de ordem geral no campo da renovação litúrgica,
é dada especial atenção à questão “de liturgia aptanta ad diversas cul-
turas”.

Esta atitude de interesse quer ser uma resposta a algumas Confe-
rências Episcopais que manifestam grande interesse pelo assunto.
Uma vez publicados os livros litúrgicos nas várias línguas, estas Con-
ferências pedem orientações e normas para levarem por diante a reno-
vação litúrgica nos vários ambientes culturais. Mas este é um problema
que “multum difficultatis habet", diz a notícia. É preciso estudá-lo de
forma tal a poder propor regras e normas fundamentais.21

Neste mesmo ano, Dom A. Chupungco, presidente do Instituto
de Liturgia de S. Anselmo, e consultor da Congregação para o Culto
Divino, num artigo publicado no Osservatore Romano (4-5 Dezº) para
comemorar o 15º aniversário da SC, sublinha explicitamente a urgência
de tratar o tema da adaptação em toda a sua amplitude: “mesmo conser-
vando uma justa e sã tradição, a liturgia deve abrir-se a um legítimo
desenvolvimento, à adaptação às culturas de cada povo e até a novas
“criações” litúrgicas dentro da “substancial unidade do rito romano” ...
Esse processo de adaptação encontra maiores dificuldades nos países
fora da cultura ocidental, como os asiáticos e os africanos, para os
quais uma simples adaptação do rito romano não alcançaria plenamente o
fim desejado pelo Concílio. Por isso, algumas Conferências Episcopais
dos países extra-europeus têm começado tentativas de adaptação mais
radical da liturgia.. Trata-se do último passo da reforma litúrgica, o
mais difícil, o mais longo e delicado que exige não só conhecimento da
natureza e história da liturgia, mas também sensibilidade à maneira de
ser, às tradições e à linguagem dos povos...”.22

20Notitiae 12 (1976) 461.
21Notitiae 14 (1978) 74.
22Notitiae 14 (1978) 578-580.  Dom Anscar Chupungco OSB é um dos liturgistas que mais

têm estudado a questão “adaptação-inculturação”.  Os títulos dos seus numerosos escritos são
disso testemunho.  Além dos já citados, podemos acrescentar: Cultural Adaptation of the
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Neste ambiente de busca aberta e serena, a questão da adaptação
é tratada na mesma revista em 1979, em dois estudos que se completam
mutuamente buscando uma perspectiva de orientação pastoral.23

Desde então, a questão merece sempre cada vez mais a atenção
dos pastores e dos peritos, empenhados na liturgia, a todos os níveis,
começando pelo Papa. É a época da Exortação Apostólica Catechesi
tradendae (16 Outº 79),24 onde aparece já o termo inculturação, em
relação com a acção evangelizadora da Igreja, concretamente na cate-
quese: “Como disse recentemente aos membros da Comissão bíblica,
«o termo aculturação, ou inculturação, apesar de ser um neologismo,
exprime muito bem uma das componentes do grande mistério da encar-
nação». Da catequese, como da evangelização em geral, podemos dizer
que é chamada a levar a força do Evangelho ao coração da cultura e das
culturas”.  Inspirando-se, na Catechesi tradendae e citando a Consti-
tuição SC 37-40, o Papa dirá aos bispos do Zaire (3 Maio 80) que “no
campo dos gestos sagrados e da liturgia é possível um grande enrique-
cimento”.25

A estes mesmo bispos, na visita ad limina (1983), afirmará de
modo ainda mais claro e explícito: “Como é que uma fé já verdadeira-
mente madura, profunda e convencida, não há-de portanto chegar a
exprimir-se numa linguagem, numa catequese, numa reflexão teológica,
numa oração, numa liturgia, numa arte, em instituições que correspondem
verdadeiramente à alma africana dos vossos compatriotas?  Aqui se
encontra a chave do problema importante e complexo que me propusestes
a propósito da liturgia... Um progresso satisfactório neste campo só
poderá ser o fruto de uma maturação progressiva na fé, integrando o
discernimento espiritual, a lucidez teológica, o sentido da Igreja uni-
versal, numa ampla harmonia”.26

Liturgy; A Definition of Liturgical Inculturation; Adattamento (Nuovo Diz.  Lit.); A Historical
Survey of Liturgical Adaptation; The Translation, Adaptation and Creation of Liturgical Texts;
Revision, Adaptation and Inculturation: a Definition of Terms; The Methods of Liturgical
Inculturation. – Os dois últimos estudos encontram-se na obra citada mais acima, na nota 2:
L’Adattamento culturale della Liturgia.

23 A. M.  Triacca, Adattamento liturgico: utopia, velleità o strumento della pastorale
liturgica ? Notitiae 15 (1979) 26-45. – A. Chupungco, Greco-Roman Culture and Liturgical
Adaptation, ibid., 202-218.

24 Catechesi tradendae,53.
25 Notitiae 15 (1980) 273-274.
26 Notitiae 19 (1983) 233-234.
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Mais tarde (2 Junho 85), na encíclica Slavorum Apostoli, come-
morando o centenário dos Santos Cirilo e Metódio, o Papa usará o termo
inculturação, dando-lhe o seu significado: “Na obra de evangelização
que eles realizaram – como pioneiros em território habitado por povos
eslavos –, encontra-se ao mesmo tempo um modelo daquilo que hoje
leva o nome de “inculturação” – a encarnação do Evangelho nas culturas
autóctones – e juntamente a introdução delas na vida da Igreja”.27

Note-se que João Paulo II tinha já realçado o trabalho de incultu-
ração no campo litúrgico dos Santos Cirilo e Metódio, numa alocução
aos participantes no Congresso Internacional sobre “As raízes cristãs
comuns das nações européias” (6 Nov. 81): “Por esta fidelidade ao
Evangelho e às culturas locais, eles inventaram um alfabeto particular
para tornar possível a transcrição dos livros sagrados na língua dos povos
eslavos e assim, contra as reprovações dos que tinham quase como um
dogma as três línguas sacras, o hebraico, o grego e o latim (os
“pilatiani", como os chamava S. Cirilo), eles introduziram a língua
eslava também na liturgia, com a confirmação autoritativa do Papa”.28

Entretanto, a Congregação, nas reuniões dos Oficiais e dos Con-
sultores (Maio 1984), estudava o assunto da “adaptação da liturgia à
cultura e tradição dos povos”, na sequência de um relatório feito por
Dom Chupungco.29   Nesta ocasião, o Papa, ao concelebrar a Missa com
estes responsáveis, faz votos por que, com a ajuda de Deus, eles,
iluminados pelo Espírito Santo, possam responder adequadamente aos
problemas, às exigências, aos desejos dos povos pertencentes a tantas
culturas diversas.30

Nesse mesmo ano, tinha lugar em Roma a “Reunião” dos Presi-
dentes e Secretários das comissões nacionais de Liturgia, por ocasião
do 20º aniversário da reforma litúrgica.  Era um momento forte para um
balanço e para abrir perspectivas ao trabalho da renovação litúrgica.  A
questão da adaptação ou inculturação foi posta com grande insistência
pelas várias comissões nacionais, sobretudo pelas da África e da Ásia.
O grosso volume (1055 páginas) das Actas do “Convegno” dá testemunho
desse facto.31

27Slavorum Apostoli, 21.
28Notitiae 17 (1981) 582-583.
29Notitiae 20 (1984) 388-389.
30Notitiae 20 (1984) 372.
31Ver mais acima, nota 3.
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Entre as relações feitas pelos Consultores da Congregação durante a
“Reunião”, a terceira, sob o título “Adaptation of the Liturgy to the
Cultures and Traditions of Peoples”, foi confiada a Dom A. Chupungco,
que a desenvolveu seguindo estes tempos:  1. Backgroud of SC 37-40;
2. Liturgical adaptation according to 37-40;  3. Recommendations.32

Uma das várias consequências desta Reunião é a criação de um
grupo especial de estudo “de Liturgiae aptatione...”, posto a trabalhar
sob a orientação de Dom Chupungco.33  A revista Notitiae durante o
ano 1985, traz, mais de uma vez, informações sobre a actividade deste
grupo de peritos.  Deviam preparar um texto para apresentarem aos
Padres da “Plenária” da Congregação em Outubro 1985.  De facto, a
Plenária começa os seus trabalhos com o tema da adaptação, tendo
como ponto de partida uma exposição feita pelo Card.  J. Sin.34

Um ano mais tarde, temos de novo outras informações com indi-
cações sobre os objectivos a atingir: “examinar os problemas que se
encontram no campo da adaptação, estudar os princípios – guia que
devem conduzir a uma adaptação que respeite a própria liturgia, como
expressão da fé, e também as culturas nas quais se exprime a liturgia, e
tudo isto num ambiente de fidelidade ao espírito e à letra da Const.  SC.
Está em estudo um projecto de «directório», cujas linhas fundamentais
foram aprovadas pelos Padres, na Plenária de Outubro de 1985”.35

É de assinalar também que na 2ª Assembleia extraordinária do
Sínodo dos Bispos (24 Novº- 8 Dezº 85) muitos participantes se tinham
referido muito explicitamente à inculturação, tendo em conta a sua es-
pecífica dimensão litúrgica.36

A seriedade e o sentido de responsabilidade com que o grupo dos
peritos conduziu o estudo do problema aparecem numa nota sobre o
progresso dos trabalhos: examinados os pedidos de inculturação apre-
sentados pelos Episcopados, os peritos sentem que a inculturação da
liturgia é uma obra de grande fôlego e um trabalho delicado para a Con-
gregação, em colaboração com as Conferências Episcopais.  O Santo
Padre, por seu lado, dizia aos membros da Congregação que está em

32 ”Atti del Convegno...” pp. 866-870; Notitiae 20 (1984) 820-826.
33 Notitiae 21 (1985) 381.
34 Notitiae 21 (1985) 578-581.
35 Notitiae 22 (1986) 954-955.
36 Cf. A. Cuva, La liturgia alla seconda assemblea straordinaria dei Vescovi, Notitiae 22

(1986) 13-30.
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jogo uma adaptação necessária..., e que a Igreja tem não só o poder,
mas, por vezes, o dever de adaptar a liturgia às culturas dos povos de
evangelização recente.37

Na Plenária da Congregação, em Maio de 1987, a propósito do
assunto da adaptação da liturgia, diz-se que “todo o esquema do docu-
mento será submetido ao juízo dos membros do respectivo coetus, no
próximo mês de Outubro”.38

No ano seguinte (1988) uma informação sobre as reuniões dos
grupos de estudo, enumera os passos dados pelo coetus encarregado do
assunto, na sequência da decisão da Plenária de 1985.  Depois de uma
referência ao projecto relacionado com o Zaire, dá-se a conhecer quan-
to foi feito em relação com a questão geral da adaptação na liturgia, nas
sete reuniões que se sucederam de Outubro de 1986 a Março de 1988.
O documento em elaboração é apresentado como um comentário aos
artigos 37-40 da SC e deve propor os princípios e os critérios da adap-
tação litúrgica, a competência dos bispos e dos ministros, os aspectos
culturais da adaptação litúrgica.39

Enquanto se desenrola todo este movimento à volta da questão
da adaptação, (pedidos das Conferências Episcopais, relatórios das Co-
missões nacionais, estudo entre os peritos da Congregação, preparação
de um documento normativo oficial), é preciso ter em conta as outras
intervenções do Santo Padre, onde o problema da adaptação-inculturação
é novamente posto em relevo, como um dever a enfrentar no campo
pastoral.

Nesta perspectiva, recordámos já a Exortação Catechesi traden-
dae e a encíclica Slavorum Apostoli.  Agora há outros dois documentos
a chamar a nossa atenção: a Carta Apostólica Vicesimus Quintus Annus
(1988) e a encíclica Redemptoris missio (1990). Atenderemos especial-
mente ao primeiro documento, por causa da sua relação imediata com a
liturgia.

A Carta Apostª Vicesimus Quintus Annus (4 Dezº 1988) mandada
por João Paulo aos bispos e sacerdotes para comemorar o 25º aniversário
da Const.  SC, é um texto autoritativo, onde é posto em relevo o problema
da adaptação e da inculturação da liturgia. Depois de ter feito um

37J. E., Réunions d’experts à la Congrégation, Notitiae 22 (1986) 30.
38Notitiae 23 (1987) 1015-1017.
39L’adaptation en liturgie, Notitiae 24 (1988) 238-241.
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balanço sobre o que o documento conciliar significou na vida da Igreja,
o Papa trata o tema do futuro da renovação litúrgica (nn. 14-18).  Neste
contexto, especialmente no n. 16, é tratado com certo desenvolvimento
e clareza o problema da adaptação e da inculturação: a urgência da
questão, os princípios gerais, os limites a ter em conta.

“Uma outra tarefa importante para o futuro é a adaptação da
Liturgia às diferentes culturas.  A Constituição enunciou os princípios
para isso, indicando o procedimento a ser seguido por parte das Confe-
rências Episcopais [Cf. SC 39]. A adaptação das línguas foi rápida, se
bem que algumas vezes difícil de realizar.  Seguiu-se-lhe a adaptação
dos ritos, algo bem mais delicado, mas igualmente necessário.  Resta
ainda um considerável esforço a fazer, para que a Liturgia lance raízes
em certas culturas, acolhendo aquelas expressões das mesmas que possam
harmonizar-se com os verdadeiros e autênticos aspectos da Liturgia e
respeitando a unidade substancial do Rito romano, expressa nos livros
litúrgicos [Cf. SC 37-40]”.

Mais adiante, no n. 17, o Papa, citando palavras suas dirigidas
aos presidentes dos Secretariados nacionais de Liturgia, em 1984, pede
atenção para os novos problemas aos quais a Igreja deve ser sensível:
“O esforço pela renovação litúrgica deve corresponder ainda às exigências
do nosso tempo”, e acrescenta: “a Liturgia não é algo desencarnado
(corpore abstracta)”.

Notar o termo latino - accommodatio – com que é designado este
trabalho ou processo de adaptação.  Seguindo o desenvolvimento da
exposição nesta Carta, ao chegar à actuação das Conferências Episco-
pais confrontadas com as comissões na preparação dos livros
litúrgicos, o Papa dirá: “o papel desta comissão apresenta-se mais deli-
cado, quando a Conferência Episcopal deseja pôr em prática certas
medidas de adaptação ou de inculturação mais profunda [Cf SC 40]”.
[O texto latino diz “modos accommodationis vel altioris humari cultus
inductionis" (n. 20)].40

Esta Carta comemorativa é também programática.  Ela convida
as pessoas com responsabilidades no trabalho da renovação litúrgica a
não se contentarem com o trabalho já realizado, mas a estarem atentas
às exigências do nosso tempo, às diversas sensibilidades dos vários

40 Enchiridion Vaticanum, 11, nn. 1590-1591.
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ambientes, à variedade de situações culturais de quantos hão-de cele-
brar a Liturgia.  É o problema da inculturação, se bem que o termo
aparece ainda quase velado na sua aplicação às realidades da Liturgia.

Será mais claro o seu uso, quando, dois anos mais tarde (Janeiro
1991) o Papa tomará a palavra na já citada alocução à Plenária da Con-
gregação para o Culto Divino que tinha, entre os temas a tratar, o da
adaptação.  Sente-se nas expressões do Papa o desejo de manifestar o
seu parecer de uma maneira tal que se torne linha de orientação.  Fá-lo,
recordando, como ponto de partida, o que tinha escrito na Vigesimus
Quintus Annus.  Eis as suas palavras:

“A Instrução sobre a adaptação litúrgica chegou à Plenária
depois de um longo caminho de reflexão, começado com a própria
Constituição Sacrosanctum Concilium.  Trata-se de um tema importan-
te e ao mesmo tempo delicado.  Importante, visto que tem em conta a
dimensão cultural de quem toma parte na acção litúrgica; delicado,
porque supõe um conhecimento sério e experiente da celebração do
culto da Igreja ,transmitido juntamente com a fé cristã.

Na Carta Apostª Vigesimus Quintus Annus (n. 16) indiquei, entre
os deveres actuais da Igreja, o da adaptação da Liturgia.  O sentido
dessa indicação não é o propor às Igrejas particulares o começo de um
novo trabalho, na sequência da aplicação da reforma litúrgica, que seria
precisamente a adaptação ou a inculturação.  Nem é para se entender a
inculturação como criação de ritos alternativos. A Instrução, que
estudastes, indica claramente que o trabalho consiste em proceder correc-
tamente à aplicação de quanto está previsto pela Constituição conciliar
nos nn. 37-40, e também que isso se deve realizar dentro do Rito romano.
De facto, não é questão de falar em geral da inculturação da liturgia
cristã, mas sim de indicar como se concretizam os princípios gerais
com referência ao caso para o qual se legisla.

Em cada País, a conexão inicial existente entre a evangelização e os
ritos com que são celebrados os santos mistérios é um facto que merece
a máxima atenção.  Por conseguinte não se podem propor mudanças
sem uma atenta reflexão interdisciplinar, evitando as improvisações e
adaptando só quando isso seja útil ou necessário (SC, n. 40)”.41

41Notitiae 27 (1991) 8.
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Esta Plenária da Congregação, em Janeiro de 1991, será de
grande importância para o documento em que se estava trabalhando
nos últimos anos.

“O primeiro assunto tratado foi o documento sobre a inculturação.
Os Padres tinham recebido, juntamente com a convocatória, um texto
intitulado L‘adaptation de la liturgie aux différentes cultures e tinha-lhes
sido pedido que expressassem por escrito o próprio parecer e as even-
tuais modificações que desejariam introduzir nele.  Na sessão foi feita
a apresentação do texto emendado segundo as observações dos Padres,
oferecendo os esclarecimentos pedidos sobre a natureza e o título, a
terminologia, o sentido da expressões “unidade substancial do rito
romano”, as relações entre inculturação da liturgia e a piedade popular,
e a diversidade dos papéis que o documento atribui às Conferências
Episcopais e aos bispos diocesanos ou àqueles que lhes são equiparados.

Segue a descrição dos esclarecimentos pedidos. Aqui, limitamo-nos
a apresentar os primeiros:

“Quanto à natureza do documento foi indicado que ele entrará na
categoria das Instruções.  Como título propunha-se:  Instruction pour
l’adapotation de la liturgie romaine aux différentes cultures, para colocar
essa Instrução, como a Sacrosanctum Concilium, no quadro da Liturgia
romana. Quanto à terminologia, foi esclarecido em que sentido se usavam
os termos “adaptação’’ e “inculturação” e porque motivo não foram
adaptados outros termos que manifestam excessivamente um
tecnicismo especialístico, enquanto era possível usar a palavra “incul-
turação” para designar o fim que se pretende e os modos para lá chegar,
e a palavra “adaptação” para designar uma modificação qualquer”.

No final, vem ainda uma precisão: “na troca de pareceres e opiniões
sobre o texto e sobre os esclarecimentos dados, foram retomados vários
temas, e os outros assuntos que foram debatidos mostraram a conver-
gência dos Padres em relação à oportunidade e maturidade alcançada
pela redacção do documento, ainda que tenham sido apresentadas
outras propostas precisas para melhorá-lo.42

Finalmente, terminado o último trabalho de clarificação e exames, a
Instrução, preparada cuidadosamente pela Congregação para o Culto
Divino, por mandado do Papa, foi aprovada pelo Sumo Pontífice que
ordenou a publicação.

42 Notitiae 27 (199l) 82-83.
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Depois de uma premissa introdutória, a Instrução desenvolve o
tema em quatro partes.   Na primeira parte, apresenta o processo de
inculturação na história da salvação, partindo dos dados fornecidos
pela Sagrada Escritura e pela experiência da Igreja, ao longo dos séculos.
A segunda parte indica quais as exigências e condições para a incultu-
ração litúrgica: exigências provenientes da natureza da liturgia, condi-
ções preliminares para a inculturação da liturgia.  A terceira parte
enuncia os princípios e normas práticas para a inculturação do Rito
romano: princípios gerais; o que pode ser adaptado; a prudência neces-
sária. Finalmente a quarta parte trata do “âmbito” das adaptações no
Rito romano: as adaptações previstas nos livros litúrgicos; a adaptação
mais profunda, segundo o art. 40 da SC.

Sem entrar no amplo campo, o aberto pela Instrução, seja-nos
permitido fazer uma referência ao vocabulário, tal como é dado nas
“Observações preliminares” (nn. 4 e 5). O comentário da Congregação
que acompanha o documento, toca a questão (de “adaptatio” a
“inculturatio”; “inculturatio” no campo litúrgico) ajudando o leitor a
compreender como da aptatio, de uso tão frequente na SC (podia-se
juntar também a accommodatio!) se chega à, inculturatio da VL.

Basta-nos aqui trazer os já citados nn. 4 e 5 da VL, onde se diz
que o termo “adaptação” (adaptatio) podia fazer pensar a mudanças
sobretudo de pontos isolados e exteriores. O termo “ inculturação”
pode servir melhor para indicar um duplo movimento: “Através da
inculturação a Igreja encarna o Evangelho nas diversas culturas autóc-
tones e, ao mesmo tempo, introduz os povos com as suas culturas na
vida da Igreja”.  Ou, como diz já a encíclica Slavorum Apostoli: “a
encarnação do Evangelho nas culturas autóctones e ao mesmo tempo a
introdução destas culturas na vida da Igreja”. Por um lado, a penetração do
Evangelho num determinado ambiente socio-cultural “fecunda, como
que por dentro, as qualidades do espírito e os dotes de cada povo, forti-
fica-os, aperfeiçoa-os e restaura-os em Cristo”. Por outra parte, a Igreja
assimila estes valores, caso eles sejam compatíveis com o Evangelho,
“para aprofundar melhor a mensagem de Cristo e exprimi-la mais per-
feitamente na celebração litúrgica e na vida da variada comunidade dos
fiéis” (Gaudium et spes, 58).

A presente Instrução, na Perspectiva desta dinâmica de incultu-
ração, é o resultado dum conjunto de trabalhos levados ao fim, na Igreja, a
diversos níveis.  Os pastores e as comunidades encontrando nela um
guia, para que a renovação litúrgica chegue às situações concretas da
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Igreja nos vários ambientes culturais, de modo tal que os que celebram
a Liturgia o façam de acordo com os princípios da fé cristã, sem dever
renunciar aos diversos modos de expressão característicos da própria
maneira de ser e da própria cultura.

A inculturação na Liturgia não e uma concessão: é a resposta a
uma exigência, como afirmava o Cardeal Javierre, Prefeito da Congre-
gação, no Sínodo dos Bispos Africanos.43  Mesmo que seja necessário
entrar no campo das “adaptações mais profundas” (cf. SC 40), permanece
aberto o caminho, para que todas as comunidades na sua diversidade
possam celebrar, conscientemente e com fruto, a Liturgia.

PEDRO ROMANO ROCHA

Pontifícia Universidade Gregoriana 44 – Roma

43 La Liturgia y la inculturación, Notitiae 30 (1994) 461-462.
44 O Boletim de Pastoral Litúrgica agradece a gentileza do autor que ofereceu a tradução do

original publicado na Studia Missionalia 44 (1995) 149-168
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ASSEMBLEIA “PLENÁRIA”
DA CONGREGAÇÃO DO CULTO DIVINO
E DA DISCIPLINA DOS SACRAMENTOS

I

DISCURSO DE SUA SANTIDADE
JOÃO PAULO II

Alocução de 3 de Maio de 1996 por ocasião da Assembleia “plenária”
da Congregação do Culto Divino e da Disciplina dos Sacramentos.1

Senhor Cardeal Prefeito
Venerados Irmãos no Episcopado e no Sacerdócio
Irmãos e Irmãs no Senhor

1. Sinto-me feliz por me encontrar convosco, por ocasião da
Assembleia plenária do vosso Dicastério. O meu afectuoso pensamento
vai em primeiro lugar para os Senhores Cardeais aqui presentes e, de
maneira particular, para o Prefeito da Congregação, Senhor Cardeal
António Maria Javierre Ortas, a quem agradeço as amáveis palavras
que há pouco me dirigiu. Saúdo o Secretário, D. Geraldo Majella Agnelo,
os Membros, os Oficiais, os Consultores e quantos trabalham nas
Comissões especiais. Quero agradecer  a todos vós a competência e a
generosidade com que desempenhais o vosso apreciável serviço à Santa
Sé, num sector tão importante para a vida da Comunidade eclesial.

1 Transcrição de Notitiae, n. 359/360 (Junho-Julho de 1996), pp. 391-396
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Nestes dias, detivestes-vos num cuidadoso exame da actividade
ordinária do quinquénio decorrido, evidenciando os problemas encon-
trados e as soluções adoptadas, e procurando, ao mesmo tempo, prever
quanto ainda deva ser aperfeiçoado e promovido para o futuro.
Encontramo-nos na fase antepreparatória do caminho rumo ao Grande
Jubileu do Ano 2000. Na Carta Apostólica Tertio millennio adveniente,
ao revelar que “na Assembleia conciliar, a Igreja, para ser plenamente
fiel ao seu Mestre... proviu à reforma da liturgia, ‘fonte e ápice’ da sua
vida” (n. 19: AAS/1995/, 17), eu evidenciava a necessidade de um exa-
me sobre a “recepção do Concílio”, com particular referência à
Liturgia (cf. n. 36: l.c., 28.

Fonte de santificação

2. Com efeito, no seu conjunto e, de maneira especial na Celebração
eucarística, a Liturgia constitui o ápice para o qual tende toda a acção
da comunidade eclesial e, ao mesmo tempo, a fonte da qual promana a
glorificação de Deus, juntamente com a progressiva santificação dos
fiéis no contexto concreto das circunstâncias em que eles vivem. Era,
portanto, necessário que a Liturgia se tornasse mais apta para corres-
ponder às expectativas dos homens de hoje e mais assimilável pelas di-
versas culturas.

Todavia, compete-me recordar, a este propósito, que, no que diz
respeito à reforma da Liturgia, em particular do Rito Romano, também
é válido o que, de modo mais geral, tive ocasião de observar na Tertio
millennio adveniente, em relação ao Concílio: “Pensa-se frequente-
mente que o Concílio Vaticano II marca uma época nova na vida da
Igreja. Isto é verdade mas, ao mesmo tempo, é difícil não notar que a
Assembleia conciliar muito auferiu das experiências e das reflexões do
período precedente, especialmente do património do pensamento de
Pio XII. Na história da Igreja, o ‘velho’ e o ‘novo’ aparecem sempre
profundamente entrelaçados. O ‘novo’ cresce do ‘velho’, o ‘velho’ en-
contra no ‘novo’ uma explicação mais plena (n. 18: l.c., 16). Como não
evocar, então, que a reforma litúrgica é o fruto de um longo período de
reflexão que remonta até à acção pastoral de São Pio X, tendo encon-
trado um singular impulso na Encíclica Mediator Dei, de Pio XII (AAS
39 /1947/, 521-595, de cuja publicação recordaremos no próximo ano o
quinquagésimo aniversário?
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O objectivo de quanto foi realizado pela vida litúrgica, tanto antes
do Concílio Vaticano II como no período dos trabalhos conciliares e
depois da reforma litúrgica, que deles derivou como autorizada aplica-
ção, era facilitar a assimilação do “espírito da Liturgia” e, a partir dele,
a compreensão das acções litúrgicas no seu valor justo e essencial.

Era evidente que o espírito da Liturgia não podia ser encontrado
graças a uma simples reforma. Era necessária uma verdadeira e profun-
da renovação litúrgica. Com efeito, o “espírito”, enquanto está
intrinsecamente vinculado a “acções” litúrgicas, não pode existir senão
nos “agentes humanos” da Liturgia, chamados a “exercer o sacerdócio
de Cristo”. Contudo, isto não significa que possam ser descuidadas as
formas mediante as quais o sacerdócio de Cristo se exprime e é exerci-
do, ou seja, aqueles ‘sinais visíveis’ dos quais a Liturgia não pode
prescindir.

As riquezas da Tradição

3. O Concílio Vaticano II respondeu às expectativas do nosso tempo,
exortando os fiéis, como recordei na Carta Apostólica Orientale lumen,
“a mostrar com palavras e gestos de hoje as imensas riquezas que as
nossas Igrejas conservam nos tesouros das suas tradições” (n. 4: AAS 87
/1995/, 748. Um destes “tesouros” é, sem dúvida, o Missale Romanum,
do qual estais a preparar a tertia editio typica. Nele, a lex orandi inclui,
no que se refere ao Rito Romano, a experiência de fé de inteiras gera-
ções, juntamente com inúmeras particularidades características de cul-
turas que, progressivamente, foram transformadas em civilizações cristãs.

A reforma litúrgica quis que se actuasse, em escala mais vasta e
com modalidades diferentes, em conformidade com os tempos e as
necessidades, quanto já se verificara outras vezes na história da Igreja
como, por exemplo, na extraordinária empresa pastoral dos Santos Ci-
rilo e Metódio, pois “a revelação anuncia-se adequadamente e torna-se
plenamente compreensível, quando Cristo fala a língua dos vários povos, e
estes podem ler a Escritura e cantar a Liturgia na respectiva língua e
com as suas expressões características” (OL, 7: l.c., 75).
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Renovação correcta

4. A editio typica tertia do Missal Romano oferece-vos a oportuni-
dade de reflectir sobre algumas características desta renovação. A este
propósito, vale a pena evocar quanto eu escrevia na Carta Apostólica
Dominicae cenae: “E embora nesta fase de renovação tenha sido admi-
tida a possibilidade de uma certa autonomia ‘criativa’, esta, todavia,
deve respeitar estritamente as exigências da unidade substancial. Pelas
vias deste pluralismo (que se origina já, entre outras coisas, da introdu-
ção das diversas línguas vernáculas na liturgia), nós só podemos pros-
seguir até àquele ponto em que não sejam canceladas as características
essenciais da celebração da Eucaristia, e até onde forem respeitadas as
normas prescritas pela recente reforma litúrgica” (n. 12: AAS 72 /1990,
143; cf. ed. port. de L’Osservatore Romano de 23.III.1980, p. 7). E eu
acrescentava: “Importa, pois, empregar o esforço indispensável, em
toda a parte, para que no pluralismo do culto eucarístico, programado
pelo Concílio Vaticano II, se manifeste a unidade de que a Eucaristia é
sinal e causa” (ibid.).

Bem sei que o vosso Dicastério está empenhado em promover a
máxima fidelidade às leis litúrgicas, evocando à memória de todos os
princípios que, a este propósito,  formulou o Concílio Ecuménico Vati-
cano II: “Regular a sagrada Liturgia compete unicamente à autoridade
da Igreja, a qual reside na Sé Apostólica e, segundo as normas do Direito,
no Bispo (...). Ninguém mais, absolutamente, mesmo que seja sacerdote,
ouse, por sua iniciativa, acrescentar, suprimir ou mudar seja o que for
em matéria litúrgica” (Constituição sobre a Sagrada Liturgia Sacro-
sanctum concilium, 22).

O exemplo dos Santos

5. Portanto, a todos deve ser claro que, se os especialistas com o seu
contributo podem iluminar utilmente as opções possíveis, as decisões
em matéria litúrgica permanecem submetidas à directa responsabilidade
da autoridade eclesiástica, a qual só tem em vista favorecer a participa-
ção litúrgica do povo na glorificação de Deus e, ao mesmo tempo, tornar
mais acessíveis e fecundas para cada crente as possibilidades de
santificação.

Às exigências e finalidades da vida cristã, só pode corresponder
uma liturgia que produza no coração que se põe à escuta da Palavra e
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propende para a Eucaristia, aquele “silêncio repleto de presença adorada”
do qual tive oportunidade de falar na recente Exortação pós-sinodal
sobre a Vida Consagrada (cf. n. 38; ed. port. de L’Osservatore Romano
de 30.III.1995). Num mundo impregnado de mensagens audiovisuais de
todos os géneros, é necessário recuperar áreas de silêncio, que permitam
a Deus fazer ouvir a sua voz e, à alma, compreender e acolher a sua
Palavra (cf. OL, 16; l.c., 762). Isto é o que ensina o resplandecente
exemplo de inumeráveis Santos e Beatos, que nos precederam na glorifi-
cação de Deus, com o recolhimento orante da sua vida, e dos Mártires,
que escolheram, por amor, “o silêncio” do dom total da existência, como
resposta ao amor de Deus, presente na Palavra e na Eucaristia.

O Martirológio romano

6. Eis por que razão será de grande auxílio para a vida cristã o con-
junto das reflexões que desenvolvestes quer acerca do culto dos Beatos
quer do Martirológio Romano, enquanto livro litúrgico, que contribui
de maneira singular para o intercâmbio da veneração dos Santos entre
as Igrejas, como comunicação de dons, no espírito da comunhão dos
Santos. Bem sei que se trata de um trabalho longo e delicado, que já há
muitos anos exige a reflexão e o trabalho da vossa Congregação. Chegou o
momento de completar esta importante obra, de tal modo que o Marti-
rológio se junte aos outros livros litúrgicos já renovados. Assim, aparecerá
claramente que a parcimónia de espaço que o Calendário Romano geral
dedicou à memória dos Santos, a fim de dar precedência ao Dia do Senhor e
à celebração do seu Mistério, não significa de modo algum menor consi-
deração por aqueles que, a começar por Maria Santíssima, dão testemu-
nho, com a sua própria vida, das maravilhas operadas pela graça, de
modo que os fiéis não só comemorem e meditem os mistérios da Redenção,
mas também os alcancem pessoalmente, participem neles e deles vivam
(cf. Pio XII, Carta Encíclica Mediator Dei, ASS 39 /1947/, 580).

Faço votos por que os trabalhos da Assembleia plenária contribuam
para uma cada vez mais profunda vida litúrgica do povo de Deus, e
invoco sobre o vosso Dicastério a constante protecção de Maria, modelo
insuperável de perfeita Orante.

Com estes sentimentos, enquanto vos agradeço mais uma vez a
vossa generosa colaboração, concedo com afecto a cada um de vós uma
especial Bênção Apostólica.
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II

DISCURSO E RELATÓRIO
DO CARDEAL PREFEITO

(Excertos) 1

1. Saudação dirigida ao Santo Padre
durante a audiência (3 de Maio de 1996)

Santo Padre,

Queremos agradecer-lhe, Santidade, o apelo universal a uma ora-
ção de Advento na vigília do Terceiro Milénio: “De fronte ao ano 2000
toda a Igreja,... tem necessidade de uma grande oração que passe,
como onda convergente, através das várias Igrejas, nações e continen-
tes”. Sentimo-nos felizes por nos encaminharmos para uma celebração
de cunho reduplicativamente litúrgico...

Não poderíamos esquecer a incoerência de tantos cristãos prontos a
reconhecer em teoria o primado da oração, mas lentos na sua prática.

Preocupante se torna nalguns a atitude de desalento semelhante à
que experimentaram a seu tempo os discípulos de Emaús. Também
hoje são muitos os cegos de mente e duros de coração, necessitados da
luz do Mestre e da ternura do Pastor. A dupla mesa eucarística, da Palavra
e do Pão, oferece a verdade vital e a vida verdadeira de Cristo, revelação
do Pai (cf. DV, 2), que hoje ecoam na Palavra divina e nos ritos litúrgicos.

A indiferença provoca dolorosas ausências dos jovens nas
celebrações eucarísticas. Sentimos a necessidade de tornar universal o
esforço de evangelização levado por diante de forma verdadeiramente
exemplar por Vossa Santidade em benefício dos predilectos de Cristo
Mestre.  Urge oferecer eficazmente o único viático capaz de sustentar os
jovens na aventura da sua vida humana e cristã.  Não é justo que,
sedentos e famintos, como são, de alegria, de canto, de vida comunitária

1 Tradução de Notitiae, n. 359/360 (Junho-Julho de 1996), pp. 407-420).
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com afecto familiar e impulso de criatividade, permaneçam na sua
sede e fome, longe das celebrações litúrgicas que estão perfeitamente
em sintonia com a sua alma, capazes de satisfazer plenamente as
suas profundas aspirações.

2. Saudação inicial aos Exmos Padres da Plenária

É para mim motivo de grande alegria dar-vos as boas vindas
fraternas e sacerdotais. Quero exprimi-lo com a fórmula que para mim é
tão genuína e sincera: “Estais en vuestra casa”.

Quais são os motivos que justificam este nosso encontro? Qual é a
temática atribuída à Plenária? Qual é, finalmente, a metodologia mais
apropriada para levarmos a cabo a nossa tarefa?

Parece-nos conveniente, antes de mais, dar conta do andamento
dos trabalhos propostos, a seu tempo, pelos Padres.

A Instrução sobre a Inculturação foi acolhida com agrado, em
especial pelos Padres do Sínodo Africano. Ao contrário, foi suspensa a
publicação da Instrução Geral do Ritual Romano, para evitar inúteis
repetições do “Catecismo da Igreja Católica”.

Uma questão fundamental de princípio seria examinar o modo
como tem sido recebida a reforma litúrgica querida pelo Concílio...
Penso que a Congregação deve tomar nota e estabelecer um programa
de estudo e de intervenção, logo que estejam resolvidas as questões de
particular urgência apresentadas neste encontro.

a) Em primeiro lugar figura o Missal Romano.... O Santo Padre,
de facto, expressou o desejo de que a nossa Congregação prepare,
“logo que possível, a ‘terceira edição típica’ latina do Missal, incor-
porando-se nele tudo o que já foi aprovado pela Sé Apostólica nestes
últimos anos, depois da publicação da ‘segunda edição típica’”. Fica
assim bem claro o objecto de estudo posto à vossa consideração.

... Teremos, assim, o Missal em edição autêntica actualizada e
prática, sem as contínuas chamadas, bastante aborrecidas, aos apêndi-
ces já muito volumosos.

b) O Martirológio, elencado entre os livros litúrgicos da Igreja,
ocupa nos nossos dias as primeiras páginas da actualidade... O Papa
convida ao diálogo (ecuménico) não somente sobre a realidade do martí-
rio, mas também sobre o Martirológio: “Numa visão teocêntrica, nós,
os cristãos, já temos um Martirológio comum. Ele compreende também
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os mártires do nosso século, mais numerosos do que se possa pensar, e
mostra como, a um nível profundo, Deus mantém entre os baptizados a
comunhão na exigência suprema da fé, manifestada com o sacrifício
da vida” (Ut Unum sint 84; cf. Tertio Millenio Adveniente, 37 e
Veritatis Splendor, 93).

Assim, a nossa Congregação não pode ficar indiferente. O nosso
contributo deve permanecer no âmbito da competência própria. Uma
vez que a identidade dos interlocutores é a primeira regra para um diálogo
frutuoso, é necessário que a Igreja católica actualize, com cuidado, o seu
próprio Martirológio...

A revisão do Martirológio Romano, enquanto livro litúrgico do
Rito Romano, longamente cuidada, chega felizmente ao seu termo neste
momento providencial.

c) O culto dos Beatos representa um outro tema de actualidade. É
um facto indiscutível e feliz que o número das beatificações cresceu
grandemente durante o pontificado de João Paulo II. Perante este facto,
a normativa ficou superada e deixou de ser idónea para dar resposta
adequada às novas coordenadas espácio-temporais dos novos Beatos.

A renovação deverá ter em conta, antes de mais, a distinção básica
entre beatificação e canonização, que se deve reflectir claramente nos
próprios ritos litúrgicos. Mas é necessário não desconhecer, por outro
lado, as justas exigências ligadas às condições particulares de um novo
Beato, quando se trata do primeiro a atingir a glória de Bernini na his-
tória de um continente, de uma nação, ou de uma região cultural de
particular importância historico-geográfica.

Não é uma pura questão de prestígio. Trata-se de um verdadeiro
“kairós”, uma ocasião esplêndida para orientar liturgicamente o impulso
da nova evangelização no mundo do novo Beato.

d) A Ordem sagrada encerra o elenco dos temas propostos à nossa
consideração. A este propósito é ampla a competência da Congregação,
no duplo sentido de promoção e de defesa. Infelizmente, a maior parte
das energias são gastas em responder aos numerosos e angustiados pedidos
de dispensa dos presbíteros e diáconos, que não se sentem capazes de
continuar a assumir os compromissos da Ordem sagrada.

Trata-se de um trabalho difícil, delicado, dolorosíssimo. O nosso
Dicastério tem continuado fielmente na esteira da Congregação para a
Doutrina da Fé, que por longos anos teve esta tarefa sob a sua compe-
tência.
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Constatada a universalidade do fenómeno, o Santo Padre quer
que sejam os próprios Bispos a tomar consciência e a reflectir sobre a
solução a dar a um problema que ameaça gravemente a vida futura da
Igreja. A Congregação procurou solicitar de cada Ordinário sugestões
para enfrentar o tema. Os Padres da Plenária terão ocasião de contri-
buir com o fruto da própria experiência pastoral e propor indicações
úteis para se prosseguir no trabalho com mais esperança de sucesso.

III

RELATÓRIO DO EXMO SECRETÁRIO

(Excertos) 1

O presente Relatório pretende responder a diversas exigências.
Em primeiro lugar, deve dar informações sobre os trabalhos levados a
cabo desde a última Plenária, e sobre aqueles que ainda estão em curso.
Em segundo lugar, pretende dar a conhecer as diversas problemáticas
enfrentadas e aquelas que ainda o devem ser.

Na Plenária de 1991, foram examinados dois documentos: o pri-
meiro, sobre a adaptação da liturgia às várias culturas; o segundo, que
tinha por título Institutio generalis Ritualis Romani. Foi também deli-
neado o quadro dos princípios de referência em ordem ao projecto das
edições típicas: a segunda do Ordo exsequiarum e a terceira do Missale
Romanum.

Quanto à revisão do Ordo exsequiarum é útil recordar que a in-
tenção do Dicastério, no projecto exposto à Plenária, e a concordância
de pontos de vista dos Padres, era a de preparar uma segunda edição
típica, para facilitar a celebração em língua latina, e ao mesmo tempo
para ajudar as Conferências Episcopais a prepararem a sua própria edi-
ção, com as necessárias adaptações, não só no âmbito das propostas do
livro típico, mas também na linha das situações pastorais e da variedade
das culturas.

1 Tradução de Notitiae, n. 359/360 (Junho-Julho de 1996), pp. 425-456).
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Parte do trabalho, o que deveria servir de base ao desenvolvi-
mento de toda a nova edição, está pronto. Faltam dois trabalhos: o pri-
meiro é a aplicação concreta do texto de base a todos os capítulos; o
segundo é a revisão dos Preliminares, que só uma consulta mais ampla
que a do “grupo” que iniciara o trabalho poderia completar. Como é
evidente, o projecto será retomado e levado a bom termo.

Quanto à edição típica do Missale Romanum, já no decurso da
discussão dos temas propostos aparecera a todos a vastidão do trabalho
necessário e a seriedade do empreendimento.

Foi feita na Congregação mais de uma revisão da Institutio
generalis Missalis Romani para a adequar aos princípios aprovados
pela Plenária. Trabalhou-se no Lectionarium Missalis Romani com a
Nova Vulgata, à luz dos princípios relativos à Liturgia Verbi e ao canto
a ela ligado. E aprontaram-se alguns projectos referentes à eucologia, à
luz de quanto a Plenária tinha indicado como orientação...

Com Decreto de 6 de Agosto de 1991 foi publicada a Prex eucha-
ristica quae in Missis pro variis necessitatibus adhiberi potest, versão
latina típica, à qual, com modalidades diversas, se deverão conformar
as várias traduções. Trabalhou-se também para tornar definitivo o texto
latino da Prex eucharistica “de reconciliatione”.

Serviço do altar

Entre as várias regulamentações, conta-se a Carta circular aos
Presidentes das Conferências Episcopais, para comunicar a interpretação
autêntica do can. 230 § 2, com algumas indicações para ilustrar o sen-
tido da intervenção e o seu reflexo no ordenamento da vida litúrgica. É
de todos conhecida a delicada situação que se vinha criando por parte de
alguns, que se recusavam a atender à norma contrária a confiar às mu-
lheres, de qualquer idade, o serviço do altar, e pela crescente pressão de
outros, em sentido inverso.  O Dicastério tinha estudado e proposto
várias formas para repor a ordem, ainda antes do Sínodo dos Leigos. A
urgência da situação e o esclarecimento dado pela declaração da não
admissão das mulheres ao sacerdócio tornou possível confiar o orde-
namento da vida litúrgica na própria diocese, mesmo nesta matéria, à
prudência pastoral dos Bispos.
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Adaptação e inculturação

A Instrução publicada inaugura um novo período de investigação
e de trabalho entre as Conferências Episcopais e a Santa Sé. Na Instrução
está bem estabelecido que a inculturação da liturgia necessita de algumas
condições preliminares: entre estas, a existência de uma tradução da
Bíblia para o uso litúrgico, na língua adoptada, a apreciação da situação da
Igreja em relação à cultura ou culturas de um dado país, e a presença de
pessoas competentes no conhecimento quer do Rito romano quer dos
valores culturais locais. Na quarta parte da Instrução são expostas as
possíveis adaptações a levar a efeito “na unidade substancial do Rito
romano” a dois níveis: primeiro, aquele que já está previsto nos livros
litúrgicos; e, segundo, o das adaptações mais profundas, não previstos
nos livros litúrgicos.

Actualização do Calendarium Romanum generale

No decurso dos últimos anos, de várias partes têm chegado propos-
tas de integrações ou adequações ao Calendarium Romanum generale.
Depois de submeter à atenção do Santo Padre a dita problemática, deci-
diu-se admitir com o grau de memoria ad libitum no Calendarium Ro-
manum generale: S. Adalberto, S. Pedro Juliano Eymard, S. Pedro Claver.
No mesmo âmbito foi elevada ao grau de memória obrigatória a cele-
bração do Imaculado Coração de Maria. Uma ulterior inserção foi deci-
dida, a de S. Luís Maria Grignion de Montfort, pelo seu influxo na
propagação da devoção a Maria Santíssima, mas aguardam-se alguns
meses para tornar pública a notícia, a fim de a fazer coincidir com a visita
que o Santo Padre tem intenção de fazer ao seu túmulo, em Setembro.

Outros problemas a enfrentar

Entre os problemas que foram em parte estudados, mas que ne-
cessitam de um maior aprofundamento deve indicar-se o dos Ministéri-
os dos leigos, cuja reflexão o Dicastério deve levar por diante, junta-
mente com a Congregação para a Doutrina da Fé.

Outros campos que necessitam de ajuda, para uma melhor aplicação
das normas existentes e para uma eventual regulamentação posterior,
dizem respeito ao Sacramento do Matrimónio e ao Sacramento da
Penitência.
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Formação litúrgica

O Dicastério não pode deixar de louvar o empenhamento com
que as Conferências Episcopais, Bispos, Comissões litúrgicas e Institu-
tos promovem a formação, de modo a assegurar uma renovação litúrgi-
ca ordenada e fecunda. Esta formação é, em formas diversas, de acordo
com a diversidade de iniciativas e as capacidades dos vários responsá-
veis,  dirigida ao clero, aos religiosos e religiosas, aos que estão a for-
mar-se para a vida clerical ou religiosa, e aos leigos em geral. Em espe-
cial o Dicastério não deixa de inculcar a formação daqueles que devem
receber frutuosamente os vários Sacramentos e a daqueles que são cha-
mados a colaborar na animação litúrgica das comunidades e sobretudo
daqueles que devem suprir a carência de clero em certas regiões...

O Dicastério todavia sente que neste campo muito se deverá
continuar a fazer, a começar pelo nível mais importante, o do clero. Em
muitas partes faltam os pastores que possam guiar a comunidade na
recta aplicação das normas litúrgicas, os verdadeiros peritos a quem
confiar as traduções litúrgicas, nas várias línguas aprovadas, a partir
dos originais latinos, e quantos possam promover um correcto aposto-
lado litúrgico, um renascimento da música e do canto sagrado.

Celebração do mistério de Cristo no ano litúrgico

Não se pode negar que, em relação ao ano litúrgico, se nota a
necessidade de uma maior promoção, de fronte às resistências que se
encontram ainda, acerca de elementos fundamentais da sua celebração.
Causa espanto como, a quarenta anos da reforma do Tríduo Pascal, e
depois da Carta circular da Congregação para o Culto Divino a tal pro-
pósito, ainda se não tenha conseguido superar algumas resistências, en-
quanto, por outro lado, são preocupantes certas formas de
estropiamento das próprias celebrações.

Na mesma linha, o Dicastério está preocupado com a diminuição
do sentido do Domingo em várias partes da Igreja, enquanto se tornam
tão frequentes os pedidos de festividades devocionais...

Pastoral litúrgica relativa sobretudo à celebração da Eucaristia

A promoção da pastoral litúrgica relativa à celebração e partici-
pação dos fiéis na Eucaristia envolve muitos campos da actividade do
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Dicastério, e tudo quanto se disse, e se venha a dizer, poderia confluir
neste sector. No tratamento do tema desta Plenária, relativo à terceira
edição do Missale Romanum, tratar-se-á de facto sobre a celebração da
Missa e juntar-se-á uma pergunta sobre a oportunidade de fazer uma
chamada de atenção acerca do modo de celebrar, para favorecer a
participação desejada pela Sacrosanctum Concilium e que permanece a
norma e o critério de toda a pastoral da Eucaristia...

O repetido pedido de regular e promover as celebrações eucarís-
ticas para os jovens aguarda que ao documento Os jovens e a liturgia
seja dada forma definitiva....

O tema das celebrações para pessoas inválidas, a que faz aceno a
Exortação Apostólica Vicesimus quintus annus, no n. 17, espera ainda
uma coordenação por parte do Dicastério para dar às várias iniciativas
e directivas, permitidas em certas regiões e ocasiões, uma estrutura
mais homogénea e orgânica.

Outros textos litúrgicos

O Dicastério empreendeu a compilação do texto da Missa votiva
da “Misericórdia de Deus”, a pedido do Santo Padre. O texto da Missa,
já em uso na diocese de Cracóvia, e em toda a Polónia, foi conformado
numa tradução latina ao estilo dos livros litúrgicos latinos e, depois da
aprovação, vai ser enviado a todas as Conferências Episcopais, para
que, depois de traduzido, possa ser incluído nas sucessivas reimpressões
do Missal.

Os textos da Prex eucharistica “de reconciliatione”, publicados
em 1993 e só ad interim aprovados, foram revistos e melhorados para se
conformarem melhor ao estilo litúrgico do Missal Romano.

Embora a maior parte dos livros litúrgicos esteja publicada, fal-
tam ainda alguns. Entre estes, conta-se o Martyrologium Romanum, que
está entre os assuntos da ordem do dia desta Plenária, como já esteve
numa Plenária precedente da Congregação para o Culto Divino, em
1987. Também a edição do Lectionarium Missae, que faz parte do Mis-
sal Romano, diz respeito de algum modo ao trabalho da Plenária, que
trata da terceira edição típica do Missal. O Leccionário, com a adopção
do texto da segunda edição típica da Nova Vulgata para os textos a
proclamar, está quase pronto. Segundo a orientação escolhida deverá
dar-se a precedência ao Evangeliarium.
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Quanto ao De exorcismis, aguardam-se as informações pedidas
às Conferências Episcopais, antes de retomar o iter necessário para
poder passar do texto ad interim para o texto definitivo.

No que diz respeito ao Supplementum da Liturgia das Horas, que
contém o ciclo bienal das leituras bíblicas e patrísticas para o Ofício da
Leitura, está já pronto um primeiro volume, o que vai do Advento ao
Pentecostes. O Supplementum, como é sabido, devendo ser um comple-
mento da Liturgia das Horas, já referido na Instrução Geral da Liturgia
das Horas, nos nn. 145-152, em resposta aos princípios aí enunciados,
tem como objectivo proporcionar aos fiéis aquele vivo e sábio conheci-
mento da Sagrada Escritura e da Tradição, através de algumas das mais
belas páginas da literatura cristã, principalmente patrística.

Deverá prover-se ainda às Colectas sálmicas e às Súplicas, de
que algumas partes já foram compiladas.

Entre os livros de canto gregoriano, os Beneditinos de Solesmes
tinham, há já alguns anos, iniciado o trabalho em vista à publicação dos
textos do Ordo Cantus Officii. Esta obra paciente e sábia, com a revi-
são deste Dicastério, no que diz respeito à parte do Antiphonale Roma-
num, está a chegar à sua fase final.

Depois do Sínodo sobre a Vida consagrada, tornou-se mais rele-
vante determinar as modalidades de composição dos textos litúrgicos,
em ordem a um Ritual apropriado às tão diversas formas de consagração.

Para além destas edições, de momento não está prevista mais ne-
nhuma editio typica altera. No que diz respeito às reimpressões, a Li-
vraria Editrice Vaticana já iniciou uma reimpressão actualizada do
Caeremoniale Episcoporum. Está também já em fase de preparação
uma reimpressão da Liturgia Horarum, com a integração dos novos ofí-
cios.

Música, canto e arte sacra

A Congregação deverá retomar o tema da música e do canto sa-
grado, porque a legislação actual, embora tenha já claros os princípios
da Constituição conciliar, encontra-se dispersa em vários documentos,
que dão aso a interpretações nem sempre homogéneas. A competência
da Congregação estende-se também a esta matéria, mas a colaboração
dos peritos neste sector não tem sido sempre fácil, por vezes tem sido
mesmo difícil.
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É responsabilidade particular deste Dicastério acompanhar também
tudo o que diz respeito à arte sacra. Neste âmbito, entram as questões
respeitantes aos projectos de reordenamento das igrejas e do espaço
presbiteral, segundo as directivas pós-conciliares. Nas respostas dadas
a diversas Igrejas locais, a Congregação tem sempre aproveitado para
sublinhar a importância da arte, para além da música, na promoção de
uma activa e consciente participação, quer do clero quer dos fiéis. Tam-
bém no que diz respeito à arte sacra, os princípios existem, e várias
Conferências Episcopais legislaram a propósito, mas falta um verdadeiro
corpo de nova legislação que, revendo as normas precedentes, tenha em
conta os múltiplos aspectos da relação entre arte e liturgia.

III

UMA INTERVENÇÃO DO EXMO SECRETÁRIO
NA PLENÁRIA (2 de Maio de 1996)

Desejo antes de mais agradecer a todos os presentes pela aprecia-
ção feita ao Relatório que fiz sobre o trabalho que desenvolve o Dicasté-
rio, e sobretudo pela confiança que foi demonstrada em relação ao nosso
serviço ao ministério petrino.

Num segundo momento, no fim da Plenária, exporei, ainda que de
modo provisório, uma síntese das orientações que com tanta variedade
de cambiantes, mas ao mesmo tempo com tanta riqueza e profundidade
de pensamento, nos foram comunicadas, de viva voz e por escrito, sobre
as temáticas propostas para a ordem do dia. No presente momento creio
oportuno oferecer já algumas respostas aos quesitos colocados no pri-
meiro dia do nosso trabalho, depois da apresentação do meu Relatório.
Certamente não me será possível tocar toda a vasta gama de problemas
levantados. Limitar-me-ei a alguns, sem pretender atribuir uma escala
de valores à ordem apresentada, nem aos argumentos escolhidos. Quei-
ram desculpar-me por não mencionar os nomes dos Em.mos ou Exmos
Senhores que falaram sobre os assuntos, nem daqueles que já tenham
dado úteis esclarecimentos a propósito, no decurso do intercâmbio fra-
terno de pensamento, que animou estas duas sessões de trabalho.

1 Tradução de Notitiae, n. 359/360 (Junho-Julho de 1996), pp. 456-467).
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1. Celebrações dominicais e festivas à “espera” do presbítero
Alguns elementos de resposta já os escutámos na intervenção de

alguns Membros. Como todos recordam foi a 2 de Junho de 1988 que a
Congregação para o Culto Divino publicou o Directorium de
celebrationibus dominicalibus absente presbytero.

A situação que se tinha presente era a de uma forte solicitação dos
Bispos de algumas localidades, que se encontravam na impossibilidade
de assegurar, por falta de sacerdotes, a celebração eucarística nos
domingos e festas de preceito. A ideia fundamental era assegurar com
todos os meios possíveis não só uma reunião da comunidade, mas a cele-
bração cristã do domingo, sem esquecer que a Eucaristia é a sua cele-
bração própria: reunião de oração e de escuta da Palavra, que sublinha a
importância ao mesmo tempo da reunião dominical-festiva e da Eucaris-
tia, como fontes da vida cristã individual e comunitária.

De facto, tais formas existiam já, faziam parte da experiência de
várias Igrejas, e tratava-se de lhes fornecer orientações para que a sua
finalidade continuasse e fosse melhor realçada. Por isso se dispôs que devia
evitar-se tudo aquilo que pudesse levar a confundir estas celebrações com a
celebração eucarística. Mas não podendo haver celebração da Eucaristia
onde não há presbítero, a assembleia dominical, com a comunhão, remete
para a Missa e para o presbítero, que falta e se espera. Fazer desejar o
que falta, e rezar para que não falte (Eucaristia e sacerdote), entrava no
objectivo das orientações dadas.

A decisão do Bispo deve ser estudada, em relação a toda a situa-
ção pastoral.

O Dicastério registou uma grande diversidade de uso quanto ao
Directório:

–  Na América Latina foi recebido com entusiasmo, mesmo como antídoto
às seitas e, regra geral, procura-se distribuir a Eucaristia. Trabalha-se mui-
to para dar uma adequada formação aos animadores. O CELAM avançou
neste sentido com muito cuidado e com óptimos subsídios.

– Na América do Norte está menos presente, em geral, mas utiliza-se
onde é necessário. Muitas vezes são as religiosas a animar estas reu-
niões de oração, por vezes mesmo onde há diáconos permanentes.
Infelizmente registam-se algumas tendências pouco claras, porque se
utiliza por vezes onde há sacerdotes (para completar o número das cele-
brações antes previstas no horário), contra os princípios do Directório,
sem se dar conta de que se está a abrir aos fiéis a possibilidade de esco-
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lher entre a Missa e a Celebração, falseando a própria Celebração, e
não ajudando a clareza de consciência dos fiéis.

– Nos países de Missão (África, Ásia, Oceania) a experiência existia
desde há muito tempo e estava confiada aos catequistas. O Directório
não constituía novidade. Para disporem sempre da Comunhão, criaram-se
os centros eucarísticos, nos quais o missionário celebra todos os meses e
deixa a Eucaristia que será levada no domingo aos vários lugares de
assembleia. Existem programas de formação e nota-se que os velhos
catequistas em geral orientam as celebrações melhor que os jovens.

Na Europa o Directório não foi recebido com entusiasmo, porque
de momento não era necessário. E as experiências que se registam são
muito variadas consoante os países. Na Alemanha os animadores são
muitas vezes leigos, habilitados “ad quinquenium”. A tendência é a de
não dar a comunhão, para evitar, diz a orientação particular, a confusão
com a celebração eucarística, mas também porque domina nalguns uma
certa ideia de que não há razão para a comunhão fora da celebração da
Missa. Quanto à França, ouvimos falar do perigo que existe de se trans-
formarem em “Missa sicca”. Em Espanha são raras: dá-se sempre a
comunhão e, onde existem, os animadores têm uma boa formação.

Foi já falado na Plenária das grandes possibilidades de adaptação
existentes, e da necessidade de normas bem precisas, com os pormenores
bem previstos e pensados. Cada Conferência deve prover às próprias
necessidades, obviar ao surgir de abusos, preparar subsídios adequados.
Se cuidam com tanto pormenor as edições dos livros litúrgicos para os
presbíteros e diáconos, que já devem ter tido uma formação adequada,
porque não se hão-de cuidar “in loco” edições com os textos a seguir?
Ou permite-se aos animadores toda a criatividade possível? Ou a pre-
guiça de repetir ou retomar dos livros litúrgicos paradigmas e textos que
são próprios de outras celebrações? Se não for a Conferência Episcopal
a fazer isso, deverá fazê-lo cada Bispo na sua diocese, não deixando que
seja a iniciativa privada a oferecer coisas por vezes discutíveis e menos
úteis para atingir os objectivos que se pretendem. Só desta maneira se
evitarão aquelas formas incorrectas em que tudo é retomado do pequeno
Missal, com uma acção de graças que toma o lugar da Oração eucarística,
quando não se usa mesmo aquela sem as palavras da consagração, ou
em que o animador se comporta, no vestir, no lugar que ocupa, no saudar
a assembleia e no rezar, como presbítero, recusando-se depois a voltar para
o meio dos fiéis, no dia em que o presbítero está presente e preside à
Eucaristia.
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2. Formação para a mistagogia

A mistagogia é indicada no Ordo initiationis christianae
adultorum (= OICA) como o ultimum tempus que se segue à recepção
do Baptismo, da Confirmação e da Eucaristia, na Noite pascal, e que
dura todos os cinquenta dias da Páscoa (OICA, 7d). Antes do Baptismo
há uma iniciação à vida sacramental; depois do Baptismo é necessário
fazer a experiência desta vida, interiorizá-la. Se o tempo pascal é, para
os novos baptizados na Páscoa, um tempo privilegiado para fazer a ex-
periência, esta deve prolongar-se por toda a vida cristã.

Daí a importância do papel do “sacerdos” como mistagogo. O
próprio Santo Padre o sublinhou na Carta Apostólica Vicesimus quintus
annus, recordando o papel do Bispo celebrante: “Quando o Bispo cele-
bra rodeado pelo povo, é o próprio mistério da Igreja que se manifesta.
Por isso mesmo, é necessário que o Bispo esteja firmemente convencido
da importância dessas celebrações para a vida cristã dos seus fiéis. Elas
devem ser modelo para toda a diocese. Muito há ainda a fazer para aju-
dar os sacerdotes e os fiéis a penetrar no significado dos ritos e dos
textos litúrgicos, para aperfeiçoar a dignidade e a beleza das celebra-
ções e dos lugares, para promover, à maneira dos Padres da Igreja, uma
‘catequese mistagógica’ dos sacramentos” (n. 21).

O “sacerdos” (presbítero ou bispo) preside: ele é o “proestôs”,
dizia S. Justino no século II. É a função principal que a liturgia apresenta
na sua oração: Deus, qui beatum N., episcopum plebi tuae sanctae
praeesse voluisti... Ele não preside por sua própria autoridade, mas age
in persona Christi.

Com a pessoa do “sacerdos”, é a presença de Cristo que se mani-
festa à Igreja em oração. A ele compete pronunciar as orações “presi-
denciais”. Isto implica que ele faça sua a oração da Igreja, oração que
supera o nível da oração de cada um dos membros da assembleia e de si
próprio, pois é a oração do Corpo de Cristo. A ele compete sempre rea-
lizar os gestos sacramentais na verdade.

Na celebração, o “sacerdos” não deve desempenhar todos os papéis:
deve, como os outros fiéis, escutar a palavra de Deus antes de a partilhar
com eles na homilia. Deve deixar que cada um desempenhe, plenamente, o
ministério ou a função que lhe estão confiados. Ele tem também neces-
sidade do ministério dos outros para desempenhar bem o próprio; como
poderá estar à vontade, se ninguém estiver junto dele atento ao que lhe é
preciso? Como poderá estender as mãos para a oração, se ninguém segurar
o Missal diante dele? E também não deve renunciar ao ministério que



98

lhe é próprio, com o pretexto de confiar aos leigos uma maior res-
ponsabilidade.

O exercício da presidência litúrgica sofre ainda de grandes carên-
cias, dado que os livros litúrgicos, se oferecem os textos para ler e os
gestos para realizar, não podem, por outro lado, ensinar a ars celeb-
randi. Muitos celebrantes, qualquer que seja a sua dignidade, a profun-
didade da sua vida interior, ou a sua boa vontade, não sabem como
fazer para celebrar bem, isto é, para presidir bem.

Estarão eles suficientemente formados? A formação litúrgica
situa-se ainda, muitas vezes, aquém das recomendações do Concílio
Vaticano II. No que respeita aos Seminários, os cursos de liturgia deve-
riam “ser considerados como uma das principais disciplinas” (Ratio
fundamentalis, n. 79) logo a seguir à dogmática. Mas será mesmo assim
em toda a parte, desde 1970? Os cursos, porém, não bastam. É necessá-
rio integrá-los com a vida litúrgica quotidiana, a aprendizagem da práti-
ca litúrgica, e a participação nas maiores celebrações do ano litúrgico
presididas pelo Bispo na catedral: os seminaristas “devem viver de tal
modo o mistério pascal que saibam iniciar nele o povo que lhes será
confiado” (Decreto Optatam totius, n. 8; cf. “Carta circular sobre as
festas pascais”, de 16 de Janeiro de 1988, n. 43). “Esta é uma empresa
de grande fôlego, que deve começar nos Seminários e nas casas de for-
mação, e continuar ao longo de toda a vida sacerdotal” (Vicesimus
quintus annus, n. 15).

O Santo Padre acrescentava: “Esta mesma formação, adaptada à
condição que lhes é própria, é indispensável também para os leigos, tan-
to mais que estes, em muitas regiões, são chamados a assumir
responsabilidades cada vez mais relevantes na comunidade” (n. 15).
Formação no exercício e no significado do ministério e das funções pró-
prias dos leigos: acólitos, leitores, cantores, animadores do canto... afim
de que cada um desempenhe plenamente e unicamente o que efectiva-
mente lhe compete (cf. Sacrosanctum Concilium, n. 28). Formação da
assembleia dos fiéis com a palavra e com o exemplo: e tanto, se não
mais, com o modo de celebrar, e com o ensinamento dispensado na ho-
milia, se os pastores souberem conduzir os fiéis à participação plena,
consciente e activa nas celebrações litúrgicas, como é recomendado pela
Sacrosanctum Concilium (n. 14): participação, graças à qual os fiéis
devem alcançar um espírito verdadeiramente cristão, e que os pastores
de almas devem procurar com ardor, em toda a sua acção pastoral, com
a necessária pedagogia (ibid.).
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Participação exterior e interior

Uma das preocupações bem presentes à Congregação é a da
sensibilização para o autêntico espírito litúrgico, consciente de que a
responsabilidade em tal campo põe em causa em primeiro lugar os Bispos.

Corre-se o risco, sempre possível, de confundir a participação ex-
terior com a participação interior, ou de se contentar com a participação
exterior levada a cabo segundo as normas, ou de julgar que a uma maior
participação exterior corresponde sempre uma melhor participação inte-
rior, ou ainda de que, por oposição ao activismo exteriorista de algumas
celebrações, se deve regressar-encerrar no intimismo (não na interiori-
dade) do passado.

No fundo, a intenção subjacente à reforma litúrgica querida pelo
Concílio, e posteriormente levada à prática mediante a revisão dos Ordines
(ritos-orações, adopção da língua falada), mais não é que restituir ao
povo de Deus a consciência do mistério do culto cristão, que é “sacrifício
espiritual”, e ao mesmo tempo a possibilidade de ter acesso pessoal e comu-
nitariamente à graça da salvação, perenemente tornada presente pelo
seu Autor através dos “santos sinais”. Se a participação exterior não é
igual para todos os membros de uma assembleia – uma vez que nem
todos fazem tudo mas cada um a própria tarefa – todos porém são cha-
mados-urgidos à participação interior.

Trata-se de manter, portanto, a equidistância entre o activismo,
que significa participação exterior sem coração, e o intimismo, que signi-
fica privatização do próprio sentimento interior em detrimento da expe-
riência-participação comunitária.

Acerca da participação exterior deve afirmar-se toda a sua
importância, como sinal visível da atitude invisível do coração dos
participantes, sejam ministros ordenados ou fiéis.

Isto não significa que a uma maior participação exterior (fazer-
-dizer qualquer coisa durante a celebração, orientar os cânticos...) corres-
ponda uma melhor participação na celebração: a escuta e o silêncio,
antes mesmo das aclamações corais, são a expressão exterior privi-
legiada da participação interior, por exemplo na Liturgia da Palavra.

Os sacerdotes celebrantes são responsáveis também pela qualidade
da participação exterior, quer na preparação-formação para a celebra-
ção quer no momento da própria celebração. Não é raro que seja o
próprio sacerdote a iludir-se ao julgar que ajuda os fiéis a participar
intervindo continuamente: o seu falar constituirá um obstáculo à partici-
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pação autêntica pois que se torna difícil, se não impossível, distinguir
uma admonição, de um aviso, de uma oração presidencial, de um co-
mentário, da própria oração eucarística...

A autêntica participação exterior, ao contrário, assim como é
inimiga dos espectadores mudos, é igualmente inimiga de activismos-
-protagonismos (que se manifestam, por exemplo, quando se impõe o
próprio gosto, quando as celebrações são conduzidas por pessoas exibi-
cionistas, quando o presbitério é tratado como se fora um palco, com
cânticos não adequados ao momento ritual ou aptos para encontros fra-
ternos não litúrgicos, etc.: todas estas formas não ajudam a melhorar
sequer a participação exterior).

Torna-se evidente, portanto, a necessidade de ajudar os fiéis a
melhorar a participação exterior, recorrendo a pessoas competentes e a
itinerários pacientes mas perseverantes, especialmente a nível diocesano
(uma sensibilidade que ultrapassa a própria paróquia e permite aos fiéis
crescer harmonicamente com todos os outros). Ponho, por exemplo,
uma pergunta que suscita discussão: o uso de uma folha com os textos
bíblicos ajuda ou deseduca os fiéis da escuta da Palavra de Deus? Para
os liturgistas é pacífico que ler pessoalmente os textos bíblicos mata a
acção da escuta da Palavra; os catequistas e pastoralistas, ao contrário,
pensam (estou a simplificar) que ler os textos permite aos fiéis compre-
enderem melhor. A dizer a verdade, a folha poderá ajudar a compreender
melhor a Escritura, mas não a escutar melhor a Palavra.

É preciso todavia não esquecer o valor que tem uma participação
exterior orientada e assumida como norma por uma disciplina comum:
ajuda a superar o subjectivismo e o personalismo que, para além do
mais, têm a desvantagem de confundir os fiéis.

Acerca da participação interior, deve em primeiro lugar pôr-se
em realce a necessidade de uma adequada formação sobre o mistério do
culto cristão por parte dos futuros presbíteros, e da actualização cons-
tante dos padres, mas a esta deve seguir-se o encargo, por parte dos
pastores (bispos, párocos), de formar os fiéis na participação interior,
evitando delegá-lo noutros (estou a pensar na importância de ajudar as
crianças-jovens a valorizar, por exemplo, o momento depois da Comu-
nhão sacramental; trata-se de atitudes espirituais que se aprendem con-
cretamente de alguém...; infelizmente, tem-se muitas vezes a impressão
de que os jovens – talvez mesmo os adultos – vivem superficialmente o
momento depois da Comunhão).
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Concretamente seria ainda necessário valorizar o silêncio, ajudar
os padres e os fiéis a educarem-se para os momentos de silêncio durante
a celebração (por vezes tem-se medo das pausas de silêncio, e os poucos
segundos depois do Evangelho, ou da homilia, ou da Comunhão, parecem
intermináveis, e há mesmo quem não saiba o que fazer nestes fragmentos
de silêncio...).

Os jovens

A relação liturgia e jovens mereceria um discurso articulado, pondo
em realce as dificuldades que se advertem.

O trabalho empreendido por um “coetus” constituído expressa-
mente para a redacção de um documento sobre este tema, como já disse
no Relatório, está à espera de ser novamente reelaborado.

À tendência de ajudar os jovens a tomar parte na liturgia, usando
formas simbólicas que lhes sejam mais próximas, contrapõe-se a ten-
dência oposta que testemunha como os jovens se deixam fascinar por
certas “embalsamadas” liturgias de mosteiros, que arrastam, arrebatam
o espírito, suscitam sentido de oração e serenidade...

O justo e desejável protagonismo dos jovens na liturgia não deve
tornar-se obstáculo à recepção do mistério operado por Cristo, primeiro
Protagonista dos santos mistérios celebrados na e pela Igreja.

Se são de desejar encontros de formação para jovens, como tam-
bém momentos de experiência-proposta de vários modos de oração
adaptados a eles, parece deverem excluir-se celebrações litúrgicas siste-
máticas só para jovens. A motivação é essencialmente eclesial: os jovens
devem tomar parte nas celebrações da Igreja. Não se pode pensar resol-
ver a desafeição dos jovens para com a liturgia criando celebrações
adaptadas a eles, segundo os seus gostos, mas antes – creio – formando-os
seriamente nos sinais-gestos-orações-ritos da liturgia, no seu sentido e
valor, que vão para além do critério, do “prazer” imediato.

É certo que algumas liturgias “formais”, além de não falarem aos
jovens, os afastam do mistério do culto cristão. Mas estou a pensar, por
exemplo, na verdade dos sinais, em liturgias sóbrias, em celebrações
que fazem transparecer exteriormente a participação interior. Não é
indispensável que um jovem perceba tudo da celebração para nela tomar
parte activamente: é principalmente o fascínio da celebração (de quali-
dade!), o mistério dos “santos sinais” que arrasta-transforma jubilosa-
mente a vida...
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Finalmente, deve dizer-se que a celebração litúrgica tem a sua
especificidade, os seus tempos-modos, as suas lógicas e leis a respeitar; não
se pode pensar em transformar uma liturgia eucarística num contentor
de uso diversificado, ou numa ocasião de fazer várias coisas ao mesmo
tempo; o próprio sacramento da Penitência não pode reduzir-se, mesmo
“visivelmente”, a uma conversação mais ou menos longa sobre os pro-
blemas dum jovem...; a celebração do Matrimónio não pode ser entendida
como o momento para exprimir a criatividade do próprio grupo juvenil de
que se faz parte... Penso que será sempre oportuno distinguir o que é a
celebração do sacramento – com a sua fisionomia peculiar – e o que é
um momento de partilha, de formação, de expressão de si mesmo, de
catequese...

Grupos particulares

Parece-me útil afrontar o problema, tendo presentes na reflexão
duas vertentes igualmente importantes:

Primeira – Toda a celebração litúrgica é da Igreja, ordenada à
edificação da Igreja, com a sua estrutura também visível (diocese, pa-
róquia); portanto a oração litúrgica é disciplinada pela autoridade com-
petente, consignada-confiada a sacerdotes e fiéis e não deixada à sua
livre iniciativa: ninguém é dono dos sacramentos, nem mesmo da sua
forma de celebração, mas todos são simples servidores-guardas fiéis.

Segunda – A celebração deve ter em conta as exigências diversifi-
cadas dos fiéis, ou de grupos de fiéis. A Instrução Actio pastoralis
(1969) propunha-se precisamente dar indicações para celebrações euca-
rísticas em pequenos grupos, poderíamos dizer, em vista ou na ausência
ou à espera da inteira comunidade cristã. Podemos interrogar-nos se a
Actio pastoralis (1969) teria em conta também os movimentos-associa-
ções de dimensão nacional ou internacional, ou se, pelo contrário,
considerava “grupos particulares” os de fisionomia provisória, não
constituídos de forma estável, em formas tendentes para a autonomia.

Vale também para os movimentos o dever de servir e não de se
servir dos sacramentos, mesmo em relação à forma celebrativa. Há mo-
vimentos que pensam pôr em prática a reforma litúrgica querida pelo
Concílio, segundo perspectivas, disciplinas, praxis celebrativas próprias.
Mas creio que o Ordo Missae do Missale Romanum deve ser adoptado
cordialmente por todos os grupos-movimentos-associações, tal como
está estabelecido para todas as paróquias e igrejas.
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Vale também para os grupos particulares quanto referíamos para
os jovens. Exigências particulares de caminhos espirituais de grupos ou
movimentos podem e devem ser satisfeitas em âmbitos que não sejam os
dos sacramentos, que, por sua natureza, não se prestam  a agressões
personalísticas, e das quais devem mesmo ser defendidos.

Poderia ainda acrescentar-se que por vezes alguns movimentos-
-grupos, em vez de intervirem nos elementos da celebração já previstos
como espaços de criatividade-adaptação , preferem intervir onde é ino-
portuno fazê-lo, transformando a celebração em algo diferente do que
deve ser (por exemplo, Missas de cura em que o sacramento é só um
acompanhamento do longo-importante momento das orações-súplicas
de cura que fazem acorrer-reunir os fiéis).

Finalmente, deve ser salvaguardada mesmo pelos grupos particu-
lares a celebração eucarística dominical, como sinal da comunidade
cristã a que se pertence. A celebração eucarística dominical não pode
ser reduzida a um sinal de pertença a determinado grupo (é um princí-
pio basilar já recordado na Actio pastoralis). Não é aceitável que a
Missa de um grupo particular seja equiparada à de uma comunidade
cristã. Nem é conveniente que os fiéis se sintam constrangidos a seguir
no seu grupo um Ordo Missae diverso daquele que é adoptado quando
se celebra na paróquia.

Tradução de

LUÍS RIBEIRO DE OLIVEIRA
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GRANDE JUBILEU DO ANO 2000
COMISSÃO LITÚRGICA

Prot. 54/96

C A R T A  C I R C U L A R

ENCONTRAR JESUS CRISTO NA LITURGIA

INTRODUÇÃO

1. Três anos nos separam do ano 2000 e são também os anos que
nos preparam para o grande Jubileu que abre o novo milénio. Na sua
Carta Apostólica Tertio millennio adveniente (TMA), o Santo Padre
quis «concentrar a preparação directa e imediata» do Jubileu numa fase
trienal, «toda orientada para a celebração do mistério de Cristo Salva-
dor» (30).

Como a estrutura temática do triénio terá de ser necessariamente
centrada em Cristo, Filho de Deus feito homem, daí que seja também
teológica e, por conseguinte, trinitária (cf. TMA, 39): cada um destes
três anos, como linha do caminho de preparação para o Jubileu, orien-
ta-se de modo especial sobre uma das Pessoas Divinas.

Importância da Liturgia na preparação do Jubileu

2. «O primeiro ano, 1997, será assim dedicado à reflexão sobre
Cristo, Verbo do Pai, feito homem por obra do Espírito Santo» (TMA,
40). Nesta primeira etapa, não há guia mais seguro, tradicional e, ao
mesmo tempo, pedagógico que a Liturgia, já que, como ensina o Concí-
lio Vaticano II, é nela, sobretudo no divino sacrifício da Eucaristia, que
«se dá execução à obra da nossa redenção». A Liturgia contribui no
mais alto grau para que os fiéis exprimam pela sua vida e manifestem
aos outros o mistério de Cristo e a autêntica natureza da verdadeira
Igreja (cf. SC, 2).
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3. É verdade – e a Constituição conciliar bem o recorda – que «a
Sagrada Liturgia não esgota toda a acção da Igreja» (SC, 9). Embora
haja lugar para outras formas de apelar à fé e à conversão, para a cate-
quese e para o empenho activo em obras de caridade, de piedade e de
apostolado, «contudo, a Liturgia é simultaneamente o cimo para o qual
se dirige a acção da Igreja e a fonte de onde promana toda a sua força»
(SC, 10).

Quando, efectivamente, os cristãos se reúnem, de modo especial
no Domingo, para celebrar a Eucaristia, encontram-se com Cristo, pre-
sente na Igreja que reza e canta, presente na sua Palavra, pois é Ele que
fala ao ser lida na Igreja a Sagrada Escritura, presente na pessoa do
sacerdote, presente de modo especial no Sacrifício eucarístico, sob as
espécies consagradas do pão e do vinho (cf. SC, 7).

4. Na convicção, portanto, que «nenhuma outra acção da Igreja se
equipara, em título e grau, à eficácia da celebração litúrgica» (SC, 7) e
que nenhuma outra actividade consegue congregar os cristãos como na
celebração dominical, a Comissão litúrgica da Comissão do Grande
Jubileu dirige esta carta circular às Comissões Nacionais para o Jubi-
leu do Ano 2000 no intuito de dar assim o seu contributo para promo-
ver o «revigoramento da fé e o testemunho dos cristãos» (TMA, 42),
mediante uma mais viva e participada celebração dos mistérios salvífi-
cos de Cristo, que a Liturgia da Igreja realiza ao longo do ano.

5. A Comissão Litúrgica já publicou para 1997 um subsídio com
propostas, sugestões, reflexões e orações em ligação com o Ano
Litúrgico. A presente carta não insiste sobre o conteúdo do mesmo,
senão para encorajar a utilizá-lo. O que com ela se pretende é iluminar
o caminho, ajudar a compreender a pedagogia da Liturgia do ano 1997,
a fim de celebrar com fruto «Jesus Cristo único Salvador do mundo,
ontem, hoje e sempre» (cf. Heb 13, 8).

I. GRANDE É O MISTÉRIO DA FÉ.

6. No decorrer do Ano Litúrgico, a Igreja celebra todo o Mistério
de Cristo, da Incarnação ao Pentecostes e à expectativa da vinda gloriosa
do Senhor (cf. SC, 102). «Com esta recordação dos Mistérios da Re-
denção, a Igreja oferece aos fiéis as riquezas das obras e merecimentos do
seu Senhor, a ponto de os tornar como que presentes a todo o tempo,
para que os fiéis, em contacto com eles, se encham de graça» (ib.).
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A Páscoa de Cristo e o Baptismo cristão

7. No vértice do Ano Litúrgico, brilha o Sagrado Tríduo Pascal da
Paixão e Ressurreição do Senhor (cf. Normae Universales de Anno
Liturgico et de Calendario, 18). Nele se reúnem os fiéis para serem
levados, de hora em hora, a reviver na fé o mistério pascal de Cristo e a
renovar, sempre na fé, o empenho da inserção vital n’Ele, resultante do
Baptismo (cf. SC, 6). Após a procissão triunfal do Domingo dos Ra-
mos, a Páscoa do Senhor desdobra-se, da Missa da Quinta-Feira Santa
em memória da Ceia do Senhor à celebração da Paixão na Sexta-feira
Santa e ao silêncio da vigilante espera junto do túmulo no Sábado, até à
alegria do encontro com o Ressuscitado, ao redor do banquete pascal.

8. Na noite de Páscoa, escutaremos este ano o Evangelho de São
Marcos, onde não se fala – como noutros lugares – nem de anjos nem
de terramotos, mas de três mulheres assustadas com a vertigem do tú-
mulo vazio e da mensagem que deverão ‘transmitir: procuram um morto,
mas ele está vivo. Toda a fé da Igreja, a fé de cada cristão, está contida
neste anúncio: Jesus, o Crucificado, ressuscitou!

A centralidade de Cristo crucificado e ressuscitado, na história
da salvação, é sintetizada no Exultet pascal e ritualmente significado
no gesto de traçar sobre o círio os algarismos do ano corrente, enquanto
se proclama: «Cristo ontem e hoje, Princípio e Fim, Alfa e ómega. A
Ele o tempo e a eternidade. Amém». A partir da Páscoa, qual sua fonte
de luz, o tempo novo da Ressurreição impregna com o seu esplendor
todo o Ano Litúrgico (cf. Catecismo da Igreja Católica, 1168).

9. Foi numa profunda compreensão do mistério pascal que a Igreja
romana fez da festa da Páscoa a festa do Baptismo cristão. O desenrolar
da Vigília Pascal é uma repetição, com as leituras, os cantos e as orações,
do grande quadro da história da salvação, prefigurado nas narrações e
profecias do Antigo Testamento, realizado em Jesus Cristo, explicado
na carta do apóstolo Paulo, e que cada fiel realiza, uma vez por todas no
Baptismo, e de forma ritualizada, todos os dia que se queira, na Euca-
ristia.

10.  É sabido que o nexo entre a Páscoa de Cristo e a nossa se expri-
me totalmente, quando, na noite da Ressurreição, se renasce – adultos ou
crianças – da água e do Espírito Santo como nova criatura (cf. Bênção
da Água Baptismal). «Desçamos ao túmulo com Cristo, por meio do
Baptismo, para podermos ressuscitar com Ele; com Ele desçamos para
podermos subir com Ele, e sermos com Ele glorificados». (São Gregó-
rio Nazianzeno, Orationes 40, 9: PG 36, 369B; cit. no Catecismo da
Igreja Católica, 537).
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11. Toda a comunidade cristã, mesmo que não haja celebração de
Baptismo, é convidada nessa noite a renovar a profissão de fé baptis-
mal. A admonição prevista no Missal para introduzir a renovação das
promessas do Baptismo – sem lhe dar um desenvolvimento homilético –
pode ser adaptada (ver proposta em anexo), tendo em conta a preparação
que se fez na Quaresma. Os fiéis, de pé e com a vela acesa na mão, res-
pondem às interrogações do sacerdote – as mesmas do próprio Baptismo –
e são aspergidos com água. As palavras e gestos do rito recordam o
Baptismo recebido e o consequente empenho de viver a vida nova em
Jesus Cristo. Esta profissão de fé é a meta do itinerário quaresmal e
exprime a convicção do que isso significa para os que a pronunciam hoje,
na sua situação concreta, e a consciência do empenho que exige para o
futuro.

Até a vela que se acende na chama do círio pascal, símbolo de
Cristo Ressuscitado, recorda a luz do Baptismo e simboliza a vida ilu-
minada por Ele, não obstante as sombras deste mundo: «Sois agora luz
no Senhor; comportai-vos pois como filhos da luz» (Ef 5, 8). «Sois o
povo que Deus adquiriu para proclamar as maravilhas d’Aquele que
vos chamou das trevas à sua luz admirável» (l Pd 2, 9).

12. A profissão de fé baptismal, ao mesmo tempo, pessoal (creio) e
comunitária, tem o seu seio na celebração eucarística, que é o cume da
Vigília, memorial do Sacrifício da Cruz e presença do Ressuscitado,
comunhão entre os membros do Corpo de Cristo, complemento da ini-
ciação cristã e pregustação da Páscoa eterna (cf. Congregação para o
Culto Divino, Litterae circulares de Festis Paschalibus praeparandis
et celebrandis [l6.1.1988], 89-90).

13.  O canto do Magnificat, qual hino de acção de graças depois da
Comunhão, ou o canto da antífona Regina Coeli, depois da Bênção e
antes da despedida, podem constituir uma forma de venerar, nessa noite, a
Virgem Maria, Mãe do Ressuscitado e ícone da Igreja, mãe dos filhos
de Deus.

A Quaresma, itinerário pascal e baptismal.

14. Se a noite de Páscoa é o ponto de chegada, os quarenta dias que a
precedem constituem, tanto para os que se preparam para o Baptismo,
como para a comunidade dos baptizados, uma subida em direcção à
Páscoa.

A canseira espiritual é tal que, bem cedo, a nossa existência cristã
recai no quotidiano. Há, portanto, que retomar fôlego: a Quaresma é
um tempo de retiro vivido por toda a Igreja.
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15. O Evangelho da Quarta-Feira de Cinzas dá três orientações
fundamentais para se viver o Tempo da Quaresma: a esmola, a oração e
o jejum. Embora as situações possam variar de país para país e de pes-
soa para pessoa, esse tríplice esforço deverá configurar, para cada um,
o caminho que leva à Páscoa.

É tempo de solidariedade, de partilha e de acolhimento do próximo,
sobretudo o mais necessitado (cf. TMA, 42) e convém exprimi-lo de
forma comunitária, tanto a nível paroquial como diocesano. Se o antigo
sentido do jejum foi muito reduzido, existem hoje, todavia, outras formas
de jejum, como mortificação, privação pessoal de bens ou de desejos
não essenciais. A Quaresma é, além disso, o tempo favorável para a
oração pessoal e comunitária, alimentada pela palavra de Deus, proposta
todos os dias na Liturgia. Os encontros, os retiros, os exercícios espirituais
que oportunamente se realizam neste período, são ocasião para renovar
a própria fidelidade cristã.

16. No acto de iniciar a caminhada para a Páscoa, o gesto da imposi-
ção das cinzas permite tomar consciência da própria condição de pecador.
A palavra que acompanha o rito é mensagem para o percurso que nós
aguarda: «Convertei-vos e acreditam no Evangelho».

Converter-se é libertar-se do que nos atrai demasiado neste mundo,
ocultando-nos o essencial, para nos voltarmos decididamente para
Deus. Trata-se de um dúplice movimento que nos deve levar a dar uma
resposta sincera e firme à dúplice interrogação da noite de Páscoa: Re-
nunciais? Credes?

17. Acreditai no Evangelho! A Quaresma é tempo propício para
aprofundar o conhecimento do desígnio de Deus sobre nós mesmos e
sobre o mundo, seguindo o percurso bíblico traçado pela Liturgia. As
Leituras dominicais deste ano oferecem um condensado da história da
salvação: a aliança com Noé, o sacrifício de Isaac, a Lei dada a Moisés,
o regresso do exílio, o profeta Jeremias que prefigura Cristo, o cami-
nho de Jesus para a Paixão, com a Tentação e a Transfiguração, a que se
seguem os anúncios: o sinal do Templo, a serpente de bronze, a imagem
do grão que deve morrer para dar fruto e, por fim, a narração da Paixão.
São Leituras que têm um seu comentário explicativo já nos textos dos
apóstolos Pedro e Paulo: a arca de Noé é figura do Baptismo que hoje
nos salva; Deus recusou o sacrifício de Isaac, mas não o do próprio
Filho; a loucura divina é mais sábia que a sabedoria humana; é pela
graça que fomos salvos. Limitar-se exclusivamente ao Evangelho do-
minical seria desperdiçar um conjunto tão rico de Leituras. Os vários
textos de cada Domingo entrelaçam-se e apelam-se uns aos outros, num
tecido que se completa na sucessão dos Domingos.
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18. Havendo catecúmenos que se preparam para o Baptismo, é suma-
mente conveniente utilizar as Leituras dos três escrutínios. Aos Evan-
gelhos da Tentação e da Transfiguração de Cristo seguem os diálogos
de Jesus com a Samaritana, a cura do cego de nascença, a ressurreição
de Lázaro. É desde os primeiros séculos que esses trechos evangélicos
foram escolhidos para iluminar as últimas etapas da preparação ao
Baptismo e guiar os catecúmenos para Cristo, que é a fonte de água
viva, a luz, a ressurreição e a vida.

Nos Domingos da Quaresma, mesmo que, por falta de catecúme-
nos na comunidade, não haja escrutínios, convirá recordar na oração
universal quantos, nesse tempo, se preparam para o Baptismo.

19. «Para melhor salientar o carácter pascal do Baptismo, recomen-
da-se que este seja celebrado durante a Vigília Pascal» (Ordo Baptismi
parvulorum, Praenotanda, 9). Nessa linha, além de celebrar Baptismos
na noite de Páscoa, seria pastoralmente oportuno aproveitar do Tempo
da Quaresma para preparar os pais para o Baptismo dos filhos (cf. ib., 5).

20. Merecem referência também as Leituras feriais, já que desen-
volvem, ao longo dos quarenta dias, os diversos aspectos da vida cristã: o
sentido do jejum e da partilha, o amor do próximo, a importância da
oração, o preço da conversão, a justiça de Deus e a sua misericórdia, o
perdão das ofensas e a reconciliação. Todos os dias, Deus dirige-se ao
seu povo e sua Palavra interpela-nos: «Escutemos hoje a voz do Senhor,
não endurecemos os nossos corações» (cf. Sl 94, 7-8). As Leituras
litúrgicas do Tempo da Quaresma levam, assim, a um exame de consci-
ência: como vivemos as exigências do nosso Baptismo?

É verdade que, durante a semana, a Missa reúne uma comunidade
menos numerosa que a dominical, mesmo assim, as Leituras da Féria
podem alimentar a oração e a reflexão, até fora da Missa.

21. Do mesmo modo, convirá valorizar, especialmente nas Sextas-
-feiras, para além dos piedosos exercícios da Via Sacra e de preferência
segundo o Evangelho, também a leitura-meditação da Paixão do Senhor,
unindo-se aos sofrimentos do Redentor em comunhão com a Virgem
Maria aos pés da Cruz.

Convirá, por fim, orientar as formas de piedade, herdadas do
passado e tornadas populares, numa linha próxima da Liturgia, não
permitindo que se confundam com o folclore.

22. Tempo de penitência, a Quaresma é naturalmente o período em
que os cristãos são particularmente chamados a abeirar-se do Sacra-
mento do perdão. O «Convertei-vos» da Quarta-Feira de Cinzas terá o
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seu prolongamento nas celebrações penitenciais (cf. Ordo Paenitentiae,
Appendix II) e o seu selo na Confissão individual. Poder-se-á favorecê-la
com uma celebração comunitária (cf. ib., cap. II), onde a proclamação da
Palavra de Deus – acompanhada da oração em comum, da homilia e do
exame de consciência – orienta a reflexão para faltas, de cuja entidade
não se teria, de outra forma, a devida consciência. Assim se sublinharia
também a solidariedade que vincula todos os fiéis na consciência da
própria fragilidade e condição de pecadores (cf. TMA, 33), bem como na
acção de graças ao Senhor pela sua misericórdia e na alegria de participar
de forma mais plena, ou de novo, na vida divina, a que o Baptismo
abriu a porta (cf. TMA, 32).

O Tempo da Páscoa

23. O Tempo da Páscoa é o momento favorável «para a renovação da fé
e para o testemunho dos cristãos» (TMA, 42). Para os neo-baptizados, é
um tempo de noviciado para a vida nova em Cristo e na Igreja. «Onde
ainda estiver em vigor, conserve-se com toda a diligência a especial
tradição de celebrar, em dia de Páscoa, as Vésperas Baptismais, durante
as quais, ao canto dos Salmos, se costume fazer a procissão para a fonte»
(IGLH, 213).

24. As Missas da Oitava são dispostas de maneira que os neo-bapti-
zados possam tomar consciência do acontecimento da Ressurreição e
descobrir a «inestimável riqueza do Baptismo que os purificou, do Es-
pírito que os renovou e do Sangue que os redimiu» (cf. Oração Colecta
do II Domingo da Páscoa). A antiga semana das vestes brancas poderia
voltar a ser um tempo forte para os jovens que se preparam para receber a
Confirmação e a Primeira Comunhão. Os textos das Missas destes dias
misturam repetidas alusões ao Êxodo (os baptizados passaram através
da água que os regenerou) com a evocação do acontecimento salvífico,
a alegria da Páscoa e a súplica para a fidelidade ao Sacramento recebi-
do na fé. Fé e Sacramento, Sacramento e vida: eis a lei do agir cristão.

25. Em cada Domingo do Tempo Pascal, a aspersão da água benta,
no início da Missa, poderia constituir uma lembrança do Baptismo, que
é fundamento da existência cristã (cf. TMA, 41) e, ao mesmo tempo,
uma invocação a Deus para que conserve os baptizados na fidelidade
ao Espírito recebido (cf. Admonição de introdução ao rito). Seria bom
que, ao menos nesses Domingos, a profissão de fé do Credo fosse can-
tada por toda a assembléia.
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No dia de Pentecostes, na conclusão das Vésperas, poder-se-ia
levar processionalmente o círio pascal para o baptistério (cf. Ordo
Baptismi parvulorum, Praenotanda generalia, 25).

26. Os cinquenta dias, que culminam no Domingo de Pentecostes,
deveriam ser celebrados com alegria e júbilo, como se tratasse de um
único dia de festa, ou melhor, de um grande Domingo que se prolongou
por sete semanas (cf. Normae universales de anno liturgico et de
Calendario, 22). Deveria constituir, todos os anos, um período de jubileu!
Se infelizmente se perdeu, em grande parte, o sentido de unidade dos
cinquenta dias pascais, que, ao menos, se lhes redescubra o espírito. Por
exemplo, poderia fazer-se com que os jovens, que recebem pela primeira
vez a Comunhão, renovassem as promessas baptismais no encontro
preparatório da véspera, vivido em clima de recolhimento e de oração.

A memória do Baptismo

27. O gesto de fazer o sinal da cruz com a água benta comporta um
acto de fé baptismal.

Por altura da Páscoa, poderia convidar-se os fiéis a recordarem o
próprio Baptismo no dia do aniversário, agradecendo a Deus o dom
recebido. Poder-se-ia valorizar o aniversário em família, no contexto de
um momento sóbrio de oração em comum à volta da vela acesa e inspi-
rando-se nas indicações e nos textos do De Benedictionibus (179-194).

Para os religiosos e religiosas e demais pessoas consagradas, o
ano de 1997 poderia constituir também uma excelente ocasião de refletir,
em encontros espirituais, sobre a profissão dos conselhos evangélicos,
qual «aprofundamento singular e fecundo da consagração baptismal»
(cf. João Paulo II, Exortação apostólica Vita consecrata, 30).

II. «PARA CONHECER

A VERDADEIRA IDENTIDADE DE CRISTO» (TMA 40)

A. A CELEBRAÇÃO DO DOMINGO.

28. Ao longo do ano, Domingo após Domingo, os baptizados são
convidados a reunir-se em assembléia, «para que, na escuta da Palavra
de Deus e na participação da Eucaristia, se lembrem da Paixão, Ressur-
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reição e Glória do Senhor Jesus, agradecendo a Deus que os ‘regenerou
para a esperança viva’» (SC, 106). «Para conhecer a verdadeira identi-
dade de Cristo, é necessário que os cristãos, sobretudo no decurso do
ano corrente, retomem a Bíblia com renovado interesse» (TMA, 40).
Ora, o primeiro laço com o conhecimento da Escritura, como logo a
seguir recorda o Santo Padre, é «a Sagrada Liturgia, rica de palavras
divinas» (ib.). A celebração litúrgica é o momento em que a Escritura
se faz Palavra. E para que a Palavra de Deus ressoe hoje, é preciso que
haja um tempo para proferi-la e um tempo para recebê-la, escutá-la,
compreendê-la: é este o sentido e o valor da Liturgia da Palavra na
assembléia que reza.

29. Nos Domingos do Tempo Comum de l 997, o nosso guia na escuta
da Palavra será São Marcos. O seu Evangelho não é apenas a biografia
de Jesus, mas uma mensagem provocadora: quem é Jesus? A resposta
vem já na introdução: «início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de
Deus» (Mc 1, 1). Ao longo da narração de São Marcos, os mal-entendidos,
as falsas ideias sobre o Messias, as ambiguidades dos próprios discípulos,
os abandonos, as hostilidades, a traição, o drama do processo e da morte
ignominiosa na cruz, tornam-se revelação de quem é verdadeiramente
Jesus, até à declaração decisiva que o evangelista põe na boca do cen-
turião pagão: «Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus» (Mc
15, 39). São Marcos poderá ajudar as comunidades cristãs a dissiparem as
dúvidas, as incompreensões, os preconceitos sobre a pessoa de Jesus,
uma vez que nunca deixaremos de descobrir a verdade sobre o Filho de
Deus.

30. O Evangelho de São Marcos é, dos quatro, o mais breve e, por isso,
é interrompido por cinco Domingos (de 27 de Julho a 24 de Agosto),
substituindo-o com a leitura do capítulo VI do Evangelho de São João.
À narração da multiplicação dos pães segue o ensinamento de Jesus
sobre o próprio mistério, pão vivo descido do céu e que dá a vida ao
mundo. Tais leituras permitirão desenvolver, mais do que na simples
solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, a importância que
têm para a vida cristã a celebração eucarística, a comunhão do Corpo e
Sangue do Senhor, a adoração da sua Presença no tabernáculo, bem
como as exigências interiores e a atitude exterior a ter na recepção digna
da Eucaristia.
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B. AS FESTIVIDADES DO ANO.

Natal do Senhor.

31. A Incarnação do Filho de Deus no seio virginal de Maria (cf.
TMA, 40 e 43) é tão importante para a humanidade e para a nossa salvação
que o nascimento de Jesus Cristo tornou-se o ponto simbólico de partida
da era cristã e da numeração dos séculos precedentes. Desde a criação
do mundo, a história orienta-se para o acontecimento de Belém: «A
nossa fragilidade humana é assumida pelo Verbo, o homem mortal é
elevado à dignidade imortal» (Prefácio do Natal III).

Poder-se-ia imprimir na assembléia orante a recordação de um
tal acontecimento, único e sem par, por exemplo, retomando no início
da Missa da noite de Natal o anúncio solene do Martirológio (cf. anexo),
onde com a evocação dos séculos passados e dos grandes acontecimentos
da história, se manifesta a inserção no tempo d’Aquele que existia antes do
tempo: «Gerado desde toda a eternidade, começou a existir no tempo»
(Prefácio do Natal II). Do mesmo modo, os presépios nas igrejas e nas
casas são, de certa forma, a lembrança visiva desse acontecimento central
da história humana.

Maria Santíssima, Mãe de Deus

32. Na mencionada perspectiva da redescoberta do mistério de Cristo,
único Salvador, o 1º de Janeiro deveria servir para se reencontrar o
carácter primário da solenidade de Maria, a Santíssima Mãe de Deus:
«é no seu seio que o Verbo se fez carne!» (TMA, 43); por meio dela
Deus «deu aos homens a salvação eterna» (Oração Colecta); através
dela vêm a nós, com Cristo, a bênção e a paz (cf. I Leitura, Salmo e
bênção solene).

Os demais aspectos desse dia (começo do ano, Dia Mundial da
Paz) não deveriam ofuscar a importância mariana, que nos exorta a
saudar e venerar na Virgem Maria a Mãe do Filho de Deus e a Mãe da
Igreja (Oração depois da Comunhão).

A evocação de Nossa Senhora, contemplada sobretudo no misté-
rio da sua maternidade divina (cf. TMA, 43), terá lugar ainda, ao longo
do ano, nalgumas festividades, bem como nas várias formas da piedade
popular.

33. A solenidade da Epifania prolonga, até aos confins do mundo e
nos no tempos, a luz do Natal, manifestação do nosso Deus e Salvador
Jesus Cristo nos br de Maria, Mãe do Rei que nasceu’ (cf. Mt 2, 2).
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As tradições populares que rodeiam tal festividade são sinal da
importância teve para gerações de cristãos. A maravilha suscitada pelo
episódio evangélico Magos, guiados por uma estrela até ao Menino de
Belém, torna-se ainda maior per a estrela da fé que leva a Jesus Salva-
dor os que estão longe (cf. II Leitura) e que oferece um novo dia a
Jerusalém e ao mundo inteiro (cf. I Leitura e Salmo). A nossa vida,
aliás como a de todos os povos da terra é «um caminho guiado pela
estrela».

34. A festa do Baptismo do Senhor, que constituiu mais uma mani-
festação de Jesus Cristo, servirá de ocasião para ajudar os baptizados,
regenerados na água e no Espírito a redescobrirem a própria condição
de filhos adoptivos do Pai, no seu único Filho directo - e, ao mesmo
tempo, a unidade fundamental que os liga entre si, não obsta as barreiras
confessionais. Citando o Catecismo da Igreja Católica (1271), o Santo
Padre recorda que o Baptismo constitui «o fundamento da comunhão
entre todos os cristã mesmo com os que ainda não estão em plena co-
munhão com a Igreja Católica» (TMA, 41). Convirá acenar à iminente
semana de oração pela unidade dos cristãos.

Algumas comunidades paroquiais prevêem, para esse dia, a cele-
bração dos Baptismos. É verdade que a Igreja Romana prefere a noite
pascal, todavia, na festa Baptismo do Senhor poderia ser significativo,
pelo menos, iniciar a Missa com o rito aspersão da água, fazendo-o,
com a importância devida, em memória do próprio Baptismo: «Tudo o
que aconteceu em Cristo faz-nos compreender que, depois imersão na
água, o Espírito Santo desce sobre nós, do alto dos céus, e que, adoptado
pela voz do Pai, nos tornamos filhos de Deus» (Santo Hilário de
Poitiers, In evangelium Matthaei, 2: PL 9, 927; cit. no Catecismo da
Igreja Católica, 537).

Apresentação do Senhor

35. Em 1997, a Apresentação do Senhor cai num Domingo. Última
festividade derivada do cicio natalício, constitui uma nova manifestação
do Senhor. Nela, celebra-se a entrada do Senhor no seu Templo (I Leitura);
a perfeita doação de Jesus ao Pai, pelo braços da Virgem que oferece e
que é prelúdio do sacrifício da Cruz (cf. II Leitura); encontro de Jesus
com os dois anciãos (Evangelho) e, através deles, com todos os que na
noite dos tempos, esperaram pelo Salvador e, de modo profético, também
com quantos – jovens e velhos – ainda hoje e até ao fim dos tempos
verão em Jesus Cristo a luz das nações.
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A procissão das velas, introduzido pela admonição e pela oração
da bênção através do luminoso movimento da assembléia que canta e
aclama Cristo luz, é meio expressivo muito válido – se bem valorizado –
para manifestar a fé comum no Filho de Deus, «Luz da Luz, Deus verda-
deiro de Deus verdadeiro» (Símbolo de Niceia). Mais ainda, as primeiras
Leituras da Missa e o Salmo dão à narração do Evangelho toda a sua
profundidade de significado: Jesus, oferecido a Deus no Templo pela
Virgem Mãe, é Messias esperado que vem; é o nosso Sumo Sacerdote,
de quem se preanuncia a prova da Paixão redentora.

Anunciação do Senhor

36. Por coincidir com a Semana Santa, a Anunciação será celebrada,
em 1997, no dia 7 de Abril, Segunda-feira depois da Oitava da Páscoa.
Resultará assim sublinhada a ligação entre a incarnação e a Redenção:
«(Christum)... inter homines et propter homines nasciturum» (Prefácio).

A atitude de perfeita disponibilidade da Serva do Senhor une-se
à de Cristo (II Leitura) e recorda como a nossa existência de baptizados
se deva orientar para Deus, qual sacrifício de louvor e Eucaristia vivida.

A Missa desse dia, sobretudo se celebrada de tarde, poderia ser
proveitosamente precedida de uma vigília, por exemplo, do hino bizan-
tino Akathistós, em perspectiva do Jubileu: «A anunciação de Maria
inaugura a plenitude dos tempos (Gal 4, 4), ou seja, é a realização das
promessas e das preparações» (Catecismo da Igreja Católica, 484).

37. A solenidade pode servir de ocasião para sublinhar – ou redesco-
brir, se necessário – o valor da tríplice recitação diária do Angelus
Domini, síntese orante dos mistérios da salvação e correcta expressão
do lugar que Maria ocupa em tal mistério.

Exaltação da Santa Cruz

38. A festa da Exaltação da Santa Cruz, ao coincidir em 1997 com o
XXIV Domingo do Tempo Comum, levará as comunidades a redesco-
brir e a celebrar, mais que a passagem da morte à vida, a vitória defini-
tiva de Cristo, já contida no escândalo da Cruz: a árvore da Cruz do
Redentor leva à Vida.

Poder-se-ão encontrar diversas maneiras de exprimir o sentido
glorioso da Cruz, por exemplo, uma cruz levada em procissão através
da igreja e incensada no início da Missa. Poderia também servir de
inspiração – mesmo para uma celebração fora da Missa – o especial
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rito que nesse dia se celebra no Oriente cristão: no momento da Oração
Universal, a cruz é levada, do altar, para o meio da assembléia e, no fim
de cada intenção, é baixada e levantada, sucessivamente para cada pon-
to cardeal, ao canto incessante do Kýrie eléison, enquanto a assembléia
se ajoelha e se levanta. E um gesto que exprime a abundância de bênção
que o Universo recebe da Cruz e, ao mesmo tempo, a dimensão cósmica da
salvação.

Dedicação da Basílica Lateranense

39. Também a festa da Dedicação da Basílica do Latrão coincidirá,
em 1997, com um Domingo. É festa do Senhor, uma vez que é festa da
Igreja, que é o seu Corpo Místico. As igrejas de pedra recebem, efecti-
vamente, sentido da sua simbólica relação com a Igreja, Corpo de Cristo,
animado do Espírito Santo.

Embora se comemore, nesse dia, a inauguração da Catedral de
Roma, um dos lugares de peregrinação do Jubileu, a ocasião poderia e
deveria servir também para que cada igreja, por mais humilde, eviden-
ciasse o seu verdadeiro significado: o mistério da Igreja transparece no
lugar de culto onde os baptizados se reúnem, se verdadeiramente é um
lugar de oração, de acolhimento, de encontro, de presença e de espera
de Cristo Senhor.

Cristo Rei do Universo

40. O Ano Litúrgico tem o seu termo na solenidade de Cristo Rei,
que evoca o fim dos séculos, quando o «primogénito dos mortos... virá
sobre as nuvens do céu, Ele que é o Alfa e o Ómega» (cf. I e II Leituras).

Cristo é Rei, mas o seu reino não é deste mundo (cf. Evangelho).
A realeza foi-lhe dada pelo Pai e é eterna (cf. I Leitura). Ele fará parti-
cipar dessa realeza quantos foram libertados dos pecados com o seu
sangue (cf II Leitura). O regresso de Cristo assinalará o fim dos tempos:
então, Deus será tudo em todos (cf 1Cor 15, 28).
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* * *

41. Eis algumas pistas que poderão servir de orientação e de indica-
ção. Caberá a cada paróquia e comunidade de fiéis, de acordo com as
diferentes condições das respectivas assembléias, procurar, ao longo
do ano, os modos de conhecer melhor Jesus Cristo Salvador e de viver
mais intensamente em conformidade com a graça recebida no Baptismo.

Durante este ano, que assinala a primeira etapa no caminho para
o Grande Jubileu, é importante deixar que a Liturgia fale: com a sua
riqueza, a sua pedagogia e abertura a todos, ela é o lugar por excelência
para escutar constantemente o convite: «Buscai o Senhor» (Sl 104, 4);
o lugar para experimentar a certeza da sua presença: «É o Senhor» (Jo
21, 7) e o lugar onde juntos aguardar a sua vinda: «Vem, Senhor Je-
sus!» (Ap 22, 20).

Sede da Comissão Central do Grande Jubileu do Ano 2000, 1 de
Dezembro de 1996, Primeiro Domingo do Advento.

✠ Geraldo M. Agnelo
Presidente da Comissão Litúrgica

ANEXO

1. Proposta de admonição para introduzir a renovação das
promessas baptismais.

Irmãos caríssimos:
A Páscoa de Cristo é também a nossa Páscoa. «Desçamos ao tú-

mulo com Cristo, por meio do Baptismo, para podermos ressuscitar
com Ele; com Ele desçamos para podermos subir com Ele, e sermos
com Ele glorificados».

No Baptismo, fomos vitalmente inseridos, uma vez por todas, em
Cristo, único Salvador. Tendo nas mãos a vela que acendemos no círio
pascal, queremos, esta noite, renovar juntos a renúncia a Satanás e o
empenho de servir a Deus vivo e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito
Santo, em conformidade com a graça e as exigências do nosso Baptismo.
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2. Texto do Martirológio (25 de Dezembro)

Octavo Kalendas Ianuarii.
Innumeris transactis saeculis a creatione mundi, quando in principio

Deus creavit caelum et terram et hominem formavit ad suam imaginem;
permultis etiam saeculis ex quo post diluvium Altissimus in nubibus
arcum posuerat, signum foederis et pacis; a migratione Abrahae, patris
nostri, de Ur Chaldaeorum, saeculo vigesimo primo; ab egressu populi
Israel de Aegypto, Moyse duce, saeculo decimo tertio; ab unctione David,
in regem, anno circiter millesimo; hebdomada sexagésima quinta, iusta
Danielis prophetiam; Olympiade centésima nonagésima quarta; ab
Urbe condita anno septingentesimo quinquagésimo secundo; anno
imperii Caesaris Ottaviani Augusti quadragésimo secundo, toto Orbe
in pace composito, Iesus Christus, aeternus Deus aeternique Patris
Filius, mundum volens adventu suo piissimo consecrare, de Spiritu
Sancto conceptus, novemque post conceptionem decursis mensibus, in
Bethlehem Iudae nascitur ex Maria Virgine factus homo; Nativitas
Domini nostri Iesu Christi secundum carnem.

Transcorridos inúmeros séculos da criação do mundo, quando no
princípio Deus criou o céu e a terra e formou o homem à sua imagem;

muitos séculos de quando, após o dilúvio, o Altíssimo fez brilhar
entre as nuvens o arco-íris, sinal de aliança e de paz;

vinte e um século da saída de Abraão, nosso pai, de Ur dos Caldeus;
treze séculos da saída do povo de Israel do Egipto pela mão de Moisés;
cerca de mil anos da unção de David como rei;
na sexagésima quinta semana, segundo a profecia de Daniel;
na era da centésima nonagésima quarta Olimpíada;
no ano 752 da fundação de Roma;
no quadragésimo segundo ano do império de César Octaviano Au-

gusto, quando na terra inteira reinava a paz, Jesus Cristo, eterno Deus e
Filho do eterno Pai, querendo consagrar o mundo com a sua vinda, con-
cebido por obra do Espírito Santo e transcorridos nove meses da sua
concepção, nasceu em Belém da Judeia da Virgem Maria, homem entre
os homens: Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne.
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XXII ENCONTRO NACIONAL
DE PASTORAL LITÚRGICA

O MATRIMÓNIO E A SUA CELEBRAÇÃO

I – CRÓNICA

De 22 a 26 de Julho de 1996 realizou-se, em Fátima, o XXII Encon-
tro Nacional de Pastoral Litúrgica. Participar em vinte e dois Encontros
já quase dá direito a receber uma medalha. Há quem os tenha frequen-
tado todos. Há mesmo quem tenha estado no de Cortegaça, em 1970,
que não entra nesta enumeração. Então éramos 70 participantes. Este
ano ultrapassámos os 1100.

A recente publicação da segunda edição típica do Ritual do Ma-
trimónio e os problemas que a teologia, a liturgia e a pastoral deste
sacramento colocam à Igreja e a cada uma das dioceses e comunidades
paroquiais, pesaram na escolha do tema: «O Matrimónio e a sua cele-
bração».

Foram dias de reflexão mas não só: também de alegria pelo reen-
contro, de celebrações na Basílica e na Capelinha das Aparições, de
tempo dedicado aos ensaios (ou às sonecas na hora “perigosa” após o
almoço!). Foram momentos de convívio, de jovialidade dos mais novos
e não só, de amizades que se estabelecem, de boa disposição provocada
pelas intervenções do Padre Cândido de Cernancelhe, pela veia poética
do Padre Luís ou pelas observações “saborosas” dos nossos composito-
res-ensaiadores. Eis alguns dos “ingredientes” que dão cor própria ao
«Encontro de Liturgia», e fazem dele uma espécie de “laço” que prende
os que alguma vez vieram, e os faz voltar no ano seguinte.

Ao cair da tarde do primeiro dia, terminados que foram os trâmites
das inscrições, já com o Guião das celebrações e demais material em nosso
poder e após breve momento de oração, o olhar do sociólogo P. Dr.
António Manuel J. Janela ajudou-nos a ver «O Matrimónio na sociedade
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contemporânea». A perspectiva foi ampla e abriu pistas de reflexão
muito importantes. A jornada viria a terminar, após a refeição da noite,
com a sempre interessante e simpática apresentação dos participantes:
por dioceses, idades, sexos, estados e situações dentro do Povo de
Deus, acompanhada pela manifestação ruidosa dos grupos mais nume-
rosos vindos de algumas comunidades paroquiais.

Do programa de cada dia fez parte a Hora de Laudes, quase sempre
na Capelinha das Aparições, a Missa na Basílica e a Hora de Vésperas,
no Centro Pastoral Paulo VI, três momentos de oração litúrgica que
deixam “marcas” espirituais nos participantes. Mas houve ainda outros: a
participação no Terço e na Procissão de velas (2º dia), a celebração da
Vigília dos Apóstolos (3º dia), uma celebração Penitencial (4º dia) e a
Bênção dos esposos na Missa de encerramento (5º dia).

A música é um elemento muito importante nas acções litúrgicas,
particularmente na Liturgia das Horas e na celebração eucarística. Faze-
mos nossa a opinião de Jean-Claude Crivelli: «O canto litúrgico pode
muito bem ser qualificado como acto de revelação... pois contribui,
através dos meios que lhe são próprios, para o memorial que é toda a
celebração litúrgica». Quem não sentiu já alguma vez essa vibração
interior provocada pela melodia que envolve um canto litúrgico, e nos
faz penetrar mais profundamente no sentido do seu texto bíblico? O
Encontro de Liturgia tem tido a sorte, desde os seus primeiros passos,
de poder contar com a colaboração dedicada de um grupo de composi-
tores, cujos nomes são bem conhecidos. Recordamos, na fé, os que já
partiram para o Senhor, e agradecemos aos que ainda trabalham para
nós. Sem eles, teria faltado esse tão importante suplemento de alma,
que é a música, às nossas celebrações

Voltemos às conferências. No segundo dia, da parte da manhã, o
P. Dr. António dos Santos Marto falou-nos do «Matrimónio, realidade
humana e mistério de salvação», com suas luzes e sombras, que se in-
sere «dentro duma história do amor eterno que é Deus, que extravasa
para fora de Si mesmo através do seu Filho Jesus Cristo e do Espírito
Santo e Se quer comunicar às criaturas de eleição, que é cada homem
e cada mulher que vêm a este mundo». A terminar a sua bela exposição
diria que «o matrimónio que se vive cristãmente é uma concretização
da vida cristã a partir da fé, pelo que, a exercitação na fé é o objectivo
de toda a pastoral matrimonial razoável, em ordem a um êxito feliz de
todos os matrimónios».
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Da parte da tarde, o P. Dr. Alfredo Leite Soares dissertou sobre
«A celebração do matrimónio na Bíblia e na História da Igreja». A
síntese de tudo o que disse fê-la ele próprio em breves palavras: «O
simples facto matrimonial da criação foi elevado a sacramento. Jesus
Cristo não inventou nenhum pacto matrimonial. Aceitou o pacto antigo,
elevando-o à categoria de sacramento. Durante muitos séculos, nas
regiões sem liturgia matrimonial, os matrimónios cristãos não foram
destituídos da dignidade sacramental, pois entre baptizados o sinal sa-
cramental é o consentimento mútuo, enquanto o baptismo dos esposos é o
que dá significado, suporte e virtude ao sinal sacramental».

Na manhã do terceiro dia, o P. Dr. José de Leão Cordeiro falou
da «Celebração do matrimónio no Ritual de Paulo VI». Depois de re-
cordar que «uma das fórmulas que mais depressa se gravou na (sua)
memória infantil foi aquela que o senhor prior dizia, três domingos
seguidos, antes das orações finais, voltado para o povo, com um papel
nas mãos, e que começava assim: “Querem contrair o santo sacramento
do matrimónio...”», resumiu a longa história celebrativa do sacramento,
comparou as duas edições típicas do Ritual, fez ressaltar as novidades
que a segunda apresenta em relação à primeira, chamou a atenção para
alguns dos seus aspectos mais frágeis, e insistiu em que «as celebrações
matrimoniais não são apenas textos mas sobretudo um clima geral que há-
de ser criado com a colaboração e o empenhamento de todos: noivos,
presidente, assembleia celebrante, grupo coral, qualidade da música e
de todas as intervenções, mesmo as dos fotógrafos». Por fim, salientou
a flexibilidade dos ritos iniciais, a maior riqueza da Liturgia da Palavra, e a
nova versão portuguesa da fórmula do consentimento, mais próxima da
linguagem comum do que a anterior. E não esqueceu «algumas lacunas
que seria bom corrigir em futura edição do Ritual».

De tarde, o P. Luís Ribeiro de Oliveira, citando inúmeros textos
litúrgicos e dos Padres da Igreja, fez-nos descobrir a «Mensagem dou-
trinal e espiritual dos ritos litúrgicos do matrimónio» sobretudo das
liturgias orientais, onde a respectiva celebração «se reveste de grande
solenidade e consta de dois ritos: o primeiro dedicado a celebrar o
compromisso matrimonial, ou seja a promessa do futuro casamento –
ofício dos esponsais; e o segundo dedicado à bênçãos dos esposos de-
nominado ofício da coroação, ofícios que, separados nos primeiros
séculos, constituem actualmente uma só celebração». Depois de nos
dar a conhecer a riqueza e variedade dos ritos matrimoniais nas diversas
tradições litúrgicas do Oriente, apresentou o mistério do matrimónio
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«a partir da eucologia e do leccionário ritual», salientando que «um
dos aspectos que melhor realçam o papel do sacramento do matrimó-
nio é a sua coerente integração na economia da salvação, cujas etapas
principais são a criação, a aliança e os esponsais de Cristo com a
Igreja. E é a palavra de Deus que melhor nos revela o mistério do
matrimónio e a dignidade do amor conjugal».

Com a mestria do pedagogo que todos lhe reconhecemos, o Cón.
Dr. José Ferreira iluminou-nos, na manhã do dia seguinte, com o seu
trabalho sugestivo sobre a «Bênção nupcial e mistagogia». No seu jeito
peculiar começou por definir o próprio título que iria desenvolver, lem-
brando que «a bênção nupcial é aquela oração que se faz sobre os noi-
vos, na missa de casamento, depois do Pai nosso, (e que) mistagogia
significa conduzir as pessoas ao conhecimento do mistério que é cele-
brado, através da própria celebração». Mais adiante afirmou que a
bênção nupcial «é, a bem dizer, o único formulário de oração propria-
mente nupcial de toda a celebração. No entanto, por mais tradicional e
veneranda e importância que tenha, ela não é a “forma” do sacramento.
A forma são as palavras que se juntam ao elemento e que fazem o sa-
cramento. Não há forma do sacramento do matrimónio». A riqueza da
sua exposição não pode resumir-se. Por isso, vencendo a tentação de
continuar, terminamos pelas suas próprias palavras: «Não sendo a bênção
nupcial a “forma” fundamental do matrimónio é a oração que melhor
nos apresenta o sentido e a teologia, a espiritualidade, o sentido pro-
fundo da aliança matrimonial. O Senhor nos torne a todos membros
dessa aliança, quer os casados, quer os clérigos, quer os religiosos e
religiosas, e nenhum se julgue superior aos outros. E se forem superiores
não é pela função neste mundo. Porque no céu não haverá nem casados,
nem solteiros, nem consagrados. São todos como santos de Deus. O
Senhor nos ponha lá».

Com o Encontro a caminhar para o fim, foi a vez, da parte da
tarde do dia 25, de ouvir o Cón. Dr. Carlos Alberto P. Paes, falar-nos da
«Pastoral e celebração do matrimónio». Não foi difícil descobrir que
estávamos diante dum teólogo que é simultaneamente pároco, com uma
opinião sobre os nossos Encontros que muito nos apraz registar: «Pes-
soalmente creio que é notável o contributo que estas semanas de
liturgia têm oferecido para a renovação da sensibilidade litúrgica das
nossas comunidades. Por isso me associo com todo o gosto a este En-
contro para partilhar convosco alguma experiência que vou colhendo
nas actividades que desenvolvo agora como prior». Partindo daqui, ei-lo
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a fazer o elenco dos «desafios pastorais que o matrimónio coloca às
Igrejas», a equacionar o problema dos «agentes e meios para uma pastoral
pré-matrimonial», e a reflectir sobre «o matrimónio e a sua celebração»,
dado que «se o sacramento deve ser bem preparado deve ser também
convenientemente celebrado..., tendo em conta o seu carácter social e
a sua importância na vida das pessoas». Gostámos, particularmente,
das suas sugestões a propósito das «celebrações possíveis no itinerário
catecumenal para o sacramento», e do seu apelo à criatividade em tal
domínio: «Quando confrontamos o actual quadro da formação cate-
quética das crianças e adolescentes, verificamos que houve a preocu-
pação de assinalar, de 2 em 2 anos, essa progressão, nas diversas etapas
da iniciação cristã plena. Ora bem: julgo que no itinerário para o
matrimónio se deve criar uma criatividade pastoral equivalente. Valo-
rizando não só a bênção dos noivos que o Ritual prevê, mas integrando
também outras celebrações dentro do quadro geral da liturgia católica».
Obrigado, Cón. Carlos Paes. O senhor disse que não é frequentador
destas Semanas. Ao ouvi-lo falar desta maneira até diríamos que sim.

Não posso concluir esta crónica sem fazer referência à riqueza
das homilias dos senhores Bispos que presidiram a todas as celebra-
ções, particularmente às do senhor D. António Francisco Marques.
Muitas vezes faz-nos lembrar esses grandes mistagogos da liturgia ce-
lebrada: S. Ambrósio, S. Agostinho, S. João Crisóstomo... Não leve a
mal que lhe diga isto. É o que sinto. E estou certo que não sou o único
a partilhar tal opinião.

JOSÉ DE LEÃO CORDEIRO
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II – SESSÃO FINAL

Palavras de D. António Francisco Marques

Por força das circunstâncias, cabe-me a mim a palavra de encer-
ramento. Gostaria que estivesse aqui o Presidente da Comissão Episcopal
de Liturgia.  Por razões de saúde, não pode acompanhar-nos.  Mas tele-
fonou e eu mantive-me em contacto com ele. Por isso vos comunico o
seu grande anseio de que este Encontro resulte verdadeiramente numa
caminhada mais forte e rápida na transformação das nossas comunidades,
no sentido de uma vivência inteira dos mistérios que celebramos.

Nas minhas funções e com a experiência de bastantes anos de
trabalho e preocupação dentro das prespectivas da liturgia em Portugal,
quero antes de mais, dizer uma palavra de muita estima à pessoa que,
quase sem se dar por ela, teve o trabalho de preparar, orientar e admi-
nistrar quanto se refere a este Encontro. Trata-se de Frei Pedro Ferreira.
Mais uma vez se confirmou o que eu pensava quando há algum tempo
atrás lhe bati à porta insistindo e, às vezes, exigindo que ele aceitasse o
lugar de Director do Secretariado e de Secretário da Comissão Episcopal.
A prova está feita. São positivos, muito positivos, os resultados.

Mas creio que é justo recordar Mons. Aníbal Ramos que, tenho a
certeza, desde o céu, vive a nossa alegria no final deste Encontro.
Lembramo-lo sempre com muita saudade e gratidão.

O Secretariado Nacional de Liturgia, com o apoio da Comissão
Episcopal, atento ao bem das nossas comunidades, tem vindo a promover
estes Encontros. Quisemos este ano estudar o sacramento do matrimónio.
Cuidamos, habitualmente, que um novo livro liturgico seja reflectido
por todos nós, facilitando o seu adequado uso. Pode acontecer, quase
inadvertidamente: quando aparece um livro, abrimo-lo e começamos a
usá-lo nas celebrações. Raramente lemos os Preliminares e estudamos
o livro litúrgico, para depois iniciarmos as celebrações. Creio que não
podemos continuar assim. Havemos de estudar os livros litúrgicos. Só se
entenderão e só serão livros vivos, guias eficazes da celebração litúrgica,
quando fizermos o seu estudo aprofundado, não apenas dos textos que
vamos pronunciar mas de todo o seu conteúdo. Fica aqui manifesto este
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desejo e também esta proposta: que nós individualmente e de modo muito
especial, as nossas escolas de teologia, usemos de verdade os livros
litúrgicos para estudo e reflexão.  Os Preliminares têm de ser textos
escolares nos institutos de teologia.

Este Encontro teve como tema o matrimónio e a sua celebração.
Pretendemos, sobretudo, reflectir sobre o sentido pastoral da celebração
do matrimónio, trazendo aqui várias vozes que nos ajudaram a descobrir a
riqueza da doutrina do próprio Ritual.  Sabemos que este e outros ritu-
ais são como que orientadores da celebração. Muitas vezes lamentamos
e até protestamos porque não temos ocasião para a criatividade. Não
estudámos os Preliminares, porque se o tivéssemos feito teriamos en-
contrado imensos pontos que se abrem à iniciativa pessoal. O que ela
tem é de ser criatividade consciente, bem reflectida, e nunca improvisada.

Quisemos que este nosso Encontro nos proporcionasse uma re-
flexão pastoral sobre o matrimónio e sua celebração. Isto interessa não
só aos que sentem vocação matrimonial, mas a toda a Igreja.

Não vou ocupar mais tempo a falar sobre o tema do Encontro,
mas queria deixar aqui uma palavra de jubilosa comunhão com quantos
sentem alegria no seu casamento; com quantos vivem a felicidade de
terem nascido dum casal cristão feliz; com quantos bebem numa
familía cristã a possibilidade de uma consagração de tipo diferente no
seguimento mais próximo de Jesus Cristo, segundo as exigências de
radicalidade evangélica, no sacerdócio ou nas várias formas de especial
consagração; com quantos, a partir do exemplo de pais felizes no seu
matrimónio, descobrem a sua vocação matrimonial que os leva a cons-
tituir também uma família cristã, a verdadeira “Igreja doméstica”.

Na verdade, nas famílias que vivem com alegria a sua fé e a cele-
bram na comunidade dos irmãos é fácil surgirem vocações sólidas de
especial consagração, e firmes vocações matrimoniais.

Gostaria que este Encontro ajudasse a dar sentido à vida dos casais
em crise. A crise é normal no crescimento se, perante ela, surgir a capa-
cidade de voltar ao princípio, de reler, de repensar, de reflectir outra
vez sobre o casamento à luz e com a força da graça sacramental.

Mas também há casais desfeitos, divorciados e recasados.  A
Igreja não fecha a porta a ninguém. A esses casais recordo o espírito da
Familiaris Consortio, e de uma pequena nota pastoral da Conferência
Episcopal Portuguesa. Eles têm lugar na comunidade e esta não os
pode recusar, mas deve criar ambiente para que vivam e celebrem a sua
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fé em comunidade. Não se considerem separados da Igreja. Podem e
devem, enquanto baptizados, participar, a seu modo e segundo a situação
em que se encontram, na vida e nas acções da comunidade, por exemplo na
acção social. Não temos que os julgar ou esmagar, mas sim devemos
ajudá-los com carinho.

Vamos continuar o Encontro nas nossas comunidades, com muita
humildade.  Temos consciência de que a reforma liturgica ainda não
acabou.  Queremos continuá-la. Ela está permanentemente a fazer-se.
E somos nós quem a realiza.  Confio que os participantes deste Encontro
vão ser verdadeiros actores da reforma liturgica querida e iniciada pelo
Concílio.

Permitam-me uma referência muito rápida ao trabalho do SNL.
Não vou citar aqui todos os livros já publicados. Talvez fosse bom, para
sabermos que eles estão à disposição de todos.  Mas anuncio apenas que,
dentro de muito pouco tempo, esperamos ter pronto o Leccionário das
Missas Rituais e o Ritual da Penitência. Este foi profundamente enri-
quecido com celebrações organizadas, que facilitam o seu uso na cele-
bração do sacramento da Penitência. Permita Deus que até ao próximo
Encontro possamos ter em nossas mãos o já tão esperado Evangeliário.
Esperamos ainda, dentro de relativamente pouco tempo, colocar nas
mãos de todos o novo livro com propostas de Oração Universal. Estas
propostas vão prestar um grande serviço às nossas comunidades.

Há anos que anunciamos aqui, e ainda não se concretizou, uma
colectânea de músicas. A música é tão importante, na liturgia. Desejamos
levar por diante esta obra. O Boletim de Pastoral Litúrgica continuará a
dar-nos notícias e ser orgão de formação litúrgica.

Levemos o espirito deste Encontro às nossas comunidades.
Com a nossa ajuda chegue a todas a renovada liturgia que tanto desejamos.
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Palavras do Director do Secretariado

Estudámos a temática do matrimónio na perspectiva litúrgica, ou
seja na sua dimensão celebrativa.  Procurámos mestres que nos ajudassem
a aprofundar os assuntos relacionados com a celebração do matrimónio.
Rezámos, sobretudo cantando; convivemos e conhecemos muitos irmãos
que professam a mesma fé, que juntos aprofundámos.

As reflexões e celebrações conduziram-nos ao mistério do matri-
mónio cristão.  Era esse, de facto, o nosso objectivo.  Apesar de algumas
vozes dissonantes, desafinadas e inadequadas às circunstâncias, o nosso
encontro situou-se no nível habitual e tratou as questões com a dignidade
que merecem e que a liturgia lhes pode dar no acto celebrativo.

O matrimónio e a sua celebração é um tema de grande actualidade
na reflexão teológica e na prática celebrativa.  Não foi por acaso que
este assunto foi escolhido, nem porque não houvesse outra temática a
que nos pudéssemos dedicar.  Prova disso está no facto deste tema ter
sido escolhido, no mês passado, para estudo do próximo encontro europeu
dos directores dos Secretariados Nacionais de Liturgia.  Os países da
Europa, sobretudo do norte, levantam problemas sérios às celebrações
cristãs do matrimónio.  Entre nós não se levantam grandes problemas,
mas eles vêm aí.  Estamos na CEE e, por conseguinte, a problemática
começa a ser comum e as soluções eclesiais terão de ser também comuns.

Estamos a assistir a uma mudança cultural da europa. A Igreja
tem dado provas de saber situar-se em todas as culturas:  sempre soube
encontrar as formas celebrativas mais adequadas a cada tempo. Estejamos
atentos à reflexão teológica, às perspectivas e orientações pastorais
que a Igreja, a respeito do matrimónio, nos for dando.  O novo ritual já
nos dá algumas perspectivas e outras muitas se seguirão a estas.

O último encontro dos Secretariados Nacionais de Liturgias (Junho
de 1996) tratou a problemática complexa da linguagem.  Nós, ao longo
deste encontro, tivemos problemas relacionados com a linguagem litúrgica
e sacramental: questão delicada e difícil.  Os problemas da linguagem e
da comunicação podem unir ou dividir: a tradução, a escrita, o modo de
dizer nas celebrações, o canto, os gestos, o silêncio, a arte decorativa, a
liturgia como expressão cultual e cultural.  A linguagem é uma proble-
mática muito complexa. A seu tempo tornaremos públicas algumas das
reflexões que nesse encontro se fizeram: assim estaremos informados da
situação na reflexão litúrgica europeia.
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A nível nacional, a nossa atenção tem-se voltado para assuntos
que consideramos importantes e oportunos.  O do matrimónio é impor-
tante e oportuno porque acabou de sair um ritual e ainda não tinha sido
apresentado nem estudado a nível nacional.

Nestes 22 anos já abordámos um número importante de assuntos.
Não se poderá fazer a história da reforma litúrgica em Portugal sem
termos em conta, percorrermos e recordarmos os assuntos já estudámos
e lançámos na pastoral litúrgica nacional: a pastoral dos penitentes e
doentes à luz dos rituais (1975), a celebração litúrgica (1976), a cele-
bração da eucaristia (1977), os ministérios na celebração litúrgica
(1978), a oração eucarística (1979), a iniciação cristã dos adultos
(1980), a liturgia das horas (1981), o tríduo pascal (1982), o tempo
pascal (1983), a quaresma (1984), a liturgia e a pastoral da fé (1985),
os leigos na liturgia (1986), a religiosidade popular (1987), a reforma
litúrgica (1988), a celebração e o espaço litúrgico (1989), o natal
(1990) – falta o tempo comum e o santoral –, o Missal (1991), o minis-
tério e os ministérios na Igreja (1992), como celebrar hoje (1993), a
liturgia: da Constituição Conciliar ao Catecismo da Igreja Católica
(1994), as bênçãos na liturgia da Igreja (1995) e finalmente o matrimó-
nio e a sua celebração (1996).

Em Outubro iniciamos a reflexão sobre o próximo tema a tratar.
Certamente consistirá no estudo da temática proposta pelo Papa na pre-
paração do Grande Jubileu do Ano 2000: Jesus Cristo (1997), o Espíri-
to Santo (1998), o Pai (1999). Procuraremos dar o contributo da perspecti-
va litúrgica.

Os nossos bispos projectam a realização de um congresso euca-
rístico nacional. A liturgia estará atenta a todas estas moções do
Espirito Santo, que vai conduzindo e educando a sua Igreja.

O Boletim de Pastoral Litúrgica ainda não saiu este ano. Parou
para reparação, e ainda não está em condições de se apresentar ao público.
Voltará a aparecer, se Deus quiser e quando Se dignar chamar trabalha-
dores para este serviço. Somos poucos e o trabalho é muito: pedi ao
Senhor mais trabalhadores para este serviço.


