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É PRECISO RENASCER

Finalmente, o Boletim de Pastoral Litúrgica volta a aparecer.
Vale mais tarde que nunca.

A persistência dos assinantes e a esperança do Secretariado Na-
cional de Liturgia têm alimentado a existência deste serviço, que nos
últimos tempos se tem limitado a alimentar o fogo sagrada que há-de
atear a chama da desejada renovação. Este Boletim é expressão do estado
em que se encontra a renovação litúrgica em Portugal. Nem sempre
assim foi e melhores dias se esperam com as lâmpadas acesas e as
almotolias cheias e sempre a atestar.

Apresentamos neste volume as conferências proferidas no En-
contro Europeu dos Secretários das Comissões Nacionais de Liturgia,
que se realizou em Munique nos dias 25-30 de Junho de 1998. Nele se
abordou a temática do Matrimónio e os aspectos celebrativos com ele
relacionados. A sociedade está envolvida em rápidas e profundas mu-
danças que interpelam a Igreja e a sua liturgia. A Assembleia Europeia
dos Secretários das Comissões Nacionais de Liturgia promove um en-
contro de dois em dois anos e vai escolhendo a temática que considera
de maior interesse. No ano 2000 vai reunir em Fátima e o assunto em
análise será a Iniciação Cristã, em si e na sua relação com os outros
sacramentos. A prática e a experiência da iniciação cristã pode inspirar
outras práticas sacramentais em que haja lugar para tempos, degraus e
momentos celebrativos de preparação para o sacramento. São questões
técnicas e de laboratório, mas é por aí que começa o estudo e se vai
abrindo caminho na renovação litúrgica. Assim como a maior
longevidade da vida humana se deve ao progresso das ciências médicas
e não à modernização dos curandeiros, assim a renovação litúrgica terá
de ser estudada e testada com métodos eclesiais próprios, antes de ser
proposta aos fiéis.
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Em boa hora e com muito gosto, publicamos algumas conferências
do XXIV Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica, realizado em Fáti-
ma nos dias 27-31 de Julho de 1998 e dedicado ao tema de O Espírito
Santo na Liturgia.  Agradecemos o estudo cuidado que o Padre Joa-
quim Carreira das Neves, mestre já consagrado, nos ofereceu sobre O
Espírito Santo revelado na Sagrada Escritura. O Padre José António
Dionísio Sousa é um jovem sacerdote da diocese da Guarda que está a
trabalhar no doutoramento em Liturgia e fez a sua estreia nacional com
uma conferência sobre O Espírito Santo na Liturgia e na Eucaristia.
Disse, soube dizer o que disse e tem muito mais para nos dizer a seu
devido tempo. E por fim, a conferência do Senhor Cónego José Ferreira
sobre O Espírito Santo Alma da Liturgia. Desta vez, e justiça se faça,
não foi preciso pedir o texto: entregou-o em tempo útil, de modo que
pode integrar o monumento que o Secretariado Nacional de Liturgia
ergueu por ocasião dos seus oitenta anos: o livro Os Mistérios de Cris-
to na Liturgia, que reúne escritos deste ilustre mestre, filho de grandes
mestres e merecedor de alguns discípulos.

No final desta publicação apresentamos as publicações que há
muito se esperavam e que já são uma realidade: o Enquirídio dos Docu-
mentos da Reforma Litúrgica e o novo Saltério Litúrgico. Em prepara-
ção, encontram-se várias obras que a seu tempo serão anunciadas.

E por fim, fica aqui uma explicação para os bons leitores e
amigos deste Boletim de Pastoral Litúrgica. Merecem uma palavra de
atenção pelo atraso desta publicação e pelo abuso de o fazer alargar até
ao final do presente ano. É nosso desejo, e projecto cada vez mais ama-
durecido, avançar para um novo Boletim. Os trabalhadores são poucos,
cada vez mais limitados pela idade e outras ocupações, mas a esperança
é maior. O novo presidente na Comissão Episcopal de Liturgia, Dom
Manuel Franco Falcão, Bispo Emérito de Beja, tem muito mérito para a
Liturgia. A sua vitalidade e disponibilidade para a Liturgia vão dar
novo vigor à renovação litúrgica que, com a graça do Jubileu do Ano
2000, darão certamente um contributo decisivo para um outro tempo,
um novo século num novo milénio. Esta nota de apresentação vai, desta
vez, assinado por quem se despede deste Boletim na esperança de poder
voltar em breve a este novo Boletim. Esta primeira série acaba cedo
para que a nova modalidade possa começar a tempo: acabar bem para
recomeçar melhor.

PEDRO LOURENÇO FERREIRA



A PREPARAÇÃO PARA O MATRIMÓNIO

1. EXIGÊNCIAS POSTAS À PREPARAÇÃO
PARA O MATRIMÓNIO

1.1 EXIGÊNCIAS DA PARTE DA IGREJA

Nesta exposição faremos referência aos documentos seguintes:

«Sínodo» Sínodo das dioceses da República Federal Alemã.
Resolução: «matrimónio vivido cristãmente e a fa-
mília», 1976.

«Forum pastoral» Caderno «Forum pastoral» da arquidiocese de
Munique e Freising sobre o tema «Matrimónio e
família» (estes desenvolvimentos baseiam-se na
resolução «O matrimónio vivido cristãmente e a
família» do Sínodo das dioceses da República
Federal Alemã), 1978.

«FC» Exortação apostólica «Familiaris Consortio»,
1981.

«DIAG» Projecto da «Associação operária para a formação
dos adultos na arquidiocese de Munique e Freising»
(DIAG), formação para viver com um companheiro,
para viver no matrimónio e em família, 1990.

«Ritual» Ritual romano («A celebração do matrimónio»),
1992.

N. B.: Conferência proferida no Encontro Europeu dos Secretários das Comissões Nacionais de
Liturgia, realizado em Munique nos dias 25-30 de Junho de 1998.
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A Igreja deve ter a preocupação de conhecer a situação social de
cada um: ao fazer isto, ela aprende alguma coisa das experiências dos
homens.

«Uma vez que o desígnio de Deus sobre o matrimónio e sobre a
família visa o homem e a mulher no concreto da sua existência quo-
tidiana, em determinadas situações sociais e culturais, a Igreja...
deve esforçar-se por conhecer as situações em que o matrimónio e a
família se encontram hoje.  Este conhecimento é, portanto, uma exi-
gência imprescindível para a obra de evangelização.  É, na verdade,
às famílias do nosso tempo que a Igreja deve levar o imutável e sempre
novo Evangelho de Jesus Cristo, na forma em que as famílias se
encontram envolvidas nas presentes condições do mundo, chamadas
a acolher e a viver o projecto de Deus que lhes diz respeito.  Além
disso, os pedidos e os apelos do Espírito ressoam também nos acon-
tecimentos da história, e, portanto, a Igreja pode ser guiada a uma
compreensão mais profunda do inesgotável mistério do matrimónio
e da família a partir das situações, perguntas, ansiedades e esperanças
dos jovens, dos esposos e dos pais de hoje» (FC 4).

«Ao orientar-se segundo o Evangelho e a imagem do homem que
dele deriva... a formação dos adultos deve procurar e estudar as
formas de vida que correspondem às realidades de hoje» (DIAG).

Perante as mudanças na sociedade e as exigências maiores da
vida em matrimónio e em família, a preparação para o matrimónio é
uma necessidade.

«A preparação dos jovens para o matrimónio e para a vida fami-
liar é necessária hoje mais do que nunca... As mudanças verificadas
no seio de quase todas as sociedades modernas exigem que não só a
família, mas também a sociedade e a Igreja se empenhem no esforço
de preparar adequadamente os jovens para as responsabilidades do
seu futuro» (FC 66).

«A perda dos antigos apoios de ordem económica e social torna
mais frágil a realidade do matrimónio, o enfraquecimento da tradi-
ção e da autoridade deixa os cônjuges mais entregues a si próprios.
O matrimónio, no qual os cônjuges são companheiros, requer uma
capacidade de maior amor da parte deles, uma abertura mútua mais
alargada, uma capacidade acrescida de amadurecer no decurso das
diferentes fases da vida humana e uma disposição mais forte para
solucionar os conflitos» (Sínodo, 0.2).
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A preparação para o matrimónio não deve apenas preparar os
pares para a celebração do matrimónio, mas deve igualmente torná-los
aptos para a vida conjugal e familiar.

«Se a preparação eclesial para o matrimónio deve, em grande
parte, ajudar a viver como companheiros, porque é só nesta “base
natural” que a realidade sacramental do matrimónio se pode viver e
experimentar plenamente, isso não deixa de ter consequências na pro-
gramação das jornadas para noivos tanto do ponto de vista essencial
como formal: os aspectos antropológicos e psicológicos da vida
comum no matrimónio devem poder ser abordados tal como os
aspectos teológicos, religiosos e eclesiais» (Forum pastoral).

«Os fundamentos da teologia e da religião bem como a ligação
permanente com as implicações sociais, públicas e psico-pedagógi-
cas traçam o perfil da formação para a vida em casal, no matrimónio
e na família» (DIAG).

A preparação para o matrimónio deve ajudar os casais jovens a
dominar as dificuldades quotidianas.

«Muitos fenómenos negativos que hoje se lamentam na vida
familiar derivam do facto que, nas situações novas, os jovens... não
sabem como enfrentar e resolver as novas dificuldades.  Contudo
a experiência ensina que os jovens bem preparados para a vida
familiar, em geral, têm mais êxito do que os outros» (FC 66).

A preparação pastoral da Igreja para o matrimónio não se prende
à intensidade da fé dos interessados, mas oferece, como um serviço,
ajudar e ajudar-se a si mesmo.

«A solicitude pastoral da Igreja não se limita apenas à famílias
cristãs mais próximas, mas, alargando os próprios horizontes à me-
dida do coração de Cristo, mostrar-se-á ainda mais viva para o con-
junto das famílias em geral e para aquelas, em particular, que se
encontram em situações difíceis ou irregulares.  Para todas a Igreja
terá uma palavra de verdade, de bondade, de compreensão de espe-
rança, de participação viva nas suas dificuldades por vezes dramáti-
cas; a todas oferecerá ajuda desinteressada a fim de que possam
aproximar-se do modelo de família, que o Criador quis desde o
“princípio” e que Cristo renovou com a graça redentora» (FC 65).

Os casais não podem ser prejudicados pelo facto de andarem
afastados da vida da comunidade paroquial; o contacto estabelecido
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por ocasião da preparação para o matrimónio e do próprio matrimónio
é uma oportunidade para criar novos contactos e para restabelecer a
ligação com a Igreja.

«É verdade... que, em alguns territórios, motivos de carácter
mais social que autenticamente religioso, induzem os noivos a casa-
rem-se pela Igreja... Não se deve esquecer que estes noivos, pela
força do seu baptismo, estão já realmente inseridos na Aliança nup-
cial de Cristo com a Igreja e que, pela sua recta intenção, acolheram
o projecto de Deus sobre o matrimónio, e, portanto, ao menos impli-
citamente, querem aquilo que a Igreja faz quando celebra o matri-
mónio... Querer estabelecer, para a admissão à celebração eclesial
do matrimónio, outros critérios que deveriam considerar o grau de
fé dos nubentes, comporta graves riscos.  Antes de tudo, o de pro-
nunciar juízos infundados e discriminatórios; depois, o risco de le-
vantar dúvidas sobre a validade de matrimónios já celebrados... e de
novas inquietações injustificadas para a consciência dos esposos...»
(FC 68).

A preparação para o matrimónio deve reforçar a aptidão das
partes interessadas a viverem como companheiros e, através disso,
reforçar a “base natural” do sacramento do matrimónio.

«Acompanhar os companheiros até ao matrimónio e no matrimó-
nio, fortalecê-los, apoiá-los e oferecer-lhes ajuda é um trabalho pri-
mordial... Dado que a relação marital dos cônjuges é o fundamento
da família, um dos fins mais importantes consiste em desenvolver e
estabilizar as relações dos futuros cônjuges no trabalho de formação
preparatório para o matrimónio e posterior ao matrimónio...»
(DIAG).

«Tal como nas outras formações de adultos, na formação para a
vida em casal, para a vida no matrimónio e para a vida familiar
procura-se particularmente solidificar igualmente a competência
no domínio privado da vida, estudar os talentos sociais e fazê-los
frutificar, e não apenas transmitir conhecimentos intelectuais e
práticos...» (DIAG).

«Assim orientar a vida e ajudar a viver a sua vida estão no centro
desta missão.  O plano da formação dos adultos assinala a pedagogia e
a psicologia como pontos capitais do trabalho de formação:

– matrimónio, família e educação
– domínio das crises da vida
– e dificuldades das diferentes fases da vida» (DIAG).
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Em aplicação da resolução do Sínodo alemão, o Dr. Simon, actual-
mente Vigário Geral da arquidiocese de Munique e Freising, escreve:

«Um matrimónio entre companheiros cônjuges significa uma comu-
nidade entre companheiros que têm direitos iguais, cuja comunidade
repousa sobre o dom recíproco das pessoas.  Se a Igreja quer levar
ajuda à vida no matrimónio assim entendido, deve também ajudar
prioritariamente a aptidão para viver como companheiros.  Sem esta
“base natural”, a realidade sacramental do matrimónio não pode ser
vivida e experimentada senão de maneira imperfeita» (Forum
pastoral).

A preparação eclesial para o matrimónio deve apresentar progra-
mas mais intensivos para que os casais jovens aprendam e adoptem um
comportamento de cônjuges companheiros.

«Por isso a Igreja deve promover melhores e mais intensos pro-
gramas de preparação para o matrimónio, a fim de eliminar, o mais
possível, as dificuldades com que se debatem tantos casais, e
sobretudo para favorecer positivamente o aparecimento e o
amadurecimento de matrimónios com êxito» (FC 66).

«Se for preciso incitar concretamente a adoptar um comporta-
mento de cônjuges companheiros, compreende-se que não é possível
fazê-lo num dia, mas que isso exige cursos com certa duração.  No
que respeita aos casais, seria preciso valorizar a ideia que não se é
‘capaz’ dum comportamento de cônjuge companheiro pelo simples
facto de se falar dele assiduamente e que, por conseguinte, não se
pode com um golpe de mão dispensar a preparação para o matrimó-
nio, mas que deve consagrar-se-lhe o tempo necessário...» (Forum
pastoral).

«Tendo em conta a complexidade, a intensidade, a longa duração
e o que a ‘globalidade’ reclama, utilizar-se-ão outros métodos qua-
litativos... como, por exemplo, o diálogo no casal, o trabalho em
grupo, exercícios de criação e distensão, o jogo dos papéis»
(DIAG).

«Faz reflectir o convite que o Sínodo dirige às paróquias, para
que colaborem mais intensamente do que antes na preparação ime-
diata para o matrimónio por meio de círculos de conversação para
noivos e casais de amigos nos quais participam igualmente pessoas
casadas...  Seria, por exemplo, possível pensar que círculos de con-
versação para noivos ou casais de amigos possam, a nível paroquial,
substituir as tradicionais jornadas para noivos...» (Forum pastoral).
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A preparação para o matrimónio não é apenas uma preparação da
celebração do matrimónio e para a vida no matrimónio, mas também
uma oportunidade para a catequese de adultos.

«Para preparar convenientemente o matrimónio requer-se um
tempo suficiente, de cuja necessidade os noivos devem estar anteci-
padamente informados» (Ritual, 15).

«O sacramento do matrimónio pressupõe a fé dos noivos; mas é
ao mesmo tempo testemunho desta fé.  Por esse motivo, na prepara-
ção para o matrimónio, dar-se-á grande importância ao aprofunda-
mento da fé dos noivos; a preparação para o matrimónio oferece
ocasião favorável para isso.  Os noivos devem dispor de tempo sufi-
ciente para esta preparação.  Além do diálogo obrigatório por causa
do matrimónio, é preciso convidá-los para cursos de noivos ou para
outras formas de preparação para o matrimónio...» (Ritual, Introdu-
ção pastoral..., 16).

«Quando a posição dos noivos... se afasta consideravelmente da
concepção católica do matrimónio, impõe-se um tempo mais longo
de preparação para lhes fazer compreender o conceito correcto do
matrimónio...» (Ritual, Introdução pastoral..., 17).

Convém discutir seriamente acerca da dimensão sacramental e
de todo o conteúdo da liturgia do matrimónio para que a celebração dê
frutos.

«Depois de recordar aos noivos... os elementos fundamentais da
doutrina cristã... seja-lhes comunicada a catequese quer sobre o
matrimónio e a família, quer sobre o sacramento e seus ritos, leitu-
ras e orações, de modo que possam celebrar o matrimónio de forma
consciente e frutuosa» (Ritual, 17).

«A própria celebração deverá preparar-se cuidadosamente, tanto
quanto possível com os nubentes...» (Ritual, 29).

«Para que os noivos possam viver a celebração do seu matrimó-
nio como um acontecimento espiritual, é preciso discutir com eles
antecipadamente a celebração litúrgica... É preciso, antes de mais,
falar com os noivos acerca do sentido da celebração, do signifi-
cado dos gestos e dos sinais bem como do sentido das perguntas
e das respostas, das bênçãos e das orações» (Ritual, Introdução
pastoral... 20).
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Há lugar para uma colaboração ecuménica entre as confissões,
não apenas no momento da celebração litúrgica do matrimónio, mas já
por ocasião da preparação para o matrimónio.

«O número crescente dos matrimónios entre católicos e outros
baptizados exige uma particular atenção pastoral... Para tal fim, e
mesmo para pôr em evidência a importância ecuménica de um tal
matrimónio misto, vivido plenamente na fé pelos dois cônjuges cris-
tãos, procure-se, mesmo que nem sempre seja fácil, uma colabora-
ção cordial entre o ministro católico e o não católico, desde o mo-
mento da preparação para o matrimónio e para as núpcias» (FC 78).

Muito antes do seu matrimónio, os jovens adultos devem, numa
preparação “remota”, aprender a conhecer e a adoptar um comporta-
mento de verdadeiros companheiros.

Como muitos outros documentos, o “Forum pastoral” salienta
alguns lugares de preparação para o matrimónio (família, escola,
formação dos jovens e dos adultos).  No que se refere ao mundo dos
jovens adultos, lê-se isto: «Oferecer aos adolescentes e aos jovens
adultos ocasiões para explicar bastante cedo os problemas da
aptidão e da maturidade requeridas para se casar e adoptar um com-
portamento de verdadeiros companheiros deve constituir um dos
pontos importantes do trabalho pastoral de formação.  A expressão
“bastante cedo” utilizada aqui não visa apenas os casais amigos ou
os noivos que pensam casar-se mais ou menos proximamente, mas
também os adolescentes e os jovens adultos que ainda não contraí-
ram ligação, pelo menos estreita, com um companheiro.  Também a
eles se devem explicar bastante cedo os problemas da aptidão para o
matrimónio e para uma vida de autênticos companheiros» (Forum
pastoral).

«O fosso entre as normas defendidas pela Igreja relativamente às
relações entre os sexos antes do matrimónio e a prática dos jovens
parece enorme...  Aquilo que a preparação para o matrimónio oferece
(jornada para noivos) é largamente percebido como exercício im-
posto e como condição para um matrimónio celebrado na igreja.
Mas é preciso constatar, num número crescente de pares que partici-
pam em seminários de formação mais longa ou em fins de semana,
uma motivação mais elevada para colaborar.  Parece que se impõe
uma preparação remota para o matrimónio que não seja apressada
pela proximidade das núpcias, não menos que a aprendizagem dum
comportamento de autênticos companheiros e duma troca mútua de
opiniões e convicções diferentes... (DIAG).
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A preparação para o matrimónio deve ser recomendada, mas
fazer-se com toda a liberdade; não deve portanto ser tida como um
critério de autorização para o matrimónio.

«Muito embora o carácter de necessidade e de obrigatoriedade
da preparação imediata não seja de desprezar..., tal preparação deve
ser sempre proposta e realizada de modo que a sua eventual omissão
não seja impedimento à celebração do matrimónio» (FC 66).

1.2 EXIGÊNCIAS DAS PARTES INTERESSADAS

1.2.1 O contexto social

O horizonte social em que se inscreve a preparação para o matri-
mónio e que caracteriza também a situação dos casais jovens, já foi
apresentado na primeira exposição principal.

1.2.2 Ligação eclesial e disposição das partes interessadas

– Casais que não estão casados civilmente e que não coabitam (em
baixa, menos de 20 %).

– Casais que coabitam, incluindo aqueles que estão casados civilmente
(cerca de 80 %).

A idade em que as pessoas se casam subiu (por volta dos 29
anos); o momento de concluir o matrimónio coincide com o desejo de
fundar uma família.

A isso vem juntar-se, na maior parte dos casos, uma “ideia vaga”
de que a sua maneira de viver até esse dia como “comunidade de vida
fora do matrimónio” não foi reconhecida pela Igreja.  Eles aperce-
bem-se das críticas duma organização de Igreja e exprimem muitas
vezes a sua surpresa quando os seminários se realizam de maneira
aberta, encorajante, e encontram as orientações dos participantes.

Uma grande incerteza sobre o que a “Igreja” quer deles caracteriza
muitos casais que vivem afastados da paróquia e que não conhecem
grande coisa da doutrina nem da liturgia.
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1.2.3 Variantes confessionais e religiosas

– Os dois companheiros são católicos (situam-se entre “praticantes” e
“afastados da vida paroquial”).

– Pares protestantes e católicos (situam-se como acima).

– Um companheiro é católico, o outro abandonou a Igreja.

– Um companheiro é católico, o outro não pertence a nenhuma confissão
ou religião (originário da Alemanha de Leste).

– Um companheiro é católico, o outro é muçulmano (a maioria das
vezes, o homem é muçulmano e a mulher é cristã).

– Pares que, segundo o Direito canónico em vigor, não podem casar-se na
igreja (por causa dum casamento anterior válido segundo o Direito ecle-
siástico).

1.2.4 Motivação para os cursos de preparação matrimonial

Os participantes, nos casos concretos, trazem com eles expectativas
relativamente à preparação para o matrimónio, mesmo quando rara-
mente as exprimem explicitamente; muitos chegam com preconceitos e
apreensivos quanto à forma e ao conteúdo dos seminários.

Para as nossas organizações, bastará esquematizar como segue a
motivação dos pares:

– Pares que gostam de vir e estão fortemente motivados, que dedicam
tempo à sua relação e esperam  ajuda concreta para realizar o seu
matrimónio.

– Pares que esperam ajuda concreta para realizar o seu matrimónio.

– Pares que foram mais ou menos “persuadidos” a participar nos
encontros pelo pároco, até serem ameaçados com a recusa do ma-
trimónio se não frequentarem um grupo de preparação para o
matrimónio.

– Participantes afastados da Igreja, que estão na expectativa, ou mes-
mo na desconfiança (problema da apresentação da Igreja nos media).

– Para todos: a motivação é diferente no homem e na mulher.

Reconhece-se que muitos pares tentam contornar o seminário de
preparação para o matrimónio; não percebem a necessidade dele.
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No gráfico seguinte, pode descobrir-se o grande valor, expresso
em números, que alguns pares atribuem ao “serviço” de igreja; mas, ao
contrário, vê-se o pouco interesse em comprometer-se a mais do que
seja absolutamente necessário no que respeita a contactos com a Igreja:

Contacto com a paróquia menos de 10%

Primeiro contacto no escritório paroquial 100%

Seminário de preparação para o matrimónio cerca de 3 %

Encontro/diálogo em vista do matrimónio
com eclesiásticos e seus representantes quase 100%
(tidos por aceites, evidentemente)

MATRIMÓNIO quase 100%

Contacto com a paróquia.
Acompanhamento ulterior menos de 10%

Não se deve esquecer que apenas um terço dos pares, que se
casam civilmente, se casam na igreja.

1.2.5 Motivação para o matrimónio realizado na igreja

Por ocasião dos seminários, mais de metade dos pares expri-
me-se muitas vezes assim nos questionários:

– “Porque não queremos renunciar à bênção de Deus sobre o nosso casa-
mento”.

– “Porque temos muito simplesmente necessidade da ajuda de Deus
para o nosso futuro comum”.

– “Porque estamos convencidos que um casamento vivido na fé nos
une mais firmemente”.

– “Porque, sem casamento na igreja, não há celebração de núpcias”.

– “Porque o casamento na igreja é uma boa tradição nas nossas famílias”.
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Mesmo os pares para os quais a celebração e a tradição vêm em
primeiro plano, nunca o indicam como único motivo para o seu
casamento na igreja; acrescentam pelo menos um dos três primeiros
motivos.

2. A PREPARAÇÃO PARA O MATRIMÓNIO
NA ARQUIDIOCESE DE MUNIQUE E FREISING

Para um par que se quer casar, o primeiro lugar de arranque é a
paróquia. É obrigatório um encontro com o padre. Em bastantes lu-
gares, dada a escassez de padres, a sobrecarga de trabalho ou a idade, o
diálogo por causa do matrimónio nem sempre pode ser com um padre,
podendo ser delegados para este efeito alguns teólogos leigos pro-
fissionais. No decorrer do diálogo, prepara-se a conclusão do matri-
mónio tanto sob os aspectos fundamentais, como quanto à forma. Tudo
o que diz respeito à validade e aos outros aspectos da conclusão do
matrimónio tem aqui o seu lugar. No final do encontro assina-se o pro-
cesso da preparação para o matrimónio; este documento será depois
enviado a quem de direito.

O Departamento da preparação para o matrimónio exerce uma
acção pastoral relativamente ao encontro preliminar do matrimónio:
oferecendo cursos, fornece um complemento e um suporte.  Os párocos
recomendam vivamente que se sigam esses cursos, que são livres e não
substituem o encontro preliminar do matrimónio.

Outras instâncias e representantes da Igreja desempenham um
papel subordinado na preparação para o matrimónio; operam de
maneira reforçada no acompanhamento dos esposos e das famílias.

2.1 CONTEÚDO E FINS

2.1.1 A preparação para o matrimónio na igreja

O departamento da preparação para o matrimónio tem como
finalidade que os participantes nos cursos

A – se familiarizem com a forma e o conteúdo do rito

Os pares querem saber: “Que temos de fazer?  Que temos de dizer?”
Olhamos o texto e mostramos como a celebração se vai realizar com a

participação de cada interveniente.
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Desejamos que se chegue a exprimir: “Qual o significado do que ides
fazer e dizer?”

Falamos da liberdade interior e da disposição para ser fiéis como con-
dição do matrimónio cristão e da fundação duma família, bem como
da disposição para colaborar, no espírito de Jesus, para dar um rosto
ao mundo.

B  – que eles percebam o desenrolar do matrimónio na igreja

Além do desenrolar formal, trata-se de responder a estas perguntas:
– Matrimónio dentro duma liturgia da palavra ou dentro da Missa?
Qual a forma de celebração que corresponde à nossa prática reli-

giosa?
– Possibilidades: escolha de cânticos, leituras, intenções, assegurar o

serviço do leitor ou da leitora, etc.
– Usos e costumes regionais.

C  – que eles compreendam a significação do matrimónio na igreja

“Recebemos a BÊNÇÃO, e devemos ser bênção (um para o outro, para
os nossos filhos e onde vivemos)” (BÊNÇÃO NUPCIAL)

“Celebramos uma FESTA” (Celebramos e confirmamos o nosso amor)
“Queremos transmitir a vida e a fé!” (O que nós próprios recebemos,

queremos também transmiti-lo) (TRADIÇÃO)
“Vós sois a IMAGEM DE DEUS!” Deve ver-se em vós que o nosso

Deus é um Deus de amor e de relação (SACRAMENTO)

2.1.2 A preparação para a vida em matrimónio e em família

Queremos que as partes implicadas
compreendam o matrimónio como um processo e aprendam a viver

como companheiros no dia-a-dia;
cresçam ao caminharem juntos, sem perderem a própria personali-

dade;
construam juntos a “casa da relação”;
adquiram competência nas questões respeitantes à vida, como au-

tênticos companheiros;
reflictam na história da sua fé como uma libertação e uma compa-

nhia no seu caminho comum enquanto casal e família;
defendam o companheiro limitado contra exigências ilimitadas.

Daqui derivam estes pontos como elementos temáticos:
A  – Avaliar o que significam as famílias de origem
B  – Tornar sólida a aptidão para dialogar, para solucionar

conflitos e problemas
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C  – Viver cristãmente a sexualidade e formar-se para a paterni-
dade responsável

D  – Pôr de acordo casamento, família e profissão

2.1.3 Preparação remota do matrimónio

A média de idade para se casar situa-se por volta dos 28 anos
para as mulheres, e por volta dos 29 anos para os homens.  Após a fase
da infância e a da adolescência, o período entre os 18 e os 30 anos é
muito importante para o desenvolvimento da aptidão a tornar-se um ser
de relação.  Por isso também depois de 1994, o departamento criou um
programa próprio para JOVENS ADULTOS, cujo tema é a aptidão para
a relação, que se realiza em cooperação com outros departamentos que
este grupo etário interpela.

No programa para 1998 são anunciados os temas seguintes:
– Por favor não me faças (faz-me) uma cena: (fim-de-semana teatral)
– Colorir o “tom cinzento do dia-a-dia”: (fim-de-semana pictural)
– A aventura da vida como companheiros
– O medo – sentimento difuso ou indicação do caminho?
– Regresso ao centro (fim-de-semana de meditação)
– Viver os sonhos da vida – O estimulante da vida de todos os dias!
– Quando dois se amam...
– A linguagem do corpo
– Um programa de aprendizagem da vida como autênticos compa-

nheiros (EPL) – Treino de comunicação para pares de noivos

2.2. O CURSO QUE O DEPARTAMENTO DE PREPARAÇÃO PARA O
MATRIMÓNIO OFERECE – UM PROGRAMA DIFERENCIADO

Em seminários separados são tratados os assuntos seguintes:

I. A preparação para o matrimónio na igreja
A Familiarizar-se com a forma e o conteúdo do rito do matrimónio
B Aprender a conhecer o desenrolar do matrimónio religioso
C Compreender a significação do matrimónio na igreja

II. A preparação para a vida em matrimónio e em família
A Avaliar o que significam as famílias de origem
B Tornar sólida a aptidão para dialogar, para solucionar conflitos e pro-

blemas
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C Viver cristãmente a sexualidade e formar-se para a paternidade respon-
sável

D Pôr de acordo casamento, família e profissão

  Denominação e duração do curso

A equipa de conferencistas compõe-se de padres, diáconos,
leigos teólogos (as), pares de casados, conselheiros (as) conjugais,
psicólogos, pedagogos (as) sociais, médicos e médicas, guias de treino
em comunicação.  O estudo e a formação contínua dos conferencistas e
a supervisão são confiados ao departamento em colaboração com as
instâncias eclesiais, em particular o Instituto de investigações e
estudos em terapia de comunicação (Responsável: o arcebispado de
Munique e Freising).

1. Jornada de preparação para o matrimónio
(9-17 h)

2. Jornada de preparação para o matrimónio
para diferentes confissões

3. “Construir o seu casamento”
(sexta-feira à tarde/sábado)

4. Fim-de-semana para noivos
(até sábado ao meio dia)

5. Treino de comunicação EPL
(fim-de-semana)

6. Curso intensivo para companheiros
(três fins-de-semana)

7. A aventura dos companheiros
(4 ½ dias)

8. No caminho do matrimónio
(4 ½ dias)

9. Jornada de preparação para o matrimónio
para noivos de religiões diferentes

(em programação)

I. A I. B I. C II. ?

Matérias; Avaliação

I. A I. B I. C II. ?

I. A I. B I. C II. ?

I. A I. B I. C II. ?

I. A; C II. B

II. I. C

II. I. C

I. A I. B I. C II. ?

I. A I. B I. C II.A.B

“II. ?”: a escolha do tema de trabalho de equipa é livre.
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Exercício que vai mais longe (A e B)

Material:
– 6 cordas com a grossura de um dedo e com cerca de 250 cm;
– os postais seguintes:

EU TU NÓS IGREJA DEUS JESUS CRISTO

Quando os participantes escreveram (A)  ou escolheram um
postal (B), o/a guia espalha no chão, no meio, o esquema seguinte
(pelo menos 2 m por 2 m):

2.3. A MEDIAÇÃO DA SACRAMENTALIDADE DO MATRIMÓNIO
– UM MODELO CONCRETO

Início  A
Material :
lápis, cartões (DIN A 5 ou 6)

Sabeis o que são entrevistas rápidas
na cidade.
É preciso captar rapidamente algu-
mas opiniões para os ouvintes da rá-
dio ou os telespectadores.  Imaginai
que sois entrevistados: “O que é um
matrimónio cristão?” “O que quer
dizer: “o matrimónio é um sacra-
mento”?
Escreva duas respostas que lhe ve-
nham imediatamente ao espírito, cada
uma em seu  postal.

Início  B
Material:
50-100 postais com imagens

Os postais com imagens espa-
lham-se nas mesas.
Procurai um ou dois postais
que, para vós, tenham alguma
relação com o enunciado: “o
matrimónio é um sacramen-
to”!

IGREJA DEUS

EU TU

NÓS
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A

Cada um (uma) lê as frases e escolhe o
seu lugar no esquema. Exemplos:
“O matrimónio realiza-se diante de
Deus” – diz alguma coisa de DEUS e
de NÓS e situar-se-ia em 1.
“Permanecer fiel toda a vida” diz
respeito à relação entre TU e EU, tem
a ver com NÓS e situar-se-ia em 2.
“Deve ainda ser concluído diante do
pároco! situar-se-ia entre EU/NÓS e
IGREJA, em 3.

B

Cada um (uma) apresenta o seu
cartão com uma figura.  O que é
que nesta imagem, se parece,
para mim, ao matrimónio/sacra-
mento? Em que linha ou em
que nível desejo classificá-lo?

(Comparar com A)

Quando todos os postais com as frases (A) e todos os postais com
imagens (B) estiverem colocados, olhamos em conjunto: Que vemos?
Onde é que há poucas frases ou imagens ou mesmo nenhumas?  Onde é
que há mais frases ou postais com imagens?  O que é que surpreende ou
causa admiração?  Onde é que se levanta uma questão?

Quando falo de matrimónio como sacramento...
...  trata-se sempre do meu ponto de vista.  A linguagem, as pala-

vras, as imagens que utilizo dependem essencialmente da personagem
que eu exprimo.

Quando falo a partir da relação EU-TU (como marido, esposa,
casal), falo de amor, de reconciliação, de segurança, de confiança, de
matrimónio, de necessidade de dialogar e de comunicar, do nosso e do
meu caminho, do nosso futuro comum. O que se faz entre nós, é/deve
ser para nossa salvação, para o nosso bem estar, para nossa felicidade.
Enquanto cristãos, acreditamos que é (no matrimónio) que fazemos a
experiência de Deus e que os outros podem ver em nós algo de essencial
do nosso Deus: Nós temos um Deus de relação e um Deus de amor.

IGREJA DEUS

EU TU

NÓS

3

1

2
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Quando falo como casal, NÓS nos vemos na nossa relação
com Deus, queremos a sua bênção. Acreditamos que Deus está interes-
sado (= está entre) no êxito do nosso casamento e da nossa vida como
autênticos parceiros.  “Diante de Deus...” exprime um compromisso su-
perior.

Quando falo do sacramento a partir de DEUS, Deus compro-
mete-se connosco: trazêmo-lo no coração, recebemos a sua “bênção” e
podemos transmitir a bênção (ao parceiro, aos filhos, aos vizinhos, aos
membros da família...). Podemos transmitir a vida e fomos desejados
como homem e mulher. A sexualidade, o facto de ser sexuado, devem
ser tidos como uma prenda dada para nossa alegria, para a alegria de
um e de outro. Participamos na sua criação, somos convidados a cola-
borar nela e a fazer frutificar a nossa vida de múltiplas maneiras.

Quando falo a partir da IGREJA, ela tem igualmente, enquanto
“Igreja-instituição”, uma parte burocrática: identidade, certificado de
baptismo, controle canónico... Mas a sua função é muito mais a de falar
a partir de Deus e de transmitir aquilo que pode significar o matrimónio
cristão e como ele pode ser vivido.

CONCLUSÃO

Para resumir, recordemos ainda uma vez uma das exigências
mais importantes que a Igreja coloca para a preparação do matrimónio:

A Igreja deve aplicar-se a conhecer as situações sociais respectivas
e, ao fazer isso ela está a instruir-se a partir da experiência dos homens.

«Uma vez que o desígnio de Deus sobre o matrimónio e sobre a
família visa o homem e a mulher no concreto da sua existência
quotidiana, em determinadas situações sociais e culturais, a Igreja...
deve esforçar-se por conhecer as situações em que o matrimónio e a
família se encontram hoje...  Além disso, os pedidos e os apelos do
Espírito ressoam também nos acontecimentos da história, e, portanto,
a Igreja pode ser levada a uma compreensão mais profunda do ines-
gotável mistério do matrimónio e da família, a partir das situações,
perguntas, ansiedades e esperanças dos jovens, dos esposos e dos
pais de hoje» (FC 4).

O trabalho de preparação para o matrimónio enriquece, por um
processo vivo, não só as partes interessadas mas também os que plani-
ficaram, organizaram e realizaram estes seminários.

MEINRAD NIGGI/DIETER WITTMANN
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A TEOLOGIA DO MATRIMÓNIO RELIGIOSO

Abreviaturas no texto:

CIC Codex Juris Canonici.

FT 1976 A celebração do matrimónio nas dioceses católicas de lín-
gua alemã.  Editada  em nome da Conferência episcopal da
Alemanha, da Áustria e da Suiça e ainda dos bispos do Lu-
xemburgo, de Bozen-Brixen e de Liège, de Einsiedeln e de
outros, em 1975.

F 1992 A celebração do matrimónio nas dioceses católicas de lín-
gua alemã.  Segunda edição, editada em nome da Confe-
rência episcopal da Alemanha, da Áustria e da Suiça e ain-
da dos bispos de Bozen-Brixen, de Liège, do Luxemburgo,
de Estrasburgo, de Zurique e de outros, em 1992.

OCM Ordo Celebrandi Matrimonium. Editio typica. Rituale
Romanum ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii
Vaticani II instauratum Pauli PP. VI promulgatum, Typis
Polyglottis Vaticanis 1969.

OCM Ordo Celebrandi Matrimonium. Editio typica altera.
Rituale Romanum ex decreto sacrosancti oecumenici
Concilii Vaticani II renovatum auctoritate Pauli PP. VI
editum Joannis Pauli PP. II cura recognitum, Typis
Polyglottis Vaticanis 1991.

SC Sacrosanctum Concilium.

N. B.: Conferência proferida no Encontro Europeu dos Secretários das Comissões Nacionais de
Liturgia, realizado em Munique nos dias 25-30 de Junho de 1998.
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Através dos sinais litúrgicos, dos gestos e das palavras pretendemos
exprimir a fé da Igreja e, na medida do possível, também a fé da comu-
nidade concreta.  Isso torna-se mais fácil onde existe, pelo menos no
essencial, a mesma opinião teológica quanto à forma dos sinais litúrgicos
primários e secundários. Assim acontece normalmente quando é possível
ligar a  origem do sacramento à Igreja primitiva e todas as vezes que ele
já aí aparece descrito nos seus traços teológicos essenciais, como por
exemplo o baptismo.

Não é esse, certamente, o caso da celebração do matrimónio.
Tudo o que anima a discussão teológica dos nossos dias, não pode
deixar de se repercutir na celebração do matrimónio na igreja.  É com
certeza exagerado esperar do ritual do matrimónio a solução de todos
os problemas ligados à pastoral e ao direito canónico do casamento
religioso. Tais problemas são suscitados principalmente pela divergência
do conceito de casamento, na sociedade e na Igreja, divergência que se
torna cada vez maior.  De facto nenhum outro sacramento aparece ligado a
tantas regras jurídicas como o matrimónio católico e nenhum outro é
confrontado com tantas questões em suspenso, como, por exemplo, o
que diz respeito à realização matrimonial, à forma obrigatória do matri-
mónio, à identidade entre o contrato e o sacramento do matrimónio, à
relação entre o matrimónio religioso e o casamento civil – pelo menos
na Alemanha – , ao matrimónio com um não crente ou com um não
baptizado ou ainda relativamente à questão: quem é o ministro do sa-
cramento do matrimónio. O matrimónio entre pessoas baptizadas só
poderá ser sacramento ou situação ilegal, apesar do CIC de 1983 já não
falar de concubinato?  Será que entre dois católicos baptizados, que
deixaram de acreditar e apenas se casam civilmente, não existirá o
matrimónio que se funda na criação embora sem ser sacramento?  Se
actualmente se adia o baptismo para mais tarde nos casos em que se
duvida da fé, não deveria também adiar-se o matrimónio religioso para
mais tarde, e fazê-lo preceder dum catecumenado em ordem ao
matrimónio?

Muitas são as questões que um ritual não pode de modo algum
abordar e muito menos resolver.  Mas como a liturgia se situa no ponto
de encontro entre a graça e o direito e portanto na tensão indissolúvel
entre a realidade e a validade, a liturgia do matrimónio não pode
desconhecer a evolução das opiniões teológicas e jurídicas e também
não pode ignorar completamente as mudanças sociais.
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1. O NOVO RITUAL DO MATRIMÓNIO DAS DIOCE-
SES CATÓLICAS DE LÍNGUA ALEMÃ DE 1992

1.1 O PROCESSO EVOLUTIVO DA LITURGIA DO MATRIMÓ-
NIO ATÉ AO OCM 1991

Foi com a Collectio Rituum... pro omnibus Germaniae Diocesibus
de 1950 que teve início o processo evolutivo de um ritual comum do
matrimónio alemão.  Partindo das tradições das dioceses alemãs,
pretendia-se chegar a um ritual comum do matrimónio.

O Ordo celebrandi Matrimonium de 1969 (OCM) correspondia
aos dados da SC 77 e 78 e propunha, além duma introdução teológica e
pastoral, três formas diferentes da celebração do matrimónio e outros
textos à escolha, entre os quais duas orações de bênção suplementares
para o esposo e a esposa.  Este ritual acrescentava elementos ao Ritual
Romano pré-conciliar.   Deste modo, introduziu-se da tradição alemã, a
pergunta sobre a disposição e a fórmula da confirmação.  Desenvol-
veu-se teologicamente  a troca de consentimento com uma fórmula
mais próxima da vida, proveniente da região anglo-saxónica, e acres-
centaram-se orações de intercessão.  A bênção nupcial, que não era até
então prevista nem permitida excepto na missa do matrimónio e apenas
para a esposa e era colocada entre o Pai Nosso e o embolismo, desen-
volveu-se numa oração anamnética-epiclética segundo o modelo de
outras orações de bênção e de consagração, mas continua ainda sem
epiclese explícita.  Numa missa de matrimónio segundo o Ordo romano
diz-se sempre depois do Pai Nosso.

A segunda forma descreve o matrimónio numa liturgia da
palavra, onde a oração de bênção é acrescentada às orações litânicas
como oração final e onde se aproxima mais do próprio acontecimento
do matrimónio.

A terceira forma diz respeito ao matrimónio entre um católico e
uma parte não baptizada.  Neste caso, não pode tratar-se dum sacra-
mento propriamente dito, como escreve o Cardeal Ratzinger na sua
«carta aos presbíteros, aos diáconos e a todos aqueles que asseguram
um serviço pastoral».  O antigo liturgista de Münster Emil Joseph
Lengeling considerava esta celebração do matrimónio como um para-
doxo: «Não se distingue quase nada duma celebração sacramental e
para alguém que não seja especialista não se distingue mesmo nada.



23

Um caso excepcional! Noutras circunstâncias a “simulatio sacramenti”
é algo de horrível».  Nota ele que “o CIC de 1983, can. 840, também
não adopta infelizmente a determinação de SC 59”, segundo a qual
os sacramentos supõem a fé, embora sejam apenas sinais (e meios)
pelos quais a fé se exprime».

O fascículo «a celebração do matrimónio nas dioceses católicas
das regiões de língua alemã» (FT 1975), (37 páginas), na verdade muito
pequeno, aparece apenas em 1975.  Fora elaborado com base no OCM
1969.  Se o compararmos com o OCM 1969, a introdução pastoral
aparece consideravelmente ampliada e ajustada à situação pastoral
neste país.  Não se quis imitar pura e simplesmente o modelo romano,
mas fazer um trabalho independente.

Este ritual contém apenas uma fórmula de celebração do matri-
mónio, tal como acontece na missa ou numa liturgia da palavra.  Foi
modificado com alguns pormenores característicos em relação ao OCM
1969: acrescentou-se uma quarta pergunta às três do interrogatório que
se dirigem aos futuros esposos.  Esta dirige-se aos dois ao mesmo tempo
e interroga-os sobre a sua responsabilidade no matrimónio e na família,
na Igreja e no mundo.  Mas a diferença mais importante consiste prova-
velmente no lugar da oração nupcial.  Em FT 1975, essa oração seguia
imediatamente a confirmação do consentimento pelo celebrante e assim
continua a fazer-se na celebração do matrimónio dentro da missa, o que
representa uma revalorização desejada da bênção nupcial que faz parte
do acto do matrimónio.

FT 1975 desencadeou uma decepção em muitos padres, porque
apenas tinha rubricas para o matrimónio entre um católico e um não
baptizado, sem textos adequados à situação.  Também lhe faltava igual-
mente qualquer ajuda para a celebração dos jubileus do matrimónio
bem como para os esponsais na igreja.  Esta deficiência era suprida
pelo Benediktionale.  Studienausgabe für die katholischen Bistümer
des deutshen Sprachgebietes de 1978.  Aí se encontram rituais para o
25º e o 50º aniversário do matrimónio bem como para a bênção dos
noivos.

Assim se tentava chegar depressa a uma revisão que só terminou em
1991 e que apareceu em simultâneo com a publicação da Editio typica
altera do OCM 1991.  Isto gerou dificuldades relativamente à confirmação
do texto em Roma, onde se reivindicava que os Preliminares da nova
edição latina deviam ser transcritos no ritual alemão até ao n. 35 inclusive,
e que os textos para a bênção deviam ser traduzidos do OCM 1991.
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As Conferências episcopais não estavam preparadas para defender
os seus direitos reais face à Congregação de Roma e satisfizeram estes
pedidos.

1.2 A CELEBRAÇÃO DO MATRIMÓNIO
NAS DIOCESES CATÓLICAS DE LÍNGUA ALEMÃ DE 1992

1.2.1 Preliminares romanos e introdução pastoral dos bispos de
língua alemã

Enquanto o OCM 1991 parte exclusivamente da procriação e da
educação dos filhos como fins do matrimónio, a introdução pastoral
começa pela antropologia, dum ponto de vista alargado, e desenvolve
em seguida os preceitos do Antigo e do Novo Testamento sobre o
matrimónio.  Desta forma deveria ser mais convincente para os homens
de hoje do que o Rituale Romanum cuja reflexão parte exclusivamente
do sacramento.

Insiste-se muito na preparação do matrimónio e faz-se uma intro-
dução às diferentes formas da liturgia matrimonial: matrimónio dentro
da missa; matrimónio numa liturgia da palavra; matrimónio com um
católico de rito oriental ou com um cristão da Igreja ortodoxa ou outros
orientais (caldeus, sírios, etc); matrimónio com um membro duma con-
fissão de outra Igreja; matrimónio com um catecúmeno; matrimónio
com uma parte não baptizada, mas que crê em Deus – citam-se explici-
tamente judeus e muçulmanos – ao passo que se retomam sob a noção
de “nubentes duma religião não monoteísta” todos os nubentes de outras
religiões.  Além disso acrescentam-se reflexões a respeito do matrimónio
com uma parte que não creia em Deus – situação que se apresentava
muitas vezes na antiga RDA e com a qual a Igreja das regiões de língua
alemã se defrontará certamente cada vez mais.  Não se prevê um ritual
completo para todas estas situações, mas há uma série de textos e de
indicações (directivas) práticas.

1.2.2 A celebração do matrimónio dentro da missa

Todo o rito do matrimónio com a bênção nupcial solene tem lugar,
segundo FT 1992, durante a missa, após a homilia – uma diferença
notória em relação ao OCM 1991.
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Os futuros esposos são acolhidos à porta da igreja.  A celebração
pode começar por uma memória do baptismo.  Nas perguntas sobre a
intenção faz-se também conjuntamente, aos futuros esposos, a terceira
que diz respeito à aceitação dos filhos.  Há duas orações para a bênção
das alianças e há apenas duas formas para o consentimento: a formulação
do consentimento e o consentimento sob forma de respostas «sim».  A
aliança é considerada como um sinal «do nosso amor e da nossa
fidelidade».

Tem-se mais em conta o aspecto de companheirismo do matrimónio
no nosso tempo e da fidelidade recíproca.

Ao contrário do OCM, FT 1992 mantém a posição acentuada
(particular) da bênção nupcial solene imediatamente após o consenti-
mento e a sua ratificação.

Segundo a teologia sacramental, a acção constitutiva de Deus
exprime-se mais claramente nesta parte do ritual do matrimónio.  Pode
falar-se duma revalorização permanente da oração de bênção depois da
SC, onde se prescreve pela primeira vez que a bênção deve ser dada
sempre.  Se no OCM 1969 a bênção nupcial se tornou já numa oração
sobre os dois esposos, o OCM 1991 assimila definitivamente esta oração
de bênção à tradição das grandes orações de bênção da liturgia romana.  As
suas três fórmulas foram modificadas e alargadas por uma epiclese, pe-
dindo a acção do Espírito Santo.  As ciências litúrgicas da região de
língua alemã há muito o tinham reclamado.  O FT 1992 propõe quatro
fórmulas para a bênção nupcial.  A fórmula I que se encontra no ritual,
é própria da Alemanha.  Comparada com OCM 1991, ela adapta-se
melhor à sensibilidade linguística, exprime uma visão mais realista do
matrimónio e sublinha mais o aspecto esposos-companheiros.

As fórmulas II, III e IV vêm em anexo no FT 1992.  Cada uma
destas quatro fórmulas se pode cantar e vem impressa em versículos
correspondentes ao sentido.  A celebração do matrimónio termina pelas
orações litânicas, onde toda a comunidade exprime a sua participação
nesta celebração e a sua corresponsabilidade por este matrimónio.  Em
anexo vêm quatro fórmulas diferentes.

Durante a missa os esposos podem participar na procissão das
oferendas; recomenda-se a utilização duma hóstia grande e a comunhão
no cálice.  Recordam-se também as bênçãos populares, como por
exemplo a do banquete de núpcias.  A assinatura dos documentos do
matrimónio é possível antes da bênção solene final sobre o altar.
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1.2.3 O matrimónio dum católico com uma parte não baptizada, que
crê em Deus

Como esta forma não pode reivindicar inteiramente a forma
sacramental, realiza-se de maneira mais simples.  Segue-se ao capítulo
da celebração do matrimónio dentro da missa e contém uma oração de
bênção simples sem epiclese.  Põe-se aqui um problema pelo facto de
algumas partes da profissão de fé cristã, por exemplo a divindade de
Cristo, ou a fé na Trindade, poderem escandalizar um judeu ou um
muçulmano.  Os textos estão formulados de maneira que a parte não
baptizada não tenha de pronunciar um texto que contradiga directa-
mente a sua convicção religiosa.  Deste modo não se utiliza a fórmula
trinitária para a entrega das alianças.  Mas como se trata dum matrimónio
católico, pode pedir-se à parte não baptizada que escute as confissões
de fé do seu parceiro católico bem como da comunidade, sem que o
respeito da tolerância seja beliscado.  A confissão não é dirigida contra
o não baptizado, mas é a expressão da fé desta comunidade católica,
presente na celebração.  Assim o celebrante encontra doravante um ri-
tual completo que tem muito em conta a parte não baptizada, e que, sem
silenciar a fé católica, está adaptado a esta situação especial. Os textos
e os rituais tentam encontrar a base comum a todos os homens que crêem
em Deus.

1.2.4 O matrimónio dum católico com uma parte que não crê
em Deus

Tal como a parte não crente não ficará doravante chocada com as
palavras cristãs relativas ao matrimónio e à fé em geral, também não se
devem anular as confissões especificamente cristãs.  Certamente também
aqui é preciso que o não crente não seja obrigado a fazer declarações
que sejam contra as convicções da sua consciência.  Por isso a terceira
questão do interrogatório pergunta: «Quereis transmitir a vida aos filhos e
assumir as vossas responsabilidades de pai (de mãe)?»  Tentou-se falar
das convicções humanas fundamentais e gerais do matrimónio. Trata-se
dum ritual completo, adaptado à situação, que deixa muito espaço para
outras adaptações a situações concretas.
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1.2.5 Apreciação do FT 1992

As 144 páginas do novo ritual do matrimónio de língua alemã
prestam efectivamente ajuda nas situações diversas da pastoral do
matrimónio e não lhes foram feitas críticas pelos utilizadores.  Não se
podia integrar neste livro «O matrimónio numa igreja católica com
participação do pastor protestante».  O Dr. Nübold explicitará ainda
de modo particular as razões pelas quais o livro «A celebração comum
do matrimónio religioso» com o consentimento da Conferência episcopal
da Alemanha e do conselho da Igreja protestante na Alemanha não pôde
ser editado.  O capítulo III do OCM «coram assistente laico» também aí
não vinha inserido.  Por um lado, este ritual simplificado estava prova-
velmente previsto para as regiões missionárias ou para as regiões com
falta de presbíteros e diáconos; por outro lado, alarga a distância com
as Igrejas ortodoxas que, segundo o seu ponto de vista teológico do
matrimónio, não podem imaginar a presidência duma tal cerimónia
nem por um leigo nem por um diácono.  Na região de língua alemã pelo
contrário, pensa-se cada vez mais na nomeação de leigos para a presi-
dência duma cerimónia de matrimónio.  Ao passo que o OCM 1991
contém ainda ritos para os esponsais e bem assim para as bodas de
prata e de ouro, FT 1992 renunciou novamente a editar estes rituais,
porque eles se encontram no Benediktionale de língua alemã.

2. A LITURGIA DA CELEBRAÇÃO RELATIVAMENTE
À MUDANÇA DOS ASPECTOS DA TEOLOGIA E
DO DIREITO (CANÓNICO)

2.1 A BÊNÇÃO NUPCIAL,
PARTE CONSTITUTIVA DO SACRAMENTÁRIO

A origem da oração que, até ao Concílio, só era pronunciada
sobre a esposa e que se chamava por esta razão bênção nupcial não é
completamente clara.  Certos argumentos dizem que, na origem, esta
bênção era dita sobre os dois esposos e que só mais tarde se tornou uma
bênção unicamente para a esposa (cf. A. Jilek, Das Grosse Segensgebet
über die Braut und Bräutigam als Konstitutivum der Trauungsliturgie,
in: K. Ricter (HG.) Ehesschliessung - mehr als ein rechtlich Ding?
(QD 120), Freiburg 1998, 18-41).
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Entre o século III e VI aparece o  testemunho de uma bênção do
quarto nupcial (benedictio in thalamo).  Do mesmo modo a bênção só
para a esposa (benedictio nuptialis), nos sacramentários mais antigos,
era, nas diferentes tradições, provavelmente uma bênção dos dois futuros
esposos.  Na liturgia romana surge a tendência, a partir do século IX e
por diversas vezes, de formular a bênção nupcial como bênção sobre o
par.  E em muitos lugares nasceu a convicção, de que se tratava aqui do
verdadeiro rito sacramental, como o prova um ritual do século XVI de
York que designa a frase que se segue como o elemento essencial da
bênção: «Deus, Vós fizestes do matrimónio a imagem da aliança de
Cristo com a sua Igreja e por este grande mistério Vós a santificastes».

Se a celebração dos sacramentos quer dizer que uma situação
concreta da vida é compreendida à luz da fé e é proclamada acção sal-
vadora de Deus numa oração anamnética-epiclética, então ela tem o
seu lugar na grande oração doxológica que, desde o Vaticano II se
tornou de novo o elemento essencial de toda a liturgia sacramental.
Aquilo que a oração de ordenação é para a liturgia da ordem, aquilo que
são o louvor e a invocação de Deus sobre a água para o baptismo, é-o a
bênção nupcial solene para o matrimónio.

A celebração do matrimónio corresponde portanto, depois do
OCM 1991, inteiramente à forma duma liturgia sacramental.  Ao colocar,
no FT 1992, a bênção em relação imediata com o consentimento, esta
oração reencontrou a sua função própria: ela interpreta o consentimento
entre o esposo e a esposa como acção de Deus e pede que Deus continue
esta acção de salvação no futuro.  Os bispos de língua alemã dizem-no
nestes termos: nesta oração «o celebrante invoca em nome da Igreja,
numa oração anamnética-epiclética, o Espírito de Deus para que desça
sobre a esposa e o esposo e pede a bênção de Deus para este matrimónio».
Assim esta oração é o centro e o núcleo da liturgia do matrimónio.  É
toda a assembleia presente que a confirma e em nome desta assembleia
a bênção é pronunciada pelo seu ministro.  Isto acontece pelas palavras
da oração e a acção significativa que a acompanha: o ministro toma a
posição do orante durante a parte anamnética da oração e estende as
mãos sobre os futuros esposos durante a parte epiclética.

A posição jurídica que ainda é determinante para a nossa Igreja
não pode continuar a ser admitida teologicamente.  Ela vê no consen-
timento dos futuros esposos o elemento constitutivo da liturgia.  O
essencial da liturgia do matrimónio não é concebido de maneira
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diferente do acontecimento essencial de qualquer sacramento – e por
conseguinte também não pode ser interpretado teologicamente de ma-
neira diferente.  Isto pode provar-se por comparação com a ordenação
de um bispo.  A designação de um bispo desenrolava-se, desde os tempos
mais antigos, em duas etapas.  Primeiro chegava-se a acordo acerca do
candidato. Mas o eleito ainda não era bispo. Os bispos presentes oravam
sobre ele impondo-lhe as mãos e assim lhe era confiado o ministério
do bispo.  Portanto, ele tornava-se bispo unicamente pelo facto de se
proclamar, numa oração sacramental de anamnese e de louvor, que a
eleição pela Igreja é a acção de Deus e pelo facto de se afirmar, numa
oração de epiclese, a instituição por Deus.  Daqui se deduz quanto à
liturgia matrimonial renovada: o matrimónio que os futuros esposos
prometem (contratam) pelo consentimento é declarado sacramento
pela oração de bênção.

Se a teologia sistemática e sobretudo o direito canónico concor-
darem com aquilo que a revalorização pós-conciliar da bênção nupcial
sugere, a saber que ela é constitutiva da sacramentalidade da liturgia do
matrimónio, aproximar-nos-emos também da sua compreensão na Igreja
ortodoxa.  Para ela o consentimento diz respeito principalmente aos
esponsais, que são vistos como a união das vontades do homem e da
mulher (do esposo e da esposa), e constituiu a condição necessária para
que esta união se torne um sacramento na celebração litúrgica.  Ao
mesmo tempo aproximar-nos-emos mais das Igrejas reformadas, que
vêem na bênção do matrimónio a intervenção específica da Igreja que
dá o nome a este acto e que é a afirmação das instruções e das
promessas bíblicas.

2.2 CONSEQUÊNCIAS EM DIREITO CANÓNICO

Se a oração de bênção nupcial é constitutiva da sacramentalidade
do matrimónio, então isso significa que não são os futuros esposos que
se administram mutuamente o sacramento.  É antes a acção de Cristo,
presente na liturgia, representado pela comunidade reunida para a
liturgia com o seu ministro, que diz a bênção nupcial.

Matthäus Kaiser, especialista em direito canónico, dizia já em
1993 (Vetrag oder Bund? Rechtliches oder theologisches
Eheverstândnis: Gottes Volk nr. 2/1993): «a opinião que os futuros
esposos se administram mutuamente ou em conjunto o sacramento é
lógica se não se vê no matrimónio mais do que um contrato.  O contrato
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só se faz se as duas partes nele consentem com as suas vontades.  Mas
eu creio que o matrimónio é mais do que um contrato, é nomeadamente
uma aliança pessoal e religiosa.  Deus une os dois; assim a participação
da Igreja por ocasião do matrimónio é um sinal para a acção de Deus,
como acontece noutros sacramentos».

E Richard Puza, canonista em Tubinga (Kirchenrecht-Theologie-
-Liturgie.  Kanonistische Überlegungen zur Identität von Ehevertrag
und Ehesakrament, in K. Richter, a.a. O 62-83) afirma que o matrimónio,
concebido como uma aliança, tal como o considera a liturgia, introduziu
uma mudança de ideias no pensamento do direito canónico: «Começámos
a distanciar-nos duma ideia puramente jurídica do matrimónio.  No
CIC de 1917 ela era marcada pela concepção de ver no matrimónio um
contrato... O CIC de 1983 já adoptou um meio termo.  Ele define o
matrimónio como uma aliança e utiliza ao mesmo tempo a noção de
contrato».  Puza faz uma distinção entre o contrato (a declaração do
consentimento), e o fundamento da aliança (a celebração do sacramento).
Ele pode também justificá-lo por um pormenor da tradição ocidental,
que apenas desapareceu do pensamento teológico e canónico no CIC de
1917.  A opinião de que o sacerdote era considerado administrador do
sacramento, remonta apesar de tudo a Melchior Cano (+ 1560); era
bem conhecida quer pelo Papa Bento XIV (+ 1758) quer pela comissão
para o Código de 1917.  Continua a haver canonistas, tais como I.
Corecco e M. Kaiser, que justificam a sacramentalidade pela (adminis-
tração do) sacerdote e portanto pela oração de bênção nupcial.  O mi-
nistro da liturgia toma uma parte activa específica, porque é ele – e só
ele é autorizado a isso – que realiza a grande oração sacramental pela
palavra e pelo sinal em nome da Igreja reunida.

Puza fez uma proposta com base nestas reflexões litúrgicas e
teológicas para modificar o direito canónico.  O consentimento perma-
nece a condição inalienável do princípio do matrimónio.  Sem dúvida o
matrimónio deveria ser sempre associado com a liturgia e por conse-
guinte com a bênção nupcial, excepto em casos de urgência.  Há que
examinar se, nesse caso, os leigos podem ainda realizar esta forma da
bênção do matrimónio.  Não se pode excluir totalmente esta possibili-
dade, apesar da tradição oriental se opor a ela.  Igualmente possível
seria a dispensa desta forma de matrimónio.  Abstracção feita do matri-
mónio de cristãos sem fé, ela deveria ser unicamente concedida se a
conclusão do matrimónio fosse garantida pelo ritual duma outra
confissão cristã.
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Se a fé é necessária para o sacramento, deve encontrar-se uma
outra solução para o matrimónio de cristãos sem fé.  Há duas possibili-
dades:

1. o casamento civil destas pessoas será reconhecido como válido
diante da Igreja.

2. a criação duma forma canónica do matrimónio que não seja sacra-
mental.

Para a região de língua alemã é preciso exigir além disso que os
cristãos não sejam obrigados a casar-se civilmente, mas que o matrimó-
nio religioso seja reconhecido oficialmente pelo estado.

2.3 O MATRIMÓNIO DOS NOIVOS
QUE SE AFASTARAM DA IGREJA

O número de casais que desejam um matrimónio religioso,
apesar de se terem desligado de toda a prática religiosa, aumenta cada
vez mais.  Há que pôr aqui o problema da admissão do mesmo modo
que para outros sacramentos, por exemplo o baptismo ou a primeira
comunhão.  De futuro há que procurar a resposta numa pastoral que se
mova entre benignidade e rigorismo, que não satisfaça, sem condições,
todo o desejo de administração de sacramentos mas que também não
mande ninguém embora definitivamente (cf. Praenotanda, n. 21).  A
introdução pastoral de FT 1992  mostra estes problemas no n. 29, onde
se prevê uma celebração do matrimónio numa liturgia da palavra para
aqueles que se supõe não estarem em condições de receber ou de parti-
cipar na (os dois sentidos são possíveis) eucaristia.  Mas alguém que,
realmente, não esteja apto para a eucaristia, poderá receber um outro
sacramento?

Se há quem insista no pedido de receber o sacramento, apesar de
apenas se desejar uma comunhão eclesial de fé muito parcial e à distância,
é preciso procurar o que pode ajudar a sua história de relação com
Deus. Para uns poderá ser um adiamento, para outros a realização duvi-
dosa do acto sacramental.  Mas é preciso que as igrejas não sejam utili-
zadas como decoração para uma festa privada, nem os textos litúrgicos
e a música religiosa para provocar e sustentar emoções.  Isso nada tem
a ver com o serviço para o homem.  Neste caso o profano devora o
religioso.
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Ao fazer estas reflexões parecem-me oportunas algumas objecções
relativamente à Igreja católica do Japão.  Lá muitos noivos casam-se
numa igreja católica, apesar de não terem qualquer intenção de levar
doravante uma vida cristã.  Outrora isto seria um sacrilégio grave,
porque poderia considerar-se uma «imitatio sacramenti».

A multiplicidade dos divorciados e recasados civilmente que
pedem, uma segunda vez, o matrimónio religioso, põe um grande
problema. Nalgumas paróquias o seu número já atinge um terço daque-
les que desejam o matrimónio religioso.  Só na Alemanha mais de um
milhão de lares vivem em condições que, pelo direito canónico, os
excluem dos sacramentos.  Não se pode camuflar no entanto, que há
paróquias nas quais se tornou possível uma celebração litúrgica para
estas circunstâncias.

É evidente que não se trata dum matrimónio religioso.  Depois de
ter examinado a situação concreta são precisas normalmente as condições
seguintes: a afirmação da unidade e da indissolubilidade do matrimónio, a
disposição para ter filhos e o casamento civil prévio.  É igualmente
necessário um acto de penitência, no qual se exprima claramente a sua
própria falta potencial em relação ao acto do primeiro casamento.  Uma
tal liturgia, que não deve ser celebrada na igreja mas numa sala da pa-
róquia, num grupo restrito de familiares e de amigos, pede a bênção de
Deus – que neste caso não é uma bênção nupcial! – para esta nova
tentativa na vida, face ao primeiro insucesso.

Se os párocos consentem numa tal liturgia, é porque partem da
convicção que a Igreja não deve recusar completamente coisas em que
Jesus se mostrava misericordioso.  Não se pode recusar um pedido da
acção salvadora de Deus, mesmo em situações sem saída.  Bastantes
padres perguntam se não será razoável que a Igreja proponha um manual
litúrgico com esta intenção.  Algo de comparável foi apresentado pelos
bispos alemães para a assistência eclesial nas exéquias dos católicos
que abandonaram a Igreja. Há orações previstas «quando não é possível
um funeral pela Igreja» (Unsere Sorge um die Toten und die
Hinterbliebenen [Die deutschen Bischöfe 53], hg. Vom Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz, 22.11.1994).

Aliás a revista «Gottesdient» editou textos para a celebração da
bênção dos futuros esposos, que não pretendem – e com razão – um
matrimónio religioso mas unicamente um casamento civil (GD 31,
1997, 52 f.).
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3. O RITUAL DO MATRIMÓNIO NA ENCRUZILHADA
DA LITURGIA, DA PASTORAL E DO DIREITO

Dissemos ao começar, que o novo ritual do matrimónio se encontra
na encruzilhada de todos estes problemas ligados à liturgia, à pastoral e
ao direito do matrimónio religioso.  Há uma tensão particular entre o
consentimento e a bênção.  Mas aqui mostra-se apenas a tensão que
ainda existe na Igreja latina entre a avaliação canónica e a acção litúrgica
relativa ao matrimónio.  A revalorização da grande oração de bênção
põe em seguida a questão: que consequências jurídicas poderá ou
deverá a Igreja romana tirar da mudança da liturgia do matrimónio.
Trata-se de pôr mais de acordo o direito e a liturgia.  Antes de mais o
direito canónico é convidado a tomar a liturgia a sério.  O grande
canonista alemão Klaus Mörsdorf exortou os responsáveis ainda antes
da edição da SC: «É fatal para o direito espiritual (para uma disciplina
espiritual), querer, por ocasião de um acto litúrgico, que é ao mesmo
tempo um acto jurídico, passar sem atenção ao lado daquilo que o rito
litúrgico possui, anteriormente à forma jurídica: penetrar profunda-
mente no sentido do acontecimento espiritual».

Isto é ainda muito mais importante após a renovação da liturgia
do matrimónio do Ritual Romano de 1991 e da celebração do matrimónio
nas dioceses católicas da região de língua germânica de 1992.

KLEMENS RICHTER
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O MATRIMÓNIO RELIGIOSO HOJE
– ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS

Observações preliminares

1. As descrições e interpretações que se seguem referem-se es-
sencialmente à situação tal como se apresenta na República federal da
Alemanha.  No centro da Alemanha – ao longo da antiga fronteira en-
tre a velha República federal e a RDA – desenrola-se entretanto, no
que diz respeito ao tema do matrimónio, uma «linha de partilha das
águas» que separa, por um lado, os Estados do norte e do leste da
Europa, e por outro lado, os Estados do oeste e do sul da Europa.
Acontece por vezes que as diferenças dentro da Alemanha são mais
profundas entre a parte ocidental e a parte oriental do que entre os
outros Estados europeus (por exemplo no que se refere à opinião sobre
o exercício pelas mães de família de uma actividade remunerada).

2. Antes de qualquer critério de julgamento, a maneira como se
percebem as evoluções depende em primeiro lugar do período que se
toma em consideração.  Se, no domínio do matrimónio e da família, se
analisam os últimos trinta ou quarenta anos, no plano quantitativo só
poderá diagnosticar-se uma degradação: baixa do número de casa-
mentos concluídos e de nascimentos, paralelamente a um aumento de
divórcios.  Se tomamos como análise um século ou mais, constata-se
então que os anos cinquenta e sessenta foram anos excepcionais no
que se refere ao casamento e à família.  Fala-se de «Hochzeit der
Hochzeit», de «Golden Age of Marriage», de «Idade de ouro do
matrimónio».  No que se refere às estatísticas, a situação actual
corresponde então, sob certos aspectos, à dos finais do século ou de
antes da guerra.  Isto, em primeiro lugar, no plano puramente
quantitativo.  É frequente que, por detrás dos parâmetros numéricos
constatáveis, se dissimulem, como é natural, motivações e condições
sociais e culturais completamente diferentes.

N. B.: Conferência proferida no Encontro Europeu dos Secretários das Comissões Nacionais de
Liturgia, realizado em Munique nos dias 25-30 de Junho de 1998.
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1. OS CASAMENTOS PERANTE O ESTADO CIVIL
– EVOLUÇÕES E TENDÊNCIAS

Verificamos,  sem margem para dúvidas, um abaixamento da
taxa de nupcialidade nos grupos que nasceram entre 1930 e 1960.  Das
pessoas nascidas em 1930 e que na sua quase totalidade contraíram
matrimónio nos anos cinquenta, 95 % do grupo etário casaram.  Esta
taxa representa um recorde histórico.  Em contrapartida, das pessoas
nascidas no antigo território federal em 1960, cerca de 30 % dos homens e
de 20 % das mulheres vão, provavelmente, ficar solteiras.  A situação
evoluiu de modo diferente na RDA.  No entanto, constatam-se agora
tendências que vão em sentido semelhante.

Se, pelo contrário, tomarmos em consideração o período dos 130
últimos anos, a taxa de celibatários revela que a situação actual
corresponde sensivelmente àquela que se apresentava no final do
século.

A média de idade do casamento diminuiu até por volta de meados
dos anos setenta e, a seguir, aumentou novamente cerca de cinco
anos. Hoje é de 28 anos para o primeiro casamento em relação às  mu-
lheres e de 30 anos em relação aos homens.

2. AS BIOGRAFIAS DE COMPANHEIRISMO
DOS JOVENS CASAIS

Os jovens de hoje têm a reputação de deixar o regaço familiar
cada vez mais tarde.  Seja como for eles permanecem muito tempo em
casa dos pais, o que é verdade em particular relativamente aos rapazes.
Assim, 80 % dos jovens com 20 anos, cerca de 40 % dos jovens com 24
anos e 20 % dos jovens com 27 anos vivem no lar paterno.  Isto reflecte,
por um lado, um alongamento do período que leva à independência
económica entre os jovens, mas também, por outro lado, as relações
relativamente boas entre os filhos e seus pais, como o provam as
sondagens realizadas entre a juventude.  A época dos conflitos de
gerações características dos anos sessenta e setenta, que traziam
essencialmente a marca das mudanças de valores na sociedade dessa
época, parece ter passado.

N.B.: A exposição foi acompanhada de gráficos e estatísticas, que não reproduzimos.
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Uma importante sondagem realizada entre os jovens casais revela
as seguintes curvas de companheirismo1: em média, os pares mantiveram
uma relação duradoira de 3,6 anos antes de contraírem matrimónio e
80 % já viveram o casamento numa comunidade de vida não conjugal,
nessa ocasião, em média durante aproximadamente dois anos. Isto
significa que se pode considerar hoje que uma duração de relação rela-
tivamente longa e a coabitação antes de contrair matrimónio são um
critério essencial da história relacional dos jovens casais. A liberalização
das normas conjugais e a tolerância da sociedade relativamente às relações
pré-nupciais não tiveram como consequência a «realização» de vários
companheirismos nem a «experiência» de vários companheiros antes
do casamento. Para metade das pessoas interrogadas, o companhei-
rismo com o seu companheiro actual foi a primeira relação estável.

No que diz respeito às curvas de companheirismo, não se consta-
tam diferenças confessionais graves, excepto o facto de que os pares
católicos vivem um pouco mais raramente em união livre antes do casa-
mento. Do mesmo modo, os pares que se casaram na igreja não se dis-
tinguem muito, quanto à história do seu companheirismo, dos pares
que se casaram apenas no registo civil.

3. A SITUAÇÃO RELIGIOSA DOS JOVENS

No domínio da dimensão confessional, assiste-se a uma diferen-
ciação relativamente àquilo que «a Igreja recomenda que se acredite»,
no que se refere às concepções personalizadas sobre a fé; estas alimen-
tam-se seguramente ainda num conjunto de tradições cristãs, mas os
conceitos tornam-se vagos e por vezes misturam-se também com con-
ceitos extra-cristãos (por ex. conceitos da reencarnação). Assim, a pro-
pósito do problema de Deus, a afirmação que recolheu a maior adesão
entre os membros jovens da Igreja protestante foi esta: «Creio numa
força superior, mas não num Deus tal como a Igreja o descreve». Os
dados quantitativos sobre o conceito de fé que os jovens têm são muito
contraditórios e as indicações numéricas devem ser analisadas com
prudência.  Um estudo sobre a juventude feito em 1996 declara em jeito
de resumo: «A cosmologia dominante já não é a fé num Deus cristão que

1 K. Schneewind/L. Vaskovics:  Optionen der Lebensgestaltung junger Ehen und
Kinderwunsch.  Stuttgart 1992, 59 e seg.
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se dirige pessoalmente a cada indivíduo. Do mesmo modo, cerca de
20 % estão intimamente convencidos da existência dum poder superior
ou dum ser superior.  Quase outros tantos rejeitam de maneira radical
semelhante concepção.  Hoje em dia, entre os jovens e os jovens adultos,
predominam quatro concepções cosmológicas alternativas, algumas
das quais, ligadas intimamente, estão muito mais difundidas do que a
opinião teocêntrica cristã: um cepticismo racionalista que tomou o lugar
da fé inquebrantável num ser superior – é a dúvida posta na existência
duma divindade metafísica na ausência de provas; certas atitudes natu-
ralistas, que vêm nas leis da natureza o motivo “ancestral” propria-
mente dito e último da arquitectura mundial, e que têm também uma
importância muito grande;   de igual modo, a concepção segundo a qual
o cosmos é determinado por um eterno retorno, cuja origem se encontra
nas civilizações do Extremo-Oriente; e por fim um ateísmo determinado».2

Além disso, os jovens e os jovens adultos decidem eles próprios
a sua integração na Igreja; tanto no que diz respeito ao grau de
identificação com a Igreja como no que se refere à participação nas
cerimónias religiosas e nas ofertas à Igreja. Os dados sobre a par-
ticipação no serviço religioso permitem constatar que apenas entre 10
e 15 % dos jovens e dos jovens adultos católicos da Alemanha do Oeste
estão integrados na Igreja. Outros dados – respeitantes à importância
de certos domínios da vida quotidiana – confirmam esta ordem de gran-
deza.

4. PERTENÇA A UMA CONFISSÃO RELIGIOSA

No plano religioso a Alemanha é um país misto. Além dos
católicos e dos protestantes, há que ter em consideração o importante
número de pessoas que não pertencem a nenhuma religião. Acres-
cente-se ainda o número de muçulmanos da Alemanha, que não pode
ser negligenciado. Isto traduz-se num número elevado de casamentos
multi-confessionais bem como de matrimónios entre católicos e uma
parte ateia ou ainda – embora em medida mais pequena – uma parte
muçulmana. No conjunto dos casamentos, a taxa de matrimónios
entre dois católicos não ultrapassa os 22 %.  Quando uma pessoa cató-
lica casa, em cerca de 62 % dos casos fá-lo com um companheiro

2 Jungsein in Deutschland, Opladen 1996, 115 e seg.
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católico, em 25 % dos casos com um companheiro protestante, em
10 % dos casos com um companheiro sem religião e em 2 % dos casos
com um companheiro duma outra religião (ou seja, na prática, um
muçulmano). Em resumo, a paisagem confessional na Alemanha modi-
ficou-se consideravelmente em consequência das «saídas» da Igreja
católica, da imigração de muçulmanos, mas também e sobretudo em
consequência da unificação. Isto não deixa de ter consequências na es-
colha do companheiro e nos casamentos.

5. EVOLUÇÃO DOS CASAMENTOS CATÓLICOS

Constata-se um ligeiro aumento, que prossegue brevemente após
a unificação da Alemanha antes de dar lugar a uma baixa sensível.
Estas modificações têm uma causa dupla: por um lado, a estrutura da
idade da população e, por outro, o «comportamento em termos de casa-
mento».

Após 1978, os casamentos nos quais ao menos um dos cônjuges é
católico pouco participam da evolução global de subida dos matri-
mónios, o que quer dizer, que a sua taxa baixa.  A causa disso reside na
modificação já mencionada da paisagem confessional.

Um casamento católico só é possível (na medida em que não se
trata dum novo casamento após divórcio) para os casamentos onde pelo
menos um dos parceiros é católico.  As colunas indicam em que medida
um casamento católico também foi verdadeiramente realizado.  Pode
constatar-se que a propensão para o casamento católico diminuiu cons-
tantemente desde 1960.  Isto indica como a proporção de casamentos
católicos é elevada em todos os casamentos em que pelo menos um dos
parceiros é católico. Para 1995, obtém-se uma taxa de 41,4 %. Se levás-
semos em conta os casamentos com dispensa da obrigação formal, esta
taxa andaria à volta dos 45 %.

Nas estatísticas realizadas até ao presente, os casamentos pura-
mente católicos e com parceiros de confissões diferentes com partici-
pação de um católico foram tratados em comum.  Isso levanta problemas
de interpretação, porque deveriam levar-se em conta, juntamente com
eles, os casamentos protestantes.  Uma análise mais diferenciada deba-
tida segundo a pertença a uma confissão pode provar mais claramente a
propensão para o casamento e as suas modificações.  Assim aparece
mais claramente, que a propensão para um casamento católico entre os
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pares puramente católicos é de 63 % e que ela baixou nitidamente em
relação a 1965.  Como já indicámos, não é contudo absolutamente justo
interpretar este número como uma propensão para o casamento, porque,
entre as pessoas que contraem casamento, encontramos igualmente di-
vorciados para os quais  – independentemente da sua vontade –  foi
excluído um casamento católico.  Se tomarmos estes números em con-
sideração, podemos estimar em cerca de 75 % a «propensão para o ca-
samento» de pares puramente católicos para os quais um casamento
religioso é possível.

Não possuo material empírico a respeito dos motivos pelos quais
se contrai um casamento religioso.  Do ponto de vista religioso, é con-
tudo manifesto que muitos casais que pedem um tal casamento devem
comunicar dúvidas justificadas quanto às suas capacidades para
satisfazer as condições em ordem ao casamento religioso.  Aqueles que
querem viver juntos uma comunidade de fé contínua no seio da Igreja
por estarem convencidos da sua vocação e da sua missão cristãs são
uma minoria.  Existe além disso uma maioria que procura apenas um
seguimento ocasional nas situações biográficas particulares.  Esta maioria
quer algo da Igreja mas já não deixa que lhe imponham nesta ocasião o
que se entende por ser cristão na Igreja.  Para a situação da nupcia-
lidade religiosa, isso significa que numerosos pares sabem pouco, ou
mesmo nada, a respeito do que a Igreja professa quando ela fala do
casamento de baptizados como sacramento.  As dúvidas alimentadas
para com as condições a preencher para um casamento sacramental
podem, por um lado, dizer respeito à vontade de comunidade durante a
vida inteira e, por outro lado, à situação no plano da fé.  A um nível
muito diferente, o desejo duma comunidade conjugal durante toda a
vida pode também comportar a vontade decidida de realizar esta comu-
nidade.  A realidade da fé é muito variável entre os casais.  Por um lado,
há casais que aprovam e querem viver uma concretização da sua voca-
ção baptismal no casamento.  E, por outro lado, há casais que não tra-
zem muito mais do que um pedido pouco claro de bênção e, entre os
dois grupos, existem numerosas transições fluidas.

6. NASCIMENTOS DENTRO E FORA DO CASAMENTO

Não quero evocar em pormenor a evolução dos nascimentos em
geral, mesmo limitada à observação que a República federal da Alemanha
é um dos países do mundo onde há menos crianças. Se não se produzir
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nenhuma modificação da taxa de nascimentos, cerca de um terço das
mulheres da Alemanha que têm agora 25 anos ficará sem filhos.  O abai-
xamento da taxa dos nascimentos que se pode observar nos últimos trinta
anos na República federal da Alemanha é devida exclusivamente ao
aumento do número de pessoas e de casais que ficaram sem filhos.

Desejo concentrar-me a seguir sobre o elo entre o casamento e o
estatuto de parente (pai e mãe).  Neste momento, é preciso fazer uma
distinção entre o Leste e o Oeste da República federal.  Na Alemanha
do Oeste, a taxa de filhos naturais era de cerca de 13 % em 1995 contra
10 % em 1950. Este reduzido número de nascimentos naturais em
comparação internacional mostra claramente que, na sociedade
oeste-alemã, a família e o casamento estão ainda estreitamente ligados
um ao outro.  Regra geral, os pares casam-se quando querem um filho
ou quando está iminente o nascimento dum filho.  A tese duma «nup-
cialidade inspirada pelos filhos», evocada por Rosemarie Nave-Herz,
só é contudo válida de modo restrito.  Esta tese afirma que a nupciali-
dade de hoje é motivada essencialmente pelo desejo concreto de ter um
filho ao passo que o companheirismo é vivido numa comunidade de
vida não conjugal.  O casamento perderia assim a sua autonomia em
relação à família.  Uma realidade apanha no entanto esta tese em contra
pé, a saber que os períodos que passam entre o casamento e o nasci-
mento do primeiro filho não têm, em média, diminuído nada. Apesar
disso constata-se que as relações pais-filhos no seio da família ad-
quiriram enorme importância face à relação entre companheiros. Nesta
medida, a tese do casamento inspirada pelos filhos comporta também
uma parte considerável de verdade.

A situação é totalmente diferente na Alemanha de Leste: neste
país, a proporção de nascimentos naturais é de 42 % (é até superior a
50 % quanto aos nascimentos).  Quatro filhos naturais em cada dez são
contudo testemunhas, mais tarde, do casamento dos seus pais.  O número
de nascimentos naturais aumentou fortemente na RDA após 1975, o
que é sem qualquer dúvida devido também à introdução e ao aumento
de prestações públicas especiais para as mães e pais solteiros.  Mas esta
alta prosseguiu igualmente após a unificação da Alemanha.  Neste país
como nos países da Europa do Norte, ter um ou vários filhos fora do
casamento é uma coisa muito habitual.

Além das questões de ideologia pessoal, há parâmetros sociais e
jurídicos que desempenham com certeza um papel igualmente neste
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contexto, porque permitiram ou permitem, na RDA, nos países da
Europa do Leste e na Europa do Norte, educar filhos sozinho ou num
companheirismo não conjugal.  Na Alemanha do Oeste e nos países da
Europa do Sul, os parâmetros sociais e jurídicos dão, sem qualquer
equívoco, a preferência ao estatuto de pai ou mãe dentro do casamento.
No entanto, a nova legislação sobre os filhos na República federal da
Alemanha separa o binómio casamento e pais no sentido de não levar já
em consideração o casamento dos pais na regulamentação da relação
pais-filho(s).

7. A VIDA NO CASAMENTO E NA FAMÍLIA

7.1 O casamento

O ideal da ligação durante a vida inteira caracterizado por uma
fidelidade recíproca permanece sempre válido, mas a fidelidade e a
fiabilidade durante toda a duração da vida são cada vez menos
consideradas como uma obrigação e, por vezes, não são mesmo aceites
como critério de sucesso.

Neste últimos tempos, o amor cristalizou-se cada vez mais forte-
mente como fundamento dominante e base de legitimação do casamento.
Os outros motivos para o casamento, em particular os motivos materiais,
perderam cada vez mais a sua importância e alguns têm mesmo por
vezes uma conotação negativa.  Sempre que se fundamenta o casamento
na qualidade duma relação e sobre uma comunicação que aceita o outro
e se abre totalmente a ele, sobre o desejo de partilhar as alegrias e as
tristezas e de exprimir com toda a confiança os seus sentimentos, isso
dá ao casamento uma base exigente, mas também vulnerável.  Simulta-
neamente, na sociedade de hoje, o amor e o casamento adquiriram uma
tal importância que, com frequência, dão um sentido à vida.  Global-
mente, somos confrontados com um aumento das expectativas que se
põem no casamento, que simultaneamente perde os seus motivos se-
cundários como elementos estabilizadores e deste modo se concentra
sobre a qualidade das relações pessoais como fecho da abóbada.

Quando a qualidade pessoal da relação no casamento não existe
nem pode ser restabelecida, o princípio director cultural do casamento
impõe praticamente a separação.  Nesse momento, não se pode partir
do princípio que os divórcios se efectuam rapidamente e sem dor.  Do
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mesmo modo, o número crescente de divórcios não reflecte de modo
nenhum uma diminuição da significação do casamento, mas antes as
expectativas elevadas que se põem no casamento e na sua qualidade
pessoal assim como a dificuldade em satisfazê-las.

O casamento de hoje é também caracterizado pelo facto de a
mulher exigir a igualdade de direitos.  Tendo em conta os parâmetros
sociais existentes e a vontade sempre reduzida dos homens em
participar nos trabalhos da família num espírito de obrigação idêntica,
o princípio director da igualdade de direitos torna-se uma fonte de
conflitos nomeadamente quando o estatuto de pais se acrescenta ao de
companheirismo e que se impõe essencialmente às mulheres a
conciliação de expectativas contraditórias.

7.2 A família

Ao passo que o casamento enquanto instituição perdeu o seu
carácter obrigatório, as expectativas culturais inerentes ao estatuto de
pais tomaram cada vez mais significação – na medida, evidentemente,
em que os casais decidem ter filhos.  Isso vai no entanto em paralelo
com uma modificação determinante: a partir do momento em que o
estatuto de pais impõe uma decisão voluntária em favor dum filho, os
pais devem assumir as suas responsabilidades a título muito particular.
Responsabilidade parental não significa apenas garantir as coisas ma-
teriais prévias à vida do filho, mas também assumir a responsabilidade
da sua educação pelos pais.  Numa sociedade que se tornou mais sensível
às exigências e aos objectivos da pedagogia, os pais tornaram-se res-
ponsáveis num elevado grau pelo desenvolvimento da personalidade
dos seus filhos; eles devem permitir ao filho um máximo de promoção
e criar para ele um ambiente adequado à criança numa sociedade que
muitas vezes não é favorável às crianças.  Para os pais, isso significa
que devem consagrar cada vez mais tempo e esforços ao acompanha-
mento e à educação dos filhos, obrigação que os pais aceitam na sua
grande maioria como um desafio lançado à sua educação e que procuram
satisfazer.

Por causa das crianças, a família deve fazer sacrifícios financeiros
consideráveis.  Estes compõem-se, por um lado, das despesas feitas
pelos filhos, e, por outro lado, das receitas e prestações de que as famí-
lias deixam de beneficiar, dado que os pais reduzem a sua actividade
remunerada ou dado que um dos dois pais renuncia a toda e qualquer
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actividade remunerada.  Deste facto, o nível de vida das famílias com
filhos é claramente inferior ao das famílias sem filhos e não é raro que
algumas famílias que pertencem a grupos de receitas inferiores se en-
contrem no limite da pobreza a partir do momento que têm filhos.  Ao
longo dos últimos decénios, as famílias com filhos têm sentido cada
vez mais dificuldades no plano económico.  Hoje, os filhos tornaram-se
um factor chave de desigualdade económica, a tal ponto que existe a
ameaça duma polarização entre famílias e pessoas sem filhos.  Pode
constatar-se, por um lado, que o número das famílias que são tributárias
duma assistência social aumentou nitidamente e de maneira superior à
média.  Segundo um inquérito sobre a pobreza feito pela Cáritas, pelo
menos uma criança sobre nove vive no limite ou abaixo do limite da
pobreza.  Constatamos igualmente que o fosso se alarga sem cessar
entre as famílias e as pessoas sem filhos, o que é devido sobretudo ao
aumento da participação das mulheres na vida activa, embora a
educação dos filhos vá, com frequência, também a par duma perda de
receitas.

Hoje, as mulheres já não estão dispostas a contentar-se com
actividades de mulheres no lar e de mães, mas querem pelo contrário
conciliar vida profissional e família.  Ora, na Alemanha do Oeste, as
condições para a compatibilidade da família e da profissão não são
favoráveis, em particular no que se refere às possibilidades de confiar
os filhos a organismos fora da família, de tal modo que numerosas
mulheres se encontram perante a alternativa família ou vida profissional.
É frequente que elas renunciem então aos filhos ou retardem a concre-
tização do desejo de um filho para data posterior, mas acontece que
então já é tarde e, muitas vezes, demasiado tarde no plano social e bio-
lógico. Trata-se duma causa essencial do número elevado de mulheres
que não tiveram filhos.

8. O DIVÓRCIO

Nos últimos trinta anos, o número de divórcios aumentou consi-
deravelmente.  Ao passar de 15 para 34 %, o risco de divórcio de um
casamento mais que duplicou.  Isso significa que um terço dos casa-
mentos que hoje são contraídos terminará por um divórcio se o com-
portamento no plano dos divórcios não vier a modificar-se.  Cons-
tata-se no entanto também que, nestes últimos tempos, a multiplicação
da frequência dos divórcios diminuiu, o que pareceria indicar, na hora
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actual, uma estabilização a um nível elevado.  As taxas de divórcios
muito mais elevadas na antiga RDA diminuíram nitidamente após a
unificação e encontram-se actualmente a um nível inferior ao do terri-
tório da antiga República federal.

A partir dos dados demográficos, podemos extrapolar as seguintes
determinantes que tiveram influência sobre a frequência dos divórcios:

– Os casamentos nos quais um ou os dois companheiros eram
relativamente jovens no momento da nupcialidade apresentam um risco
de divórcio mais elevado.  Para os casamentos contraídos em 1985 os
números são estes: se a mulher tinha menos de 20 anos, a probabilidade
do casamento dar em divórcio dentro dos cinco primeiros anos é três
vezes maior do que se ela tinha mais de 25 anos na altura do casamento.
Do mesmo modo, para as mulheres entre 20 e 24 anos, constata-se um
aumento considerável do risco de divórcio: a metade.

– Os casamentos com filhos apresentam um risco de divórcio
mais reduzido.  A estabilidade aumenta na medida em que o número de
filhos é elevado.  Pode contudo constatar-se também um aumento dos
divórcios após uma longa duração do casamento.  Isto deve-se prova-
velmente às dificuldades de adaptação durante a fase «pós familiar».

– Os casamentos entre católicos e pessoas mais implicadas nas
questões religiosas redundam menos frequentemente em divórcio.

– A união livre antes do casamento diminui o risco de divórcio.

São as mulheres as que mais frequentemente pedem o divórcio
(1989: 56,2 % contra 34,7 %).  De 1978 a 1989, o divórcio amigável
aumentou, passando de 65,9 % para 87,5 %.  Franz-Xaver Kaufmann
fala duma «nova interpretação cultural do divórcio»: «Cada vez mais, o
divórcio é considerado como um meio legítimo para resolver os
conflitos conjugais e é menos interpretado como um fracasso moral
dos cônjuges».

9. AS COMUNIDADES DE VIDA NÃO CONJUGAIS

No decurso dos últimos decénios, o número de comunidades de
vida não conjugal aumentou de maneira draconiana.  Ao passo que, em
1972, de acordo com a primeira estimativa oficial, se partia do
princípio que existiam 137.000 casais que tinham adoptado esta forma
de vida, considerava-se já este número, com base no recenseamento,
em cerca de 1,3 milhão em 1995 sobre o território da antiga República
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federal e em cerca de 1,75 milhão no conjunto da República federal.
No conjunto da população com mais de 18 anos, a proporção de pessoas
que viviam numa comunidade de vida não conjugal é de 5,7 % e não é
de menos de 12,5 % no grupo etário dos 25 aos 34 anos.

Não existe contudo uma forma de vida não conjugal.  Se tomarmos
em consideração a situação pessoal e as intenções das pessoas implicadas,
temos de fazer uma distinção entre pelo menos três formas de compa-
nheirismos não conjugais:

– Os companheirismos não conjugais enquanto comunidades
de vida pré-nupciais.

Hoje, as formas de coabitação não conjugal tornaram-se um elemen-
to quase natural da biografia pessoal.  Cerca de 80 % dos pares que
se casam hoje viveram num companheirismo não conjugal antes de
contrair casamento.3  A sua grande propagação tem duas causas: por
um lado, a diminuição do significado intrínseco do casamento como
instituição – sem o estatuto de pais – e, por outro lado, as expectati-
vas elevadas que se põem no casamento; mas isso é devido tanto aos
longos períodos de formação, que levam a uma fase intermediária
entre a idade de jovem e a de adulto, fase durante a qual se procura
um companheirismo ainda que as condições para o estatuto de pais
não estejam preenchidas.

Nestes companheirismos, os dois companheiros são ainda solteiros.
Na República federal, a sua proporção nos companheirismos não
conjugais é de quase 60 %.  Nos antigos territórios federados, os
filhos vivem em cerca de 10 % destas comunidades de vida, número
que é de 50 % nos novos territórios federados.  A grande maioria dos
companheiros pertence aos grupos etários com menos de 30 anos.
Os resultados duma sondagem realizada ao acaso neste grupo revelam
várias coisas:4  para a maioria dos companheiros de comunidades de
vida não conjugal (86 %), trata-se da primeira união livre; para a
maioria (64 %), a passagem a uma vida em comum não é uma etapa
decisiva, mas uma mudança de situação banal; só uma pequena pro-
porção discute de maneira intensiva e, portanto, conscientemente
esta questão; apenas uma parte dos companheiros evoca a maneira
como deve passar-se esta vida em comum (39 %); do mesmo modo
só uma minoria tomou as suas disposições para a hipótese duma
separação e 1 % apenas fez um acordo notarial.  Os números permi-

3 K. Schneewind/L. Vaskovics 1992, p. 61.
4 L. Vaskovics e outros: Die Partnerschaft in nichtehelichen Lebensgemeinschaften. In:
Forschungsforum der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Heft 3, 1991, p. 36-43.
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tem concluir que o processo que leva a uma vida em comum é fluido,
não põe problemas particulares nem é objecto duma reflexão quanto
ao seu valor, mas que também ele goza dum prestígio relativo.  Nas
concepções internas sobre o companheirismo, as comunidades de
vida não conjugais têm, quase todas, concepções tradicionais de um
bom companheirismo. Um factor importante para elas é a fiabilidade
do companheiro, seguida da qualidade da comunicação, do bom en-
tendimento, da aceitação recíproca e da fidelidade.  Globalmente,
os pares não conjugais põem exigências elevadas no assunto.5  Só o
respeito da independência pessoal tem uma significação superior à
média para uma parte das pessoas não casadas.

A flutuação dos companheirismos é reduzida para a grande maioria.
Para cerca de metade das pessoas que contraem um casamento, o
cônjuge é aliás o primeiro companheiro duradoiro.

A forma não conjugal da comunidade de vida de companheiros celi-
batários revela ser quase sempre uma forma pré-nupcial de vida em
comum.

– Os companheirismos não conjugais enquanto alternativa ao
casamento

Uma minoria concebe as comunidades de vida não conjugais como
uma alternativa ao casamento.  Em princípio, cerca de 10 % dos
celibatários que vivem juntos em companheirismos não conjugais
não querem casar-se.  Eles concebem a comunidade de vida não
conjugal como uma forma independente de vida em comum.

– Os companheirismos não conjugais enquanto comunidades de
vida pós-conjugal

Assiste-se a um aumento do número das comunidades de vida não
conjugais nas quais pelo menos um dos companheiros já antes tinha
sido casado. O grupo mais importante é constituído por divorciados,
mas também aí se encontram cada vez mais viúvos.  Neste domínio,
a maior esperança de vida desempenha também um papel, porque
faz parecer interessante aos olhos dos viúvos encontrarem uma nova
concubina ou um novo concubino sem perderem contudo os seus
direitos à pensão.

É muito mais frequente (em cerca de 30 % destes companheirismos
nos antigos territórios federados e em 57 % nos novos territórios
federados) que os filhos vivam em formas de coabitação não conju-
gais em que pelo menos um companheiro foi casado.

5 ibid. S. 38.
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10. O CASAMENTO NO SISTEMA JURÍDICO

No seu artigo 6, a Lei fundamental da República Federal da
Alemanha enuncia: «O casamento e a família estão colocados sob a
protecção particular do Estado».  O casamento é a única instituição de
companheirismo que o sistema jurídico da República federal da Ale-
manha reconhece.  A título pontual, a legislação social faz alusão às
comunidades de vida não conjugais, mas tendo por objectivo impedir
que o casamento seja prejudicado em relação às comunidades de vida
não conjugais na atribuição de prestações sociais.  Entretanto, estamos
na posse dum anteprojecto de lei entregue pelo Partido social-democrata
que tem por objectivo colocar totalmente em pé de igualdade os
companheirismos entre pessoas do mesmo sexo e o casamento – com
excepção do direito de adopção – sem contudo querer atribuir-lhe o
nome de casamento.  Existe também um anteprojecto entregue pela
«Aliança 90/Os Verdes» que prevê a instituição jurídica da «comunidade
de vida não conjugal» e a regulamenta em consequência.  Esta não fica
ligada a um registo.  Na sua forma actual, este anteprojecto de lei corre
o risco de ter poucas oportunidades de ser adoptado.

Na República federal da Alemanha existe o casamento civil
obrigatório. Um casamento religioso sem casamento civil contraído
anteriormente é passível de uma multa pecuniária.  Os efeitos civis do
casamento estão ligados à nupcialidade diante do Estado. Assiste-se
entretanto a uma evolução tal que o casamento religioso sem nupciali-
dade civil já não seria definido como passível de multa pecuniária,
embora produzisse na República federal da Alemanha uma situação
idêntica à da Áustria. Não se deve esperar que o casamento religioso
seja reconhecido simultaneamente como um casamento perante o Estado
e tenha efeitos civis.

11. INTERPRETAÇÃO TEÓRICA

O sociólogo Ulrich Beck, teorizante da individualização e
sempre na primeira linha no plano das opiniões, enunciou a seguinte
fórmula: «A figura de base dos tempos modernos é – se levarmos a
reflexão até ao fim – o homem só ou a mulher só».6

6 U. Beck/E. Beck-Gernsheim: Das normale Chaos der Liebe.  Francfort/Main: Suhrkamp,
1990, p. 130.
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Para compreender melhor esta declaração, é necessário estudar o
que se entende por tempos modernos.  A este propósito, é preciso, a
meu ver, fazer uma distinção entre duas dimensões dos tempos modernos
apesar de não as podermos separar totalmente uma da outra.  Duas evo-
luções, duas «revoluções», levam aos tempos modernos: a «Revolução
francesa» e a «Revolução inglesa», ou seja, a revolução espiritual e a
revolução industrial.

O casamento e a família foram afectados pelas duas revoluções,
a Igreja, sobretudo, pelas alterações espirituais e culturais.

11.1 A modernização cultural

A revolução espiritual e cultural do Século das Luzes diz respeito
antes de mais aos esquemas de valores culturais tradicionais, que vêem
reduzir-se a sua base de legitimação a partir do momento em que se
apoiam essencialmente sobre a tradição ou sobre justificações religiosas.
Esta revolução arrasta igualmente uma diferenciação entre a vida pri-
vada e a vida pública que, no plano filosófico, está ligada à distinção
entre as questões da justiça, às quais se pode responder com bons motivos
e que podemos dirigir de maneira geral com carácter obrigatório, e as
questões da boa vida, às quais cada um deve responder em função da
sua consciência pessoal no horizonte do seu mundo de vida e da sua
comunidade de tradições.  Isto tem como consequência que os com-
plexos tradicionais de sentido e de valores culturais perdem o seu ca-
rácter obrigatório relativamente ao conjunto da sociedade. Podemos, se
quisermos, falar de uma «desinstitucionalização». Uma desinstitucio-
nalização que diz respeito ao casamento e à religião. Três constatações
vão lado a lado com a desinstitucionalização:

– O esquema conformidade/divergência está a perder terreno.  A insti-
tucionalização implica que se devem respeitar certas normas sociais
por ocasião duma determinada acção; as normas/instituições têm
por objectivo fazer escapar a acção à liberdade de escolha do indiví-
duo e fazer de maneira que toda a acção normalizada não tenha, de
algum modo, outra alternativa; assim, nos anos cinquenta, de dife-
rentes pontos de vista, era «impossível» a certos casais viver juntos
se não estivessem casados.  O esquema conformidade/divergência
cede hoje o lugar a acções alternativas (individualização).
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– O domínio que lhe corresponde é considerado como uma questão
privada, na qual só o particular pode fazer as suas opções e onde a
obrigatoriedade do Estado não tem qualquer lugar.

– Desinstitucionalização significa transferência de ponderação entre
o indivíduo e a instituição.  A própria instituição conserva um signi-
ficado importante, mas a ponderação é transferida da instituição em
favor do indivíduo.  A margem de manobra deste último aumenta.
Nas suas relações com o casamento e a religião, ele actua segundo a
sua consciência e as suas necessidades.

No que se refere ao casamento, pode constatar-se que este conti-
nua a gozar dum grande prestígio na nossa sociedade, que é aprovado
enquanto instituição adequada ao amor entre dois seres e que permanece
em luta com o seu tempo.  Os valores da fidelidade e da fiabilidade
durante toda a vida são quase sempre partilhados em igualdade pelos
jovens.  Mas, hoje em dia, eles tratam a instituição do casamento
segundo as suas consciências e necessidades.  Vivem juntos em união
antes de casar, aceitam também nesta ocasião valores essenciais que
são importantes para a relação conjugal (fidelidade, fiabilidade, ajuda
recíproca), mas não têm carácter obrigatório durante toda a vida nem a
promessa pública feita um ao outro, a qual, justamente, não deve ainda
ser dada.  Regra geral, eles concebem a sua vida em comum como uma
preparação para o casamento e, por outro lado, casam-se geralmente
mais tarde também.  Os pares que não estão casados aprovam também,
regra geral, a fiabilidade durante a vida inteira e o carácter obrigatório,
mas no sentido de um ideal e não no sentido da indissolubilidade do
casamento.  O divórcio é então aceite – apesar de ser considerado como
um fracasso e, muitas vezes, vivido como uma catástrofe pessoal –
como uma saída possível e aceitável da relação conjugal.

A individualização é ainda mais manifesta no que se refere à re-
ligião e à Igreja.  A maioria das pessoas na Alemanha do Oeste perma-
necem membros duma Igreja e dizem-se cristãos.  Mas a sua fé deixou
frequentemente de coincidir com aquilo que «a Igreja recomenda que
se acredite» e as suas vidas não correspondem se não em parte ao que a
Igreja entende por uma vida na fé.  Mesmo onde o casamento e a Igreja
coincidem, por exemplo no casamento religioso, as expectativas da
Igreja e dos noivos nem sempre coincidem.
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11.2 A modernização económica

Em diversas variantes,7 a teoria da sociedade enuncia que, na
evolução para os tempos modernos que se impõe, certas opiniões e
comportamentos conformes ao mercado penetram noutros domínios da
sociedade e atingem outros grupos de pessoas.  O sector económico é o
sector chave da sociedade moderna e faz mancha de óleo, com a sua
lógica e os seus constrangimentos, sobre os sectores mais diversos da
sociedade.  O nosso sistema económico não põe em perigo apenas o
ambiente natural, mas também a ecologia social.  As bases não econó-
micas, as bases sociais da sociedade estão ameaçadas – e, também,
igualmente as próprias bases não económicas da economia.  Os campos
de acção sociais e os domínios de vida dos seres humanos – como o
casamento e a família – que são necessariamente concebidos segundo
esquemas sociais totalmente diferentes dos da economia, sofrem
também uma pressão.  Eles devem afinar por parâmetros que não
lhes correspondem.  Do mesmo modo, impõem-lhes outras escalas de
valores: o sucesso como critério, a aptidão para fazer valer os seus
próprios interesses e a orientação material são critérios da economia.
O homo oeconomicus escapa-se dos manuais das ciências económicas e
aparece na vida social.  Trata-se no entanto de um celibatário: ele actua
por si mesmo e em seu próprio interesse.  O casamento e a família são
então esquemas antagónicos: a promessa duma fidelidade eterna e
duma solidariedade entre os companheiros, a renúncia a todo o novo
cálculo de lucro e de perda e, por conseguinte, no caso de ser necessá-
rio, a realização anunciada das condições de companheirismo fazem do
casamento uma nebulosa de relações «não moderna».  E no entanto, o
casamento – sem filhos – é sobretudo compatível com as exigências
postas pela sociedade moderna, com a maleabilidade que ela exige nos
sectores sociais mais diversos da economia, como uma vida com filhos.
A relação pais-filhos é arcaica, tributária duma fiabilidade absoluta e
sem condições e não pode ser anulada.  Não é «modernizável».

O casamento e os filhos são assim, de algum modo, a outra forma
das relações sociais conformes ao sistema.  Eles prometem dimensões
de vida e de sentido que a nossa sociedade não está em condições de

7 A mais conhecida é sem sombra de dúvida, actualmente, a tese de Jürgen Habermas da «colo-
nização do modo de vida pelo sistema»; cf. Jürgen Habermas: Theorie des kommunikativen
Handelns, Volume 2.  Francfort/Main 1981, 470 e seg.
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oferecer nos sectores dominantes.  É o que dá um sentido à vida com
filhos na nossa sociedade e a torna simultaneamente tão difícil.  Isto
explica a razão pela qual tantos desejam filhos e tão poucos os têm.
Isto explica, por um lado,  a grande significação, quase religiosa, que é
própria do amor, do companheirismo e, também, do casamento na nossa
sociedade, e, por outro lado, o elevado número de companheirismos
que se saldam por um fracasso.

«A adoração do filho-ídolo» (Beck-Gernsheim) e a «pós-religião
do amor» (Beck) são deste modo, simultaneamente, reflexos e contrastes
duma sociedade que põe em perigo as formas de vida fiáveis e previ-
dentes nas suas bases e – ao mesmo tempo – tem necessidade delas.
À maneira de conclusão, podemos declarar que para a sociedade
moderna: o casamento e a família são mais importantes do que nunca, o
casamento e a família são mais difíceis do que nunca.

BERNHARD LAUX

Secretário da Comissão para o Casal e a Família
da Conferência Episcopal Alemã

Kaiserstrasse 16, 53113 Bonn
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«A Igreja é o lugar do nosso conhecimento do Espírito Santo:

– Nas Escrituras que Ele inspirou;

– na Tradição, em que os Padres da Igreja são testemunhas
sempre actuais dos “actos dos Espírito”:

– no Magistério da Igreja que Ele assiste;

– na liturgia sacramental, através das suas palavras e dos
seus símbolos, em que o Espírito Santo nos põe em comu-
nhão com Cristo;

– na oração, em que Ele intercede por nós;

– nos carismas e ministérios, pelos quais a Igreja é edificada;

– nos sinais de vida apostólica e missionária;

– no testemunho dos santos, nos quais Ele manifesta a sua
santidade e continua a obra da salvação».

(Catecismo da Igreja Católica, 688)

«A Igreja não pode preparar-se
para a passagem bimilenária de ou-
tro modo que não seja no Espírito
Santo. O que na plenitude dos tem-
pos se realizou por obra do Espírito
Santo, só por sua obra pode agora
surgir na memória da Igreja»

(Tertio Millennio Adveniente, 44)
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 O ESPÍRITO SANTO

REVELADO NA SAGRADA ESCRITURA

1. INTRODUÇÃO

Vamos começar com o parecer de três homens da Igreja sobre a
pessoa do Espírito Santo.

O primeiro é S. João Crisóstomo, na sua primeira homilia sobre o
Pentecostes:

“Se o Espírito Santo não existisse, não poderíamos proclamar que
Jesus é nosso Senhor: ‘Porque ninguém pode proclamar que Jesus é
nosso Senhor a não ser pelo Espírito Santo’ (1Cor 12,3).

Se o Espírito Santo não existisse, nós, os crentes, não poderíamos
rezar a Deus; com efeito, nós dizemos: ‘Pai Nosso que estás nos
céus’ (Mt 6,9). Da mesma maneira que não podemos chamar Jesus
de nosso Senhor, também não podemos chamar a Deus nosso Pai.
Quem é que o prova? É o Apóstolo que escreve: ‘Porque sois filhos,
Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que grita:
Abba, meu Pai’ (Gl 4,6). Por isso, quando invocais o Pai, lembrai-vos
que foi preciso que o Espírito tenha tocado a vossa alma para que
fôsseis dignos de chamar a Deus com este nome.

Se o Espírito Santo não existisse, as palavras de sabedoria e de ciên-
cia não estariam com a Igreja: ‘Porque o Espírito deu a um o dom de
falar com sabedoria, a outro o de falar com ciência’ (1Cor 12,8).

Se o Espírito Santo não existisse, não haveria na Igreja nem pastores,
nem doutores, porque é o Espírito que os faz, segundo o que escreve
Paulo:  ‘tende cuidado convosco e com todo o rebanho para quem
o Espírito Santo vos estabeleceu bispos e pastores’ (Ac 20,28).
Vedes, pois, que isto só acontece pela operação do Espírito?

Se o Espírito Santo não existisse naquele que é o nosso pai comum e
doutor,1  quando sobe a esta tribuna santa, quando vos deu a todos a
paz, não lhe poderíeis responder em uníssono: ‘E com o vosso espí-
rito’; é porque não é apenas quando ele sobe ao altar, ou se relaciona

1 João Crisóstomo fala do seu bispo que celebra a eucaristia.



54

convosco, ou quando ele reza por vós que vós estais prontos para
ouvir a sua palavra; mas também quando está nesta mesa santa, a
oferecer este sacrifício tremendo. Como bem sabem os iniciados ele
não toca nas ofertas antes de ter implorado a vosso favor a graça do
Senhor, antes de lhe terdes respondido: E com o vosso espírito’, e
esta resposta faz-vos lembrar que aquele que está ali, nada faz por
ele, que os dons que vós esperais não são de modo algum obras do
homem; que é a graça presente do Espírito, que desce sobre todos,
que realiza por si só este sacrifício místico. Sem dúvida que está lá
um homem bem presente, mas é Deus a agir por meio dele. Por isso,
não vos agarreis apenas àquilo que os vossos olhos vêem, mas intuí
a graça invisível. Nada há que venha do homem em todas estas coi-
sas que se realizam no santuário.

Se o Espírito Santo não estivesse presente, a Igreja não formaria um
todo bem consistente; a consistência da Igreja manifesta a presença
do Espírito”.2

O segundo parecer ou testemunho é o do metropolita Ignatios de
Lattaquié pronunciado no Conselho Ecuménico das Igrejas de Upsália
em 1968:

“Sem o Espírito Santo, Deus fica longe:
Cristo permanece no passado;
o Evangelho é letra morta;
a Igreja é simples organização;
a autoridade é um poder;
a missão é propaganda;
o culto, uma velharia;
e o agir moral, um agir de escravos.
Mas no Espírito, o cosmos é enobrecido
pela geração do Reino;
Cristo ressuscitado torna-se presente;
o Evangelho faz-se poder e vida;
a Igreja realiza a comunhão trinitária;
a autoridade transforma-se em serviço;
a missão é um Pentecostes;
a liturgia é memorial e antecipação;
o agir humano é deificado”.3

2 Tradução da revista Signes d’aujourd’hui, 136 (1998) 98-99.
3 Durante este ano de 1998, dedicado ao Espírito Santo, este testemunho apareceu em

imensos trabalhos.  Tal como o apresentamos em tradução portuguesa vem no livrinho do Car-
deal Godfried Danneels, O Consolador, (Ed. C.E.P., Lisboa, 1998).
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O terceiro parecer é o do Cardeal Godfried Danneels:
“Sem o Espírito também para nós as coisas seriam totalmente dife-
rentes. Sem Ele, o evangelho seria um pesado fardo em cima dos
nossos ombros. O cristianismo assemelhar-se-ia sempre demasiado
a um conjunto de prescrições legais. No melhor dos casos, a nossa
vida moral limitar-se-ia muitas vezes a um conformismo generoso:
dar benevolentemente ouvidos à lei. Foi o destino do bom e fiel fari-
seu da antiga lei: obedecer a todas as leis, sempre e em toda a parte.
Por este caminho chega-se à hipocrisia: conformidade no exterior
mas não de todo no interior; em suma, uma moral dupla. É este o fim
habitual daquele que quer observar a lei sem Espírito. Um outro fim
possível é o desalento: porque a lei manifesta o pecado. Quem, sem
o Espírito, poderia alguma vez entender que ‘o jugo de Jesus é suave e
o seu fardo é leve’ (cf. Mt 11,30)? Mas com o Espírito vêm também
a liberdade e a alegria, a obediência à lei aceite de coração leve.
Porque o Espírito não indica apenas o que devemos fazer; dá-nos,
ao mesmo tempo, a força para o fazer. O Espírito não é apenas uma
lâmpada que alumia o caminho diante de nós; é muito mais, um be-
nevolente empurrão nas costas. Ao fazê-lo, o Espírito não nos trans-
forma em heróis, mas em santos. Os heróis contam com a sua força
de carácter e com a sua energia. Os santos não: contam unicamente
com Deus e com a força do seu Espírito. Este último torna os santos
capazes de realizar em plena humildade coisas loucamente audazes.
Quando os heróis falam, fazem-no a partir de si mesmos, no fogo do
entusiasmo. Os santos falam unicamente sob o impulso do Espírito,
a partir da superabundância de graça que se apoderou deles. Às
vezes, têm o coração tão apertado, mas Deus é maior que o seu
coração”.4

Apresentamos estes três pareceres ou testemunhos sobre o Espí-
rito Santo com um fim metodológico e teológico, na medida em que
nenhum deles nos apresenta o Espírito Santo a partir da sua natureza,
mas sempre em função da sua acção na Igreja e em cada um de nós.
Este assunto é deveras muito interessante e importante porque enquanto
podemos falar do Pai e do Filho a partir de natureza e conceito, o mes-
mo não podemos dizer do Espírito Santo. Na Bíblia e na história da
Igreja, o Espírito Santo apresenta-se sempre na sua vertente pneumato-
lógica de função, relação e acção. Enquanto que o Pai se apresenta

4 Cardeal Godfried Danneels, Ibid. 17s.
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definido como Criador dum povo e o Filho como Salvador e Senhor,
Messias e Redentor, o Espírito desempenha sempre o seu papel na de-
pendência do Pai e do Filho. Quase dá a entender que não é autónomo.
Realmente, no Antigo Testamento, como iremos ver, ele nunca é autó-
nomo. Diante do monoteísmo cerrado à volta dum povo, duma raça e
duma terra, só o Pai Criador e Libertador tem razão de ser. O Espírito é
sempre o Espírito de Jahweh ou de Elohim, i.é., é sempre uma proprie-
dade deste Pai e Libertador. Mesmo no Novo Testamento, com raras
excepções, o Espírito é quase sempre o Espírito de Deus, do Pai, ou o
Espírito do Filho. Perante estes genitivos de relação, tanto o Jahweh ou
o Elohim do AT como o Filho do NT são o Deus que possui e dá o
Espírito.  A partir do Espírito, o problema de Deus já não se coloca
tanto na vertente ontológica, conceptual, mas mais na funcional e rela-
cional .

2. O ESPÍRITO COMO RUACH, PNEUMA E PARAKLETOS.

Comecemos com a antropologia bíblica do AT, para quem a
pessoa é basar, nefech e ruach (carne, alma e espírito).“Mas os três
elementos só se podem compreender como uma totalidade psico-fisio-
lógica. Os hebreus vêem a pessoa mais como um corpo animado, en-
quanto que os gregos mais como um espírito incarnado. No homem
bíblico, a consciência humana manifesta-se pelas operações dos orgãos
do corpo. Por isso, a ruach (no hebraico ruach é quase sempre feminino)
significa tudo aquilo que é elemento vital a animar a basar, e tanto
pode designar a respiração, o hálito, a vida, o sopro, como o Espírito de
Deus. Por isso é que a própria Bíblia fala da possibilidade de estarmos
possuídos do verdadeiro espírito ou de falsos espíritos (cf. 1Rs 22,20-23;
Mt 12, 43-45; 1Jo 4,1). Ac 16,16.18 apresenta o espírito ‘python’ por
causa da serpente mitológica que deu o seu nome à Pítia de Delfos, e
Paulo afirma mesmo aos Coríntios que estão abertos a aceitar ‘Jesus
diferente daquele que vos anunciamos e a receberem um espírito dis-
tinto daquele que recebestes...’ (2Cor 11,4). Por tudo isto Paulo expõe a
necessidade que a Igreja tem de saber ‘discernir sobre os espírito’
(1Cor 12,10; cf. 1Jo 4,1-3)”.5

5 Joaquim Carreira das Neves,  “O Espírito Santo e a Bíblia”, in VV.AA., O Espírito Santo
e a Igreja Hoje (Paulinas, Lisboa, 1997) 15s.
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Para a Bíblia, o Espírito é um acontecimento de salvação na his-
tória dos crentes e nunca uma noção abstracta ou um conceito. Etimo-
logicamente, ele é vento que sopra ou se manifesta onde menos se espera.
“Semelhante etimologia é um substracto referencial que ainda subsiste
nalguns textos do NT (cf. Jo 3,8: ‘O Espírito sopra onde quer’; 20,22:
Jesus sopra sobre os discípulos e diz-lhes: ‘Recebei o Espírito Santo’;
em Ac 2,2, o Espírito manifesta-se através de um vento forte, e, no
baptismo de Jesus, segundo Lc 3,22: “O Espírito Santo baixou sobre
ele em forma corporal, como uma pomba...’. É por isso que muitos
autores, hoje em dia, em vez de traduzirem ruach e pneuma por ‘espírito’
traduzem por sopro, o que está certo. (...) Na antropologia do AT, uma
vez que o homem é mortal, o seu espírito como princípio vital que ani-
ma o corpo também é mortal (Sl 78,39). Por isso mesmo, o AT não tem
qualquer ideia sobre imortalidade ou ressurreição: quando o homem
morre, morre com ele a basar, a nefech e a ruach, precisamente porque
o homem não é um composto destes três elementos, mas é basar, é
nefech e é ruach como unidade omnímoda. Mas uma vez que a ruach é
o princípio de vida que anima o corpo, a luta do homem é uma luta por
este espírito, tanto para as coisas boas como para as vaidades. O Ecle-
siastes abunda em textos deste género: apliquei o meu espírito a um
estudo atencioso...vi tudo o que se faz debaixo do sol e achei que tudo
é vaidade e vento que passa (1,13-14; 2,11.17.26; 4,4.6; 6,9). A antro-
pologia bíblica do AT, por ser muito concreta e empírica, vê o homem a
respirar e, se deixa de respirar, morre. Por isso ruach é respiração. Foi
Deus que pôs esta respiração no homem. Em Gn 2,7, Deus modelou o
homem do barro, ‘insuflou nas suas narinas um sopro de vida e o ho-
mem tornou-se num ser vivo.’ Nem admira que o homem bíblico veja
no vento o sopro de Deus que agita os mares, as árvores e as nuvens, ou
que afirme que Deus cavalga ‘transportado nas asas do vento’ (Sl 18,11;
cf. Os 4,19), ou que os ventos sejam os ‘mensageiros de Deus’ (Sl 104,4),
ou, ainda, que a sua ira seja vista como um vento arrasador: é com o
vento dos seus lábios que fará morrer o ímpio (Is 11,4). (...) Mas ao
afirmar-se que o homem é carne não significa que seja carnal,
adjectivado de modo negativo, mas sim que é mortal, passível de gran-
dezas e misérias, de virtudes e pecados, limitado a um espaço de tempo
ou de anos. Por isso a ruach morre também com a basar. A face da terra
renova-se desde que Deus envia a sua ruach às suas criaturas (Sl 104,30;
cf. Is 57,16). Na célebre visão das ossadas ressequidas (Ez 37,5ss), o
Israel do exílio é visto como um grande cemitério sem vida (sem
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ruach), mas logo que Deus envia a ruach àquelas ossadas, imediata-
mente retomam a vida operativa: ‘vou introduzir em vós o sopro
(ruach) da vida para que revivais.’ E na continuação desta antropolo-
gia, não admira que ruach venha a significar as atitudes psicológicas de
idiossincracia ou de temperamento: coragem, desânimo, medo, angústia,
carácter, etc. (cf. Ex 6,9; Gn 41,8; 26,35; Ez 21,14; Jr 51,11), ou, então,
de sabedoria (Dt 34,9; Sl 7,7) e compreensão (Sir 39,6)”.6  No próprio
NT, pneuma significa também, por vezes, uma disposição psicológica
(Mc 2,8: “E imediatamente conhecendo Jesus no seu pneuma (=interior)
o que estavam pensando...”; Mc 8,12 “[Jesus] gemendo no seu espírito”
(=dando um profundo suspiro) disse. ‘Porque é que esta geração pede
um sinal?’; Ac 19,21: “Paulo decidiu no seu pneuma ir a Jerusalém”, etc.).

Mas uma vez que não há teologia bíblica sem antropologia e sem
história, a ruach do AT, mesmo sem ser uma entidade, pessoa ou Deus,
é o Deus em acção a favor dos homens ou da reordenação da natureza.
Desde que a ruach de Deus se manifesta, aparece sempre uma recriação
da pessoa em si, do povo ou da própria criação. Quem conduz Israel
não é o acaso, a moira ou a tragédia à maneira grega. Israel não é fruto
do destino cego ou das intervenções dos deuses, mas é Deus que, com o
seu espírito e palavra actua livremente através de patriarcas, juizes,
profetas, sacerdotes, reis, etc. para que a história dum povo não seja
igual à história dos outros povos, mas seja uma história de salvação em
que ao lado da política, economia, família, etc. se manifeste esta ruach
divina de sabedoria, paz, consolo e libertação.

Em conclusão, a ruach é, pois, este vento, esta atmosfera, este
alento, tanto humana como divina, que tem a ver com a vida e com a
história, e não tanto com categorias helénico-romanas de natureza,
pessoa, substância, hipóstase.... Por detrás da ruach do AT e do pneuma
do NT está uma “economia humano-divina”, uma “história de salva-
ção” e não uma ontologia. O espírito é dinamismo, acção e função e
não uma essência a definir pela lógica e pela razão. Assim se explica
que das 389 vezes que a palavra ruach aparece no AT, apenas três vezes
tem por complemento o adjectivo “santo”: Sl 51,13: “Não me afastes
da tua presença, / não retires de mim o teu santo espírito”; Is 63.10.11:
“Mas eles rebelaram-se contra ele e entristeceram o seu santo espírito.

6 Idem, Ibid. 16s.
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Por isso, converteu-se em seu inimigo e lutou contra eles. v.11 Então o
povo lembrou-se dos tempos de Moisés: onde está aquele que os tirou
do mar como o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que infundiu
no seu íntimo o seu santo espírito?”

Nem admira que os povos das grandes civilizações do Próximo
Médio Oriente vissem neste “espírito” uma força de vida e a
cultuassem como deus. Tanto Egípcios, Babilónicos como Cananeus
compreenderam esta força ou energia de vida como um deus. O mesmo
acontece ainda hoje com a religião hindú. Mas uma vez que o AT é
estruturalmente monoteísta, nunca por nunca esta força de vida poderia
ser equiparada a Deus, isto é, uma hipóstase divina. Tinha que estar
sempre ligada ao próprio Deus. Por isso a ruach é um elemento vital,
humano e cósmico, mas não divinizado. O dogma da Santíssima Trin-
dade só se pode compreender a partir do NT, uma vez que além do rosto
pessoal de Deus Pai há agora o rosto pessoal do Deus Filho. E como o
Deus Filho morre e ressuscita, a sua acção, mormente na pneumatolo-
gia de Lucas e João, é continuada pelo rosto vital e pessoal do pneuma
divino.

No evangelho de João, o Espírito aparece com os dois termos
pneuma e parakletos, o que à primeira vista é um pouco estranho, tanto
mais que pneuma é um neutro e parakletos é um masculino. Além disso,
o termo pneuma aparece sobretudo na primeira parte do evangelho (1-12)
e parakletos só aparece na segunda parte (13-21, em 14,16.26; 15,26;
16,7-11; cf. 1Jo 2,1). A razão de ser desta escolha do autor do quarto
evangelho consiste precisamente nos conteúdos da primeira e da
segunda partes do evangelho, que também têm a ver com os destinatários.
Realmente, tal como acontece nos sinópticos, os destinatários da pri-
meira parte tanto são os discípulos como os judeus, duma maneira geral,
os familiares, os samaritanos, os gregos, etc., enquanto que na segunda
parte sobressaem os discípulos com exclusividade. Os discípulos e
Jesus formam uma família de fé messiânica em que o Mestre procura
cultivar os mesmos discípulos sobre a identidade da sua própria pessoa
como Messias e Filho do Homem a caminho do mistério da Cruz.7

João, para esta catequese de Jesus com os seus discípulos, vai utilizar o
termo parakletos, que tanto pode ser um adjectivo verbal passivo como

7 Quanto a Marcos, aconselhamos vivamente o estudo da obra de José Ornelas Carvalho,
Caminho de Morte, Destino de Vida (Ed. Didaskalia, Lisboa, 1998).
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um substantivo passivo, que significa “aquele que é chamado para
apoiar ou ajudar alguém”, isto é, o advogado de defesa, como aparece
frequentemente no direito civil grego. João cristianiza e pneumatiza
esta personagem: é ele o consolador, o defensor e o instrutor ou revela-
dor dos discípulos depois de Jesus os deixar. Mas o parakletos caminha
sempre de mãos dadas com o “Espírito da verdade” ou com o “Espírito
Santo” (14,26). Em Jo 14,16 é chamado de “outro paráclito”, com a
promessa de estar com e junto dos discípulos, substituindo, assim, o
Jesus histórico. Em Jo 14,26 e 16,13, o paráclito tem as funções de ser
o revelador dos ensinamentos de Jesus e de os recordar; ensinar é re-
cordar e aprofundar o sentido do que tinha sido proclamado pelo Jesus
histórico, ou, então, ensinar é actualizar. O papel do Espírito-Paráclito
consistirá em “conduzir” (odègein) os discípulos “para toda a verdade’,
para as profundas dimensões e aspectos, todavia desconhecidos, da
verdade. Esta verdade é a revelação de Jesus, supremamente é ele mes-
mo (cf. 1,18; 14,6; 17,18). Introduzir em “toda a verdade’ significa
também a proclamação das coisas que hão-de vir ( ta erchómena). Não
se quer significar com isto revelações do futuro em estilo apocalíptico,
mas a interpretação dos “sinais do tempo” relacionados com a comuni-
dade. O parakleos, ao proclamar Jesus como o Exaltado e ao mostrá-lo
como a origem da obra da salvação, está a glorificá-lo (16,14s)”.8

3. OS SÍMBOLOS DO ESPÍRITO SANTO.

Na dependência do que ficou dito compreendemos melhor os
símbolos do Espírito Santo, pois todos têm a ver com o indeterminado
e com o mistério. São eles o vento, a fonte, o fogo, a pomba e o óleo.

Como vento,  o Espírito tem a ver com o significado da
cosmologia bíblica do AT e do NT. O vento manifesta-se como causa de
acções benfazejas ou maléficas, mas ninguém o vê. Apenas se vêem as
consequências, seja no vento da brisa calma e serena que afugenta o
calor tórrido do Médio Oriente Próximo, ou no vento ciclónico que

8 F. Porsch, Paraklètos, in Horst Balz e Gerhard Schneider, Diccionario Exegetico del
Nuevo Testamento, vol. II (Sígueme, Salamanca, 1998) 750ss; cf. G. Bornkamm, El Paráclito
en el Evangelio de Juan in Ib., Estudios  sobre el Nuevo Testamento (Sígueme, Salamanca,
1983) 199-223; R.E.Brown, The Paraclete  in the Fourth Gospel “, NTS  13 (1966-1967)113-
132; Id., The “Paraclete” in the Light of Modern Research, in StEv  IV, 158-165; I. de la
Potterie, La vérité  dans Saint Jean I (AnBibl 73), Roma (1977) 330-466.
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derruba casas, cabanas e árvores, ou no vento que tanto aparece sem
ninguém dar por ele, como desaparece. Assim é o Espírito que, como
vento forte seca o mar vermelho (Ex 14,12), dá vida às ossadas mori-
bundas dos judeus no exílio (Ez 37,7), desencadeia o Pentecostes de
Jerusalém (Ac 2,2), etc.

Como fonte, o Espírito refresca e dá vida, matando a sede e fa-
zendo com que as águas cristalinas borbulhem perenemente no coração
dos crentes (Jo 7,37b-39: “Se alguém tem sede venha a mim, e que esse
beba, todo aquele que acredita em mim!”, segundo a palavra da Escri-
tura: Do seu seio jorrarão rios de água via. Ele falava do Espírito que
deviam receber os que tinham acreditado nele; é que ainda não havia
Espírito porque Jesus ainda não tinha sido glorificado”. Cf. Jo 4, 10:
“Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz: Dá-me
de beber, serias tu que lhe pedirias e ele dar-te-ia a água viva”... v.23:
Mas a hora vem - e é agora - em que os verdadeiros adoradores adora-
rão o Pai em espírito e verdade...v.24 Deus é espírito, e aqueles que
adoram, é em espírito e verdade que devem adorar”).

Como fogo, o Espírito queima as impurezas, deslumbra os olhos
frente à lareira, reúne as pessoas em seu redor, aquece e inflama os
namorados. No Pentecostes, o Espírito aparece em forma “de línguas
de fogo” (Ac 2,3). A imagem tem a ver mais com as “línguas” do que
com o “fogo”, porque logo a seguir se narra que “ficaram todos cheios
do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo
aquilo que o Espírito lhes concedia de se exprimirem.” Em Lc 24,32,
não se fala de modo directo da relação entre Espírito e fogo, mas indi-
recto: “Não estava o nosso coração a arder cá dentro, quando ele nos
falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?” Segundo João
Baptista, na versão de Mt 3,11b e Lc 3,16b o baptismo de Jesus “será
no Espírito Santo e no fogo”, i.é, será um baptismo de total renovação e
purificação escatológicas que só o Espírito Santo pode conceder (cf.
1QS 4,21).

A imagem da pomba para simbolizar o Espírito é aquela que mais
vezes aparece nas nossas Igrejas. A pomba tem um esvoaçar elegante e
gracioso diferente de todas as outras aves. Por outro lado é a imagem
do amor porque, como diz o Cântico dos Cânticos, “arrulha de amor”.
Por isso, não admira que, na cena do baptismo, Jesus veja “o Espírito
de Deus descer [sobre ele] como uma pomba” (Mt 3,16 e par.). Mas na
cena do baptismo, a pomba não parece simbolizar o Espírito de Deus
apenas pela graciosidade do seu voar. Se é símbolo deve realizar em si
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mesmo aquilo que significa, e o que o símbolo significa é precisamente
o Espírito de Deus. Na história das religiões, a pomba é a ave que sim-
boliza tanto a divindade como a alma humana e, dentro do judaísmo,
simboliza igualmente o povo de Israel. Se a pomba é um símbolo da
divindade e o pneuma/ruach é a manifestação do próprio Deus, logo,
no baptismo de Jesus, a pomba e o Espírito designam essa mesma di-
vindade de Jesus ou manifestação de divindade. No baptismo, a voz do
Pai clama pelo seu Filho: “Este é o meu Filho muito amado...”. O Espí-
rito-pomba encena esta manifestação da relação divina entre o Pai e o
Filho. É Deus a manifestar-se como peuma-peristerá. Dizer “em forma
de pomba” é o mesmo que dizer “em forma de Deus”.9

4. ESPÍRITO E CRIAÇÃO.

O nosso papel consiste em escutar este Espírito com toda a fé,
esperança e amor através da revelação da história da salvação, para
depois o podermos transmitir e viver. Primeiro há que escutar, ouvir,
intimizar, descobrir para depois transmitir. Ninguém dá o que não tem.
Ninguém oferece sem primeiro encontrar. O encontro é-nos oferecido
na história da salvação e esta história arranca do princípio dos tempos
na dialéctica do caos e do cosmos ínsito na própria criação.

Na abertura de Gn 1,1-2 temos a afirmação que em si compendia
o mistério e a realidade da criação como fruto da própria ruach de
Deus: “No princípio Elohim criou o céu e a terra. Ora a terra estava
vazia e vaga (tohû wabohû) e as trevas cobriam o abismo, enquanto que
o espírito (ruach) de Deus pairava sobre as águas.”

A expressão tohû wabohû, que traduzimos por “terra vazia e
vaga” significa que a terra, antes da acção da ruach era uma solidão
caótica.

Há que compreender que Gn 1-11 forma uma unidade indepen-
dente, e a intenção do redactor final é querer ilustrar-nos que o Deus
dos Patriarcas (a partir de Gn 12), de Moisés, juizes, reis, profetas, etc.,
numa palavra, que o Deus do povo de Israel, também é o mesmo que o

9 Cf. A. Feuillet, “Le symbolisme de la colombe dans les récits évangéliques du baptême”,
RSR 46 (1958) 524-544.. S. Gero, “The Spirit as Dove at the Baptism of Jesus, NovT 18 (1976)
17-35.
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da criação: é o Deus da história e é o Deus da criação, tanto o da huma-
nidade como o da natureza.

Em Gn 1,1-2,4a temos um hino sacerdotal (P) da criação com um
carácter litúrgico bem marcado (cf. as expressões e fórmulas repetidas:
E disse Deus...faça-se...e assim se fez...passou uma tarde e uma
manhã...e viu Deus que era bom.

 Nos vv.1-2 aparecem elementos de cosmogonia e mitos de cria-
ção de origem babilónica: a criação é fruto duma recriação através da
ruach de Deus. À massa informe e caótica surge a criação da luz, dos
movimentos das águas, da terra e da vegetação, das estrelas e galáxias,
da noite e do dia, dos animais e dos peixes e, finalmente do homem e da
mulher. Do caos surge o cosmos, da desordem a ordem, da morte a
vida, e o agente determinante desta criatividade chama-se ruach elohim
que pairava sobre as águas informes e caóticas.  É um elemento ao
mesmo tempo cósmico e divino. Não actua por si, independente, como
acontece nos mitos da Babilónia, mas na dependência de Deus. O autor
sagrado reinterpreta a cosmogonia babilónica, desmitifica-a, para su-
blinhar o monoteísmo bíblico, em que o único Deus é o criador de todo
o universo, servindo-se da sua ruach e da sua dabar (palavra).10

Primeiro aparece a ruach que transforma o caos em ordem, e depois
aparece a dabar que estabelece a ordenação e a ornamentação dos céus
e da terra, mas tudo em função do culto sabático. Não se trata de ciên-
cia mas de teologia, em que os agentes de Deus, a ruach e a dabar têm
uma importância fundamental. Esta ruach é, portanto, propriedade de
Deus (Gn. 6,3: “A minha ruach não permanecerá para sempre no ho-
mem...”), mas que Deus concede seja à criação cósmica, seja à criação
humana (Gn 2,7: “Então o Senhor Deus formou o homem do pó da

10 No poema babilónico enuma elish – que são as palavras iniciais do mesmo poema e
significam Quando no alto – , canta-se a apoteose de Marduk, que começa pela criação  através
da subjugação do caos primordial, Tiamat:

Quando no alto o céu ainda não é nomeado,
terra firme em baixo não tinha nome,
nada senão o primordial Apsu seu criador,
(e) Mummu-Tiammat, que os gerou a todos,
suas águas misturando-se como um só corpo.
Nem uma choça de junco  se tinha erguido,
nenhuma terra pantanosa aparecera,
quando a nenhum deus fora dado  o ser,
nome não afirmado, seus destinos imprecisos-
foi então que os deuses nelas (águas do caos) foram criados.
(Cf. Atlas Bíblico, Ed. Zarol, Lisboa, 1987) 308.
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terra, soprou no seu nariz um hálito de vida (nichemat haîim), e o
homem converteu-se num ser vivo”.11

É por isto que ao longo de todo o AT, a ruach divina ressoa tanto
em relação ao cosmos (Sl 104,3.4.29.30) como em relação ao homem,
mas é em determinado tipo de homens que o Espírito mais se manifesta:
nos agentes da história da salvação (juizes, reis, profetas e, sobretudo,
no Messias e no povo messiânico).

5. O ESPÍRITO NO PROFETISMO EXTÁTICO

 Tanto nos livros de Samuel como nos dos Reis, a Bíblia apresen-
ta-nos alguns textos narrativos que descrevem fenómenos carismáticos
à primeira vista um pouco estranhos. Trata-se de vivências
carismáticas com incidências no êxtase e no delírio provocados, por
vezes, pela dança e pela música. É o que se lê na 1Sm 10,6 acerca do
futuro rei Saul: “O Espírito de Yahwé virá sobre ti, entrarás em delírio
com eles e tornar-te-ás outro homem”. Ainda no 1Sm 19,20.23, é Saul
quem envia três grupos de emissários para prender David, mas os emis-
sários, uma vez no meio da comunidade dos profetas, entram também
em estado de delírio. A música, a dança e o ritmo desempenham um
papel de contágio (cf. também 1Rs 22) à maneira dos derviches mo-
dernos. O próprio Elias convivia com estes grupos de “carismáticos”
(2Rs 2,4ss) arrebatados, levando uma vida de comunidade “carismática”
no deserto. Aliás, a assunção ao céu de Elias “num carro de fogo”, puxado
por “cavalos de fogo” (2Rs 2,22) deve entender-se neste contexto.12

11 È interessante confrontar o texto bíblico com este hino egípcio a Ptah:
Modelador dos homens,
fazedor dos deuses,
inaugurador da existência  como deus primordial,
primeiro a existir para tudo o que veio após ele,
que fez o céu como criação do seu coração,
que se ergueu n’O - que-sustenta Shu,
que fundou a terra pelo que ele mesmo fez,
que rodeia (o mundo) como Nun e o Verdíssimo.
Senhor da vida,
faz respirar as gargantas,
dá o ar a todos os narizes,
faz viver todo o homem pelos seus alimentos.
Cf. Ibid. 310

12 Cf. VV.AA., The Interpreter’s Bible. Vol.3 (Abingdon Press, New York) 194s: “The truly
reverent way is to leave this description of the assumption of Elijah in the realm of symbolism,
of poetry, of the imagination. Of course the body of Elijah was not found (vv.16-17). The body
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Mas tanto nos grandes profetas como nos grupos extáticos dos tempos
dos juízes e Samuel, o espírito de Deus é o agente que determina a
funcionalidade do agir da pessoa. Nesta perspectiva, Deus tanto é o
sujeito actuante principal que concede o espírito bom como o espírito
mau. Saul, por exemplo, é afligido por um mau espírito enviado por
Deus (1Sm 16,14-16.23; 18,10; 19,9). Quando se trata de falsos profetas
é Yahwé que envia um “espírito de mentira” para os perder (1Rs 22,20-23).
“A nossa sensibilidade cristã fica crispada quando lemos semelhante
coisa na Bíblia: porventura pode Deus enviar um espírito de perdição e
mentira para que as pessoas se percam? A resposta é simples: a antro-
pologia bíblica não conhece a realidade psicológica e filosófica do li-
vre arbítrio nas camadas mais primitivas da Bíblia, e, por isso, tudo
quanto acontece, tem que ter a sua causa em Deus. Se o rei Saul cai em
estado de prostração psicológica, a Bíblia afirma que se trata de um
mau espírito que Deus lhe enviou. Se alguns falsos profetas se manifes-
tam contra a fé javista, a Bíblia só pode ter uma resposta: foi Deus que
lhes infundiu um espírito de mentira e perdição. Neste caso, como em
tantos outros, temos que pôr a funcionar o círculo hermenêutico. A di-
ferença entre o profeta hebreu e o cananeu não consiste nas modalida-
des ou manifestações dos mesmos profetas, mas apenas no Deus que
inspira os profetas. O que faz um ser profeta verdadeiro e outro falso
profeta é a pessoa do Deus de Israel ser o verdadeiro e os deuses
cananeus serem falsos (cf. Dt 18,20: “Mas se um profeta tiver a ousadia
de se pôr a falar em meu nome, dizendo coisas que eu não mandei, ou
se falar em nome de outros deuses, será condenado à morte”). O caso
típico de Balaão é bem ilustrativo (Nm 22-24): o adivinho pagão torna-se
em profeta verdadeiro quando o “sopro de Deus o inspira” (24,2)”.13

Estas descrições sobre as manifestações carismáticas de tipo
extático naqueles tempos primitivos do profetismo javista desaparecem
pouco a pouco. A Bíblia não volta a falar delas. Naturalmente porque as
achava estranhas e passíveis de se confundirem facilmente com as ma-
nifestações extáticas da religião dos Baals em que predomina a dança,

of Elijah was not Elijah. No end to Elijah’s life could have been more in keeping with the man
himself. For Elijah was a whirlwind, and his spirit the incarnation of fire. Everywhere fire
accompanies him and illustrates him. This is the final lesson taught by this magestic prophet”.
É facto que esta “assunção” de Elias está envolvida de simbolismo, poesia e imaginação, sem
qualquer outra descrição paralela no resto da Bíblia. Mas o redemoinho de vento, o carro de
fogo e os cavalos de fogo devem ter a ver com as danças à volta das fogueiras. Mistura-se o
folclore com a simbólica do espírito: vento e fogo.

13 Joaquim C.Neves, Ibid.19s.
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o rito, a música, numa palavra, a emoção, sobre a palavra de Deus. Este
assunto é muito importante porque nos obriga a pensar sobre o que é
verdadeiramente carismático e falsamente carismático: até onde vai o
inconsciente pessoal e colectivo, o êxtase pneumático de mãos dadas
com o inconsciente, o histerismo e o paranormal ? Muito do que se
passa em novos movimentos cristãos pentecostais e neopentecostais
fundamentalistas têm aqui a sua explicação.

6. O ESPÍRITO NOS JUÍZES E NOS REIS

O Prof. António Couto, especialista no AT, publicou um óptimo
artigo sobre O Espírito Santo que fala pelos Profetas.14  Todo o artigo
está centrado na chamada “fórmula do Espírito”, seja em relação aos
juízes, aos reis e aos profetas propriamente ditos. É fácil percebermos
esta fórmula que, graficamente, é assim apresentada:

1. “E veio (wattehî) sobre (‘al) ele [Otoniel] o Espírito de YHWH”
(Jz 3,10);

2. “E veio (wattehî) sobre (‘al) Jefté o Espírito de YHWH” (Jz 11,29);

3. “O Espírito de YHWH investiu (labeshah) Gedeão” (Jz 6,34);

4.  “E começou o Espír i to  de YHWH a impel i - lo  [Sansão]
(pa’amô)” ( Jz 13,25);

5.  “E penetrou (wattitslah) sobre (‘al) ele [Sansão] o Espírito de
YHWH” (Jz 14,6.19; 15,14).

Quando se fala de “fórmula de Espírito” é o mesmo que dizer
“cliché literário” uma vez que o sujeito activo de todos os verbos de
acção sobre os juízes é o Espírito de Yahwé: o Espírito “investe”, “im-
pele”, “penetra”, “acontece”, isto é, realiza todas as acções libertadoras
dos juízes contra os inimigos de Israel. Temos que compreender que o
povo acabara de conquistar um pouco da Palestina e estava rodeado de
inimigos cananeus por toda a parte, mas a verdade é que, com muita
pertinácia e ousadia, acabaram por conquistar os vários povos
cananeus, muito mais desenvolvidos e em muito maior número do que
eles. O redactor final dos juízes, a partir das tradições históricas de

14 António Couto, “O Espírito Santo que falou pelos Profetas”. Profetismo sobretudo no AT.
Dimensão profética do Povo de Deus”, in Bíblica (Série Científica) VI (1997) 47-70.
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anos e séculos, afirma que tudo foi obra do Espírito. O mesmo vai
acontecer, em relação às comunidades cristãs primitivas, com os Actos
dos Apóstolos.

O mesmo “cliché” ou fórmula se encontra relacionada com a pes-
soa de Saul e de David ( 1Sm 19,23: “E veio sobre ele [Saul] o Espírito
de Elohim, e ele fazia de profeta”; 1Sm 10,10: “E o Espírito de Elohim
penetrou nele [Saul], e ele fazia de profeta”; 1Sm 10,6: “E o Espírito de
YHWH penetrará em ti [Saul] e tu farás de profeta e serás transformado
noutro homem”; 1Sm 11,6: “E o Espírito de Elohim penetrou em Saul,
e, ao ouvir estas palavras, ele encheu-se de cólera...”; 1Sm 16,13: “E o
Espírito de YHWH penetrou em David desde esse dia em diante”).
Neste caso concreto dos reis Saul e David o verbo activo do agente é o
verbo penetrar, apenas com uma excepção em que aparece o verbo vir
sobre (1Sm 19,23). Os reis tornam-se profetas ou são transfigurados.
Significa isto que o Espírito de Deus, onde entra, penetra ou se mani-
festa nada deixa igual ao que era antes. No NT, mormente no evangelho
da infância de Lucas vamos encontrar o mesmo significado relacionado
com a profecia: Isabel fica cheia do Espírito Santo para proclamar pro-
feticamente que Maria é bem-aventurada (Lc 1,41ss); Zacarias “é cheio
do Espírito Santo e pôs-se a profetizar” através do Benedictus (Lc
1,67ss); o Espírito Santo “repousou sobre Simeão” e o mesmo Espírito
Santo “o advertiu que não morreria sem ter visto o Cristo do Senhor”, e
é por isso que proclama profeticamente o Nunc Dimittis (Lc 2,25ss).

7. O ESPÍRITO NOS PROFETAS “ESCRITORES”

Quando se fala de profetas, imediatamente nos vem à memória a
grandeza teológica da Palavra. O próprio étimo o indica: profeta é
aquele que fala em vez de Deus, ou o que profere a palavra de Deus. Por
isso é comum o sintagma oráculo de Yhwh (Nehum Yhwh) (cf. Is 3,15;
14,23; 17,6; 19,4; Jr 8,3.17; Am 4,5.68.9.10.11, etc.), ou então: “A pa-
lavra de Yahwh foi-me dirigida” (Jr 2,1; 14,1, etc.), “Yahwh falou-me”
(Is 8,5, et.), “Assim me falou Yahwh”(Is 8,11; 18,4; 21,16, etc.). Assim
como há uma “fórmula do Espírito” também há “fórmula(s)-cliché(s)”
da Palavra. Ao fim e ao cabo, o profeta tem consciência de que tudo o
que diz ou profere é sempre em nome de Deus.

Mas tal palavra caminha também de mãos dadas com a ruach
Jahwh; se a palavra realiza a vontade divina é porque tem a força do
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Espírito e é informada pelo mesmo Espírito. Por isso, os profetas são
definidos também como homens do Espírito:

Os 9,6: “Israel exclama: ‘O profeta está louco; o homem inspirado
(‘îsh haruach) delira”.

Mq 3,8: “Eu, porém, estou cheio da força do Espírito de Yahwh...”.

Is 61,1: “O Espírito de Yahwh repousa sobre mim...”.

Ez 2,2: “Enquanto me falava, entrou em mim o Espírito que me fez
pôr de pé...”.

Ez 3,12:  “O Espírito arrebatou-me e ouvi depois disto um violento
estrondo.”

Ez 8,3: “O Espírito levantou-me entre o céu e a terra...”.

Estes poucos exemplos são suficientes para percebermos que o
profeta tem a consciência de ser o alter ego de Deus quando profere a
palavra, não apenas porque foi vocacionado para o ministério da pala-
vra (Is 6,8; Jr 1,1ss; Ez 1,3; Os 1,1ssJl 1,1ss; Am 3,8; 7,15, etc.), mas
também porque tem a consciência que possui o Espírito de Yahwh.

Mas os profetas, além de serem os homens da história da salva-
ção para os seus conterrâneos, também vêem mais largo e mais longe
ao perscrutarem novos tempos e nova história. Isto acontece sobretudo
com os profetas que assistiram ao desaire do exílio babilónico e que,
por isso, não confiam mais nas instituições ditas “sagradas”: Lei, Aliança,
Templo, Liturgia, Sacerdócio, Realeza. Deus vai preparar um povo di-
ferente e uma nação diferente através do seu agente de conversão, que
já não é tanto a palavra, mas mais o Espírito.  Basta repararmos na
força de semântica escatológica de alguns textos.

Ez 36,26s: “E colocarei  um Espírito novo dentro de vós”
(beqirbbehem).

Ez 37,6: “E colocarei em vós (bahem) um Espírito e vivereis”.

Ez 39,29: “E derramarei o meu Espírito sobre a casa de Israel”.

Ez 37,10: “E entrou neles (bahem) o Espírito”.

Is 44,3-4: “Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a
minha benção sobre os teus descendentes: / eles brotarão
por entre a erva / como salgueiros junto de torrentes de
água.”

Jl 3,1-2: “Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne: /e profeti-
zarão os vossos filhos e as vossas filhas, /os vossos anciãos
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sonharão sonhos, / os vossos jovens verão visões. / E tam-
bém sobre os vossos escravos e sobre as vossas escravas, /
naqueles dias, / derramarei o meu Espírito.”

Tanto Ezequiel como o deutero Isaías e Joel pertencem ao tempo
do exílio e pós-exílio. Para trás ficam os tempos da monarquia desfeita
e de um povo com instituições iguais a todos os outros, mas tudo vai
mudar quando o Senhor Yahwé enviar o seu Espírito. Os verbos encon-
tram-se no futuro escatológico ou messiânico. É sobretudo interessante
o texto de Joel na medida em que indica tratar-se dum novo tipo de
povo que, - diríamos hoje - será totalmente carismático, sem distinção
entre anciãos e jovens, homens e mulheres, escravos e livres. O profeta
inicia com o futuro derramarei o meu Espírito e fecha com o mesmo
futuro: é que naqueles dias derramarei o meu Espírito. A profecia ma-
nifestada em sonhos e visões vai substituir toda a panóplia de ritos e
leis do passado. Todos sabemos que este texto influenciou de maneira
decisiva a consciência da Igreja pós-pascal, mormente a pneumatologia
de Lucas com a sua narração do Pentecostes (Ac 2,1ss), chegando ao
ponto de citar o texto na íntegra (Ac 2,16-21), e o mesmo se diga das
experiências carismáticas das comunidades primitivas tipicamente
paulinas.

Sem dúvida que estes profetas foram influenciados pelos sinais
dos tempos do pós-exílio e devem ter lido estes mesmos sinais dos tem-
pos à luz da profecia de Nm 11,19: “Oxalá que todo o povo profetizasse
e que o Senhor infundisse em todos o seu Espírito!”

Também devemos reparar que estes textos de semântica escato-
lógica caminham de mãos dadas com outros textos de paralelismo te-
mático à volta da nova aliança a constituir nesses dias. O texto mais
célebre é o de Jr 31,31: “Dias virão – oráculo do Senhor – em que
firmarei nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Porém, será
diferente da que concluí com os seus pais no dia em que os tomei pela
mão para os tirar do Egipto, aliança que violaram; por isso os rejeitei.
Esta será a aliança que farei com a casa de Israel - oráculo do Senhor.
Imprimirei a minha lei, gravá-la-ei no seu coração. Serei o seu Deus e
Israel será o meu povo. Ninguém ensinará mais o seu próximo ou ir-
mão, dizendo: ‘Aprende a conhecer o Senhor’! Todos me conhecerão,
grandes e pequenos – oráculo do Senhor: pois a todos perdoarei as suas
faltas, e não me lembrarei mais dos seus pecados”. Neste texto não
aparece a palavra ruach mas a palavra aliança; mas o contexto refere
os tempos escatológicos: Dias virão, em que a Lei mosaica já não será
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necessária como ensino fundamental do povo. E também é novidade a
asserção sobre o perdão dos pecados que, no Pentateuco de Moisés,
anda sempre ligado à teia dos rituais. Agora não haverá mais pecados
porque o Senhor perdoará a todos de modo directo, sem terem que pas-
sar pelos rituais do puro e do impuro e pelos rituais da imolação dos
animais. E todos sabemos que tal profecia se vem a realizar na pessoa
de Jesus para grande escândalo dos seus opositores (Mc 2,5ss e par.). A
Lei será gravada no coração e o coração, na antropologia judaica, é a
sede do espírito. É o que afirma Ez 36,26: “Dar-vos-ei um coração
novo e introduzirei em vós um espírito novo: arrancarei do vosso peito
o coração de pedra e vos darei um coração de carne”. Sem dúvida que,
no caso concreto de Ezequiel, estamos diante de um sacerdote e da re-
forma deuteronomista que tem por base a nova lei, razão porque afirma
logo a seguir em 36,27: “Infundirei o meu espírito dentro de vós para
viverdes segundo os meus mandamentos, observando e guardando as
minhas leis”.15

Este ponto de encontro entre o espírito, o coração e a nova aliança
naqueles dias aparece personalizado na pessoa, sempre vaga e indefi-
nida do Messias. Apresentamos apenas os textos de Is 11,1-2 e de Is
61,1-2.

Is 11,1-2: “Um novo ramo sairá do tronco de Jessé, / e da sua raiz
brotará um rebento. / Sobre ele repousará o Espírito do
Senhor: / Espírito de sabedoria e entendimento, / Espírito
de conselho e valentia, / Espírito de conhecimento e de
respeito pelo Senhor.”

Is 61,1-2: “O Espírito do Senhor tomou posse de mim e consagrou-me /
para levar a boa nova aos pobres, / para curar os desespera-
dos,  / para proclamar a libertação aos exilados / e aos pri-
sioneiros a liberdade; / para anunciar o ano da salvação do
nosso Deus, / o dia da vingança do nosso Deus.”

Em Is 11,1-2, os verbos encontram-se todos no futuro escatológico
enquanto que em Is 61,1-2 no passado profético do Servo de YHWH

15 Cf. VV.AA. The Interperter’s Bible, Ibid. 264, acerca da afirmação deste v.24, escreve
em comentário: “A ideia de alguém ser possuído pelo espírito de Deus tem uma longa história
(cf. Gn 41,38; Ex 31,3; 1Sm 10,10; 11,6; etc, e Mt 12,18; Ac 2,17-18). Devemos notar especi-
almente os profetas possuídos pelo espírito (cf. Nm 11,17.25; 1Sm 10,10, etc.) e o espírito que
entrou em Ezequiel (2,2; 3,24; 8,3)”. Mas o autor devia reparar também nos textos  de tipologia
escatológica e messiânica, de contrário a compreensão sobre o Espírito no AT fica sem abertura
para a história do NT.
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com sentido proléptico. Os dois textos aparecem realizados na pessoa
de Jesus segundo a visão redaccional de Lucas, o primeiro, de modo
indirecto, na anunciação (Lc 1,32-35), e o segundo, de modo directo,
no programa narrativo do próprio Jesus na sinagoga de Cafarnaum (Lc
4,18-21). Quanto a este segundo texto, importa reparar que Jesus não
refere a parte negativa do último estíquio: “o dia da vingança do nosso
Deus”.16

Desta maneira chegamos à meta final da doutrina do AT sobre o
Espírito. Ele começa por estar presente na criação do universo na medida
em que põe ordem ao que é caótico, por estar presente em todos os
libertadores de Israel frente aos seus inimigos, mais propriamente na
conquista de Canaan, por estar presente na vida dos profetas na medida
em que eles se sentem impelidos pelo Espírito para conferirem o sentido
final à sua própria vocação e à sua palavra profética. Com o andar dos
tempos, sobretudo por obra e graça das sequelas do exílio, os responsá-
veis religiosos judeus refugiam-se na Lei e nos ritualismos e a presença
dos profetas vai desaparecendo pouco a pouco. É nestas circunstâncias
que um rabino desabafa: “Depois da morte dos últimos profetas, Ageu,
Zacarias e Malaquias, a ruach haqôdech (Espírito Santo) acabou em
Israel”.17  O primeiro livro dos Macabeus, escrito em hebraico, faz o
mesmo reparo três vezes consecutivas: 4,46; 9,27 e 14,41. Em 4,46 e
14,41, uma vez que não há mais profetas, o povo espera que apareça
“um (algum) profeta” na linha de Dt 18,18-19: “Hei-de fazer surgir
sempre, no meio deles e dentre os seus compatriotas, um profeta seme-
lhante a ti. Hei-de dar-lhe a conhecer a minha palavra e ele há-de
dar-vos a conhecer tudo o que eu lhe mandar. E se alguém não escutar as
minhas palavras, que esse profeta transmitirá em meu nome, eu mesmo
lhe hei-de pedir contas disso.” E é por isso que na literatura rabínica do

16 O texto de Lc 4,16-30 tem sido largamente estudado, e uma das interrogações que se
levantam é a seguinte: é um texto de tipologia profética ou messiânica? Os autores que defen-
dem a opinião apenas “profética” baseiam-se na citação do profeta Isaías 61,1-2; 58,6, que tem
a ver também com a figura do Servo de Yahwé e não com a do Messias como tal. Mas uma vez
que o texto de Lucas é programático e Is 61,1-2 deve ser entendido no seu contexto maior dos
cc.60-62, cujos conteúdos andam à volta da libertação-salvação de Jerusalém, tais conteúdos
não se podem entender  sem uma perspectiva messiânica. Além disso, Is 61 gozou de muita
popularidade nos ambientes judaicos do tempo de Jesus. Dois fragmentos de Qumran,
11QMelch e 4Q521 vêem Is 61,1-2 no sentido messiânico. Cf. Robert O’Toole, “Does Luke also
Portray Jesus as the Christ in Luke 4,16-30”?, in Biblica 76 (1995) 498-521, e Joaquim C.
Neves, “Jesus Cristo, o Messias prometido e enviado especialmente em Marcos”, Bíblica (série
científica), IV (1996) 39, nota 14.

17 T. Sota 13,2.
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tempo de Jesus dizer “Espírito de Deus” e “Espírito de profecia” eram
realidades sinónimas.18   Mas quem dominava o pensamento religioso
judaico, no tempo de Jesus, era a Lei, interpretada com o sentido
farisaico, e não a profecia ou o Espírito. Num midrache sobre Qo 12,6
afirma-se: “O último templo tinha cinco coisas a menos que o primeiro:
o fogo do céu, a arca da aliança, os urim e os tumim, o óleo da unção e
o Espírito Santo”.19

Nos textos de Qumran, o Espírito aparece tanto no singular como
no plural, referindo-se, neste segundo sentido aos anjos, por um lado, e
aos demónios, por outro lado. A teologia de Qumran é essencialmente
dualista, sacerdotal e de antropologia teológica cultual, sempre à volta
com o puro e o impuro. Mas há alguns textos em que o Espírito tem um
certo sabor messiânico. Em 11QMelq. trata-se do Espírito de Deus e
“aparece como uma figura salvadora, de natureza sobre humana, que
executa o juízo divino, liberta do poder de Belial e resgata os homens
do seu lote na primeira semana do último jubileu da história, e não se
chama apenas elohim mas ungido do espírito”. Quando o espírito vier,
vencerá definitivamente a Belial.20  No Documento de Damasco exor-
tam-se os membros da seita para evitarem qualquer impureza, a fim de
não mancharem o seu santo espírito (5,11). Outras vezes, o espírito
relaciona-se com o espírito de profecia, considerando que, pelo espírito do
verdadeiro conselho, os pecados serão expiados. Deus derrama sobre o
homem o espírito de santidade e o espírito de verdade para o purificar
(1QS 3,13-4,26). Mas tudo isto acontecerá sobretudo no final dos tem-
pos. No entanto, em relação ao Mestre de Justiça, afirma-se que Deus
lhe dá a conhecer os mistérios escondidos nas palavras dos profetas.21

 Nós acreditamos que o profeta definitivo, possuidor e portador
do Espírito, foi e é Jesus Cristo, que em si concentra as diversas vertentes
dos agentes da salvação do AT: o de profeta, sacerdote, rei e Messias.

18 Cf.H.Strack - P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch
( München, 1924, II) 127: “Wie selbstverständlich dem rabbin. Judentum die Gleichsetzung des
heiligen Geistes mit dem Gottesgeist der Prophetie oder der Weissagung gewesen ist, erkennt
man besonders daraus, dass die Targumim das alttest. “Geist Gottes” oder “Geist Jahves” oder
“heiliger Geist” einfach durch “Geist der Prophetie” wiedergegeben haben”.

19 H. Srack - Billerbeck, Ibid. 133. E o autor apresenta ainda os paralelos pMak 2,32a.7;
pHor 3,47c.58; Joma 21b; Midr HL 8,9 (132a); Tanch  205a; NuR 15 (178d).

20 José F. Lago, ElEspíritu Santo en el Mundo de la Biblia ( Santiago de Compostela, 1998)
60. O autor cita os dois excelentes trabalhos de F. García Martínez, “Los Mesías de Qumrân.
Problemas de un traductor”, Sefarad LIII (1993) 360; “Qumrân y el Mesías del Nuevo Testa-
mento”, Communio XXVI (1993) 27.

21 José F. Lago, Ibid. 60s.
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Esta mesma concentração, agora por extensão eclesial de base, pertence
também a todos os baptizados (=consagrados) em nome de Jesus Cristo
(1Pd 2,9).22

8. O ESPÍRITO SANTO E JESUS CRISTO.

Nos evangelhos sinópticos Jesus falou muito pouco do Espírito /
Espírito Santo. Nos textos de tripla e dupla tradição aparece apenas 4
vezes: Mc 3, 28-30 e par. Mt 12,31-32: a blasfémia contra o Espírito
Santo; Mc 12,36 e par. Mt 22,43: a Escritura inspirada pelo Espírito
Santo; Mc 13,11 e par. Mt 10,19-20; Lc 12,11-12 e 21.14-15: o Espírito
que inspira as testemunhas de Cristo na perseguição; Mc 14,38 e par.
Mt 26,41: o Espírito está forte, mas a carne é fraca. Em textos particu-
lares a cada um dos sinópticos aparece 3 vezes em Mateus: Mt 12,18 no
contexto das curas; 12,28 onde Jesus expulsa os demónios pelo poder
do Espírito de Deus; 28, 19, onde Jesus determina que se baptize em
nome do Pai e do filho e do Espírito Santo. Quanto a Lucas aparece
apenas 2 vezes: em Lc 4,16-21, onde Jesus aplica a si próprio a profe-
cia de Is 61,1-2 e em Lc 10,21, onde Jesus bendiz a Deus, cheio do
Espírito Santo”, pelos bons resultados da missão dos 72 discípulos.

Pergunta-se, pois: como é possível que Jesus falasse tão poucas
vezes do Espírito Santo, tendo também em conta que alguns dos textos
são redaccionais? Em primeiro lugar há que afirmar que se a tradição
respeita este facto é porque ele corresponde à verdade histórica. Em
segundo lugar devemos ter em conta que o ministério histórico de Jesus
foi uma luta messiânica contra Satan e Beelzebú, a luta do “mais forte”
contra o “forte” (Mc 3,22-30 e par.), e só assim se explicam os muitos
exorcismos. Então, concluímos que toda a vida ministerial do Jesus
histórico, mesmo sem ter falado directamente do Espírito, foi uma con-
tínua obra do Espírito de Deus que o possuía inteiramente.

22 Em toda a literatura intertestamentária, apenas no Testamento de Levi 18 e no Testamento
de Judá 24 se apresenta o Messias como possuidor do ruach de Deus que o derrama sobre os
seus fiéis. Os conteúdos aproximam-se muito do que acontece com Jesus  e com as igrejas
cristãs primitivas. Os cristãos utilizaram  muito estes textos, e os Testamentos aparecem em
diversas versões. Por isso, os autores concluem que  os Testamentos foram “cristianizados” em
parte. Cf. Pierra Grelot, “Le Messie dans les Apocryphes de l’Ancient Testament. État de la
question”, in La venue du Messie (Paris, 1962) 32-41; J. Becker, Untersuchungen zur
Enstehungsgeschichte der Testamente... (Leyde, 1970) 291-300 e 319-323.
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 Todos sabemos que a pregação central de Jesus anda toda ela à
volta do sintagma Reino de Deus (Mateus diz Reino dos Céus), que
representava o desejo fundamental de todo o judeu: a vinda do reino/
reinado/realeza de Deus. Duma maneira geral, o povo e os próprios
discípulos viam nesta vinda do reino uma manifestação final de Deus
contra os inimigos de Israel. Jesus assume-se não apenas como o prega-
dor desta vinda mas também como o Messias do mesmo. Por isso apa-
rece mais como profeta ligado à palavra e menos como um carismático
ou um extático.23  Lucas apresenta Jesus desde a sua conceição como
um fruto único e irrepetível da força do Espírito Santo (Lc 1,35).
Necessariamente que os evangelhos da infância são narrativas
“midráchicas” que só se podem entender a partir do mistério pascal,
mas tais reflexões teológicas de Mateus e Lucas fogem à história
factual mas não à história teológica, que é a verdadeira história de
Jesus. Em conclusão, Jesus só se pode entender a partir do Espírito e
não apenas da história. É o que conclui Paulo na 1Cor 12,3: “Ficam,
por isso, a saber que ninguém, inspirado pelo Espírito de Deus, pode
dizer: ‘Jesus é maldito’. E, do mesmo modo, ninguém pode dizer:
‘Jesus é o Senhor’, se não for com a ajuda do Espírito Santo”.

Assim sendo, tudo depende se a história à volta do Jesus histórico,
retirada sobretudo dos evangelhos sinópticos, nos leva a concluir se
Jesus tinha ou não tinha a autoconsciência de ser o Messias e o Profeta
escatológico precisamente na linha dos textos proféticos que apresen-
támos. Se tinha essa autoconsciência, necessariamente também tinha a

23 Joaquim Jeremias em Théologie du Nouveau Testament. Première partie. La Prédication
de Jésus (Du Cerf, Paris, 1973) 101-104, parte do princípio histórico que Jesus foi visto essen-
cialmente como profeta. Era a apreciação repetida entre o povo (Mc 6,15 e par.; 8,28 e par.; Mt
21,11.46; Lc 7,16; Jo 4,19; 6,14; 7.40.52; 9,17), e até entre os Fariseus, embora à mistura com
um certo misticismo (Lc 7,39; Mc 8,11 e par.). Os discípulos também o consideram como um
profeta (Lc 24,19). E foi como um “falso profeta” que, finalmente, foi preso e acusado. Jesus
também não recusou tal apreciação. “Não é que o título de profeta possa definir  integralmente
o fim da sua missão, mas a verdade é que [Jesus] se colocou na série dos profetas (Lc 13,33; Mt
23,31s.34-36 e par. 37-39 e par.; cf. Mc 6,4 e par.; Lc 4,24; Jo 4,44). E não o fez apenas nas
ocasiões em que emprega a palavra “profeta”, mas também sempre que reivindica a possessão
do Espírito. Para a sinagoga, como já vimos, a possessão do Espírito Santo, i.é, o Espírito de
Deus, era por excelência o sinal  do dom da profecia. Possuir o Espírito de Deus significava ser
profeta. (... ) E se a tradição na qual Jesus aparece  como profeta  e portador do Espírito pode ser
considerada como muito antiga, é porque não se pode atribuir  à Igreja  primitiva. Realmente,
esta evitou tanto quanto possível o título de “profeta” como predicado aplicável a Cristo, por-
que o considerava  pouco glorioso  para ele (...). E o dom do Espírito conferido aos discípulos
nos dias terrestres  de Jesus parece concordar mal com a concepção mais tardia segundo a qual
o Espírito só desceu no Pentecostes”
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consciência de ser o Homem e o Filho cuja Palavra se confunde com o
próprio Espírito. Ele não tinha como missão a de pregar ou proclamar o
Espírito, mas apenas a de realizar as obras messiânicas e escatológicas
do Espírito. O Espírito, assim sendo, é mais a vida do que o anúncio.
Ao anunciar a vinda do Reino de Deus está a proclamar que a era esca-
tológica do Espírito se está a realizar.

O logion de Mc 3,29 e par. corporiza tudo quanto acabamos de
dizer sobre a pessoa de Jesus e sua relação com o dom o Espírito: “Mas
se alguém blasfema contra o Espírito Santo, fica sem perdão para sempre:
é culpado de pecado eterno”. O contexto é claro: os inimigos de Jesus
culpam-no dele operar acções taumatúrgicas e, sobretudo, os exorcis-
mos porque se tinha acomunado a Beelzebú. Não admitem que Jesus
esteja possuído do Espírito Santo mas do espírito de Satan. Realmente,
se Jesus actuava pela acção do Espírito, significava isso que toda a sua
pessoa era dinamizada por esta acção, que se opunha terminantemente
à acção do espírito impuro de Satan, que dominava o aion ( tempo cul-
tural, político e religioso) de então (cf. a parábola do “forte” e do “mais
forte” em Mc 2,20-30). Jesus proclama pela palavra e acções que che-
gou o tempo do Espírito de Deus (o do mais forte) para vencer o tempo,
a idade e a história de Satan (o forte). O espírito do mal está sob julga-
mento e vai ser condenado. Chegou o tempo final, o de Deus, o da
escatologia. “O regresso escatológico do Espírito significa que Deus
quer permanecer para sempre no meio da sua comunidade para acabar a
sua obra de salvação. A presença escatológica do Espírito significa,
portanto, uma nova criação. To pneuma estin to zôopoioun (“O Espírito
é que dá a vida”, Jo 6,63)”.24  Assim sendo, ao sistema da Lei de Moisés
contrapõe-se, agora, o sistema da lei do Espírito. Por isso, a grandeza
teológica do mistério pascal não é uma descontinuidade em relação ao
Jesus histórico, mas uma continuidade com a última “performance” da
intervenção divina na morte e ressurreição de Jesus. “A presença do
Espírito é sinal da inauguração do tempo da salvação. O seu regresso
significa o fim do juízo (julgamento, condenação) e o começo do tempo da
graça. Deus regressa ao seu povo. Jesus é o portador do Espírito e,
nessa qualidade, não é apenas um dos profetas, mas o mensageiro de
Deus, último e definitivo. A sua pregação é um acontecimento escato-

24 J. Jeremias, Théologie du Nouveau Testament. Première partie. La Prédication de Jésus
(Du Cerf, Paris, 1973) 107.
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lógico. Ela manifesta a chegada da consumação do mundo. Deus
pronuncia a sua última palavra”.25

Mateus e Lucas viram bem toda esta história de Jesus ao afirma-
rem que foi gerado por obra e graça do Espírito (Mt 1,20; Lc 1,35).
Passando por cima de todos os problemas exegéticos de tipo literário e
histórico dos evangelhos da infância,26  interessa-nos basicamente con-
cluirmos se estes evangelhos da infância, e mormente a conceição por
obra e graça do Espírito Santo, é um mero theologoumenon em paralelo
com o hieros gamos dalgumas mitologias pagãs, tese esta defendida
por muitos autores das religiões comparadas. O nosso parecer é o do
exegeta protestante Max-Alain Chevalier: “Uma tal explicação parece-nos
falsear o testemunho dos textos sobre o papel do sopro divino [Espírito
Santo], sob a influência inconsciente duma necessidade moderna de
racionalização. Nada nestas passagens nos autoriza uma interpretação
de ordem sexual. Temos estudado longamente o papel do sopro nos
textos de Mateus e de Lucas e nunca aparece tanto num como noutro o
papel paternal. Notemos que a interpretação realista dum tal papel se-
ria difícil porque ruach é geralmente do género feminino em aramaico,
e pneuma é do género neutro! Mas há mais: todo o movimento literário
dos dois textos, por mais diferente que seja a sua argumentação, con-
siste em opor à questão sexual, claramente implícita em José e explícita
em Maria, uma intervenção duma outra ordem. Esta mudança de ordem
estrutura a narrativa, e se não a aceitamos, tudo se desfaz no grotesco,
sobretudo em Mateus. O sopro divino intervém de maneira soberana,
para além de toda e qualquer inteligibilidade humana (...). Neste caso,
o papel do sopro divino não é o de um substituto do pai, mas sim o dum
poder de intervenção soberana de Deus: eis onde reside a singulari-
dade”.27

A narrativa dos textos sinópticos sobre o baptismo de Jesus
também é fundamental para entendermos a relação e função do Espírito
na pessoa de Jesus.

25 Ibid.110. C-H. Dodd, Le Fondateur  du Christianisme (Seuil, Paris, 1970) tem a mesma
perspectiva bíblico-teológica que J. Jeremias, e o mesmo se diga da obra monumental de Joseph
Moingt, L’homme qui venait de Dieu (Du Cerf, Paris, 1993) 449-560.

26 Cf. R.E.Brown, The Birth of the Messiah (New York, 1977); R. Laurentin, Structure et
Théologie de Luc 1-2 (Paris, 1957) com a literatura aduzida por estes autores.

27 Max-Alain Chevallier, Souffle de Dieu. Le Saint-Espri dans le Nouveau Testament
(Beauchesne, Paris, 1978) 152s.
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Não há dúvida que o baptismo de Jesus por João Baptista é um
dado histórico e não apenas teológico. Provam-no as dificuldades que
tal baptismo constituiu para as comunidades cristãs primitivas, uma
vez que o baptismo de João Baptista também tinha a ver com o “perdão
dos pecados” ou com a “conversão”, e Jesus, segundo a fé cristã, não
tinha qualquer sombra de pecado (Mt 3,11; Mc 1,4; Lc 3,3). Além
disso, o baptismo de João era tido como algo de heterodoxo pela orto-
doxia do Sinédrio, segundo a tradição do quarto evangelho (Jo 1,24ss),
que corresponde, realmente, com a história factual.

Sem dúvida que as várias modalidades narrativas evangélicas
sobre o baptismo de Jesus já nos levam a concluir os vários níveis lite-
rários em volta da tradição e da redacção, mas existe a afirmação fun-
damental que consiste na oposição contrastante do Baptista entre o
baptismo que ele exerce e o baptismo de Jesus: Mc 1,8: “Eu baptizo-vos
com água, mas ele baptizar-vos-á no Espírito Santo” (Mt 3,11 e Lc
3,16: “mas ele baptizar-vos-á no Espírito Santo e no fogo”).28  O con-
traste de oposição entre o Baptista e Jesus é uma constante nos sinópti-
cos e no quarto evangelho. O Baptista pertence ao AT, à história da
salvação dos profetas impulsionados pelo Espírito e pela Palavra, mas
Jesus é o possuidor desse mesmo Espírito desde a sua conceição e o
fornecedor desse mesmo Espírito aos seus fiéis. É esta, realmente, a
visão de Lucas nos Ac 2,33: “O poder de Deus exaltou-o, e ele, tendo
recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou-o, como estais
vendo e ouvindo...”. Em parte nenhuma do AT se faz uma afirmação
descritiva sobre qualquer profeta desta natureza. É Deus que, pelos
profetas, promete o Espírito para os tempos escatológicos.

Fixemo-nos agora no mistério pascal. Este mistério de paixão,
morte e ressurreição é, ao mesmo tempo, história e teologia, decisão
político-religiosa de homens e decisão de Deus, que se cruza com a
liberdade obediencial do Filho ao Pai no dom da entrega salvadora à

28 A adição de Mt-Lc e no fogo (fonte Quelle) deve corresponder a uma tradição mais primi-
tiva porque não se conhece no cristianismo primitivo nenhum baptismo “no fogo”. Por isso, o
“fogo”, na boca do Baptista só pode ter um sentido de julgamento escatológico e destruidor
(cf. Mt 3,10 e par.; Ml 3,2.19.21; Am 1,4; 7,4; Is 66,15.24; e na literatura intertestamentária
cf. Salmos de Salomão 15,4; IV de Esdras 13,4.10). Em conclusão, o Baptista prega o seu
baptismo na água e o baptismo messiânico, que está muito próximo, “no espírito e no fogo”
destruidor. Neste caso, “espírito e fogo” formam uma hendíadis e dizem o mesmo: Deus vai
aparecer com o seu sopro divino que é igual ao fogo destruidor (Is 11,4c: “com o espírito
(sopro) dos seus lábios matará o mau” (cf. 1QSb 5,24 acerca do Príncipe da Comunidade: “Pelo
sopro dos teus lábios destruirás o mau”).
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humanidade. Sem a ressurreição não haveria mistério pascal, pois é a
ressurreição que culmina a história do Filho e o trajecto messiânico
dum povo.  A ressurreição significa a vitória sobre a morte, sobre a
não-vida. Um Messias humano derrotado pelo poder da morte não seria
verdadeiro Messias.

 Nos textos do NT, Jesus tanto ressuscita pelo seu próprio poder
como é ressuscitado pelo poder do Pai e do Espírito (Ac 2,33 e passim
). Trata-se do poder do Espírito que o possui e o corporiza desde a sua
conceição e o assiste de motu proprio e único desde o seu baptismo. O
Espírito só pode ser vida, e quem, como Jesus, sempre viveu desse Es-
pírito em plenitude não podia ficar sujeito à corrupção da morte: é a
conclusão lógica de Jo 3,6: “O que nasce da carne é carne (=apenas
humano) e o que nasce do Espírito é espírito (=espiritual)”. Pedro
anuncia a ressurreição de Jesus como estado permanente e eterno de
glória em oposição à corrupção de David como estado permanente no
Hades (Ac 1,30-33: “Mas como ele [David] era profeta e sabia que
Deus lhe tinha jurado que havia de sentar no seu trono um descendente
do seu sangue, ele previu-o de antemão e anunciou a ressurreição de
Cristo que, com efeito, não foi abandonado ao Hades, e cuja carne não
viu a corrupção. Deus ressuscitou este Jesus e nós somos testemunhas.
E agora, exaltado pelo poder (lit. pela direita) de Deus, recebeu do Pai
o Espírito Santo, objecto da promessa e entregou-o. É o que se está a
passar entre vós...”).29

 No mistério pascal confunde-se a história e a pneumatologia. O
morto e o ressuscitado é o Rabi, o Mestre, o Profeta, o Messias, o Filho
do Homem que deixa as sementes do Reino de Deus entregues a um
grupo de discípulos. Estes são homens de carne e osso, mortais e peca-
dores. A cruz fora para eles o desfazer dum sonho lindo de vitórias
messiânicas sobre os inimigos de Israel porque nunca lhes passara pela
cabeça nem a realidade da ressurreição nem a do Espírito Santo. Por
isso, o Espírito Santo faz parte integrante da ressurreição e do mistério
pascal. O Jesus total é o da história dos homens na vertente cronológica

29 Os autores concluem geralmente que todos os discursos dos Actos são redaccionais,
obedecendo, portanto, a uma estrutura querigmática, catequética e teológica mais ou menos
idêntica. Cf. Jacques Dupont, Nouvelles Études sur les Actes des Apôtres (Du Cerf, Paris,
1984) 58-111: Johannes Munck, The Acts of the Apostles (Doubleday, Garden City, 1967) 13-20.
Sobre o Espírito Santo nos Actos, cf. Joaquim C. Neves, “História e Espírito Santo nos Actos
dos Apóstolos”, Didaskalia XXV (1995) 195-234.
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e o da escatologia, i.é, da história na vertente kairológica. A ressurrei-
ção e o Espírito são o princípio ou a grandeza teológica que arrancam
deste homem Messias, filho de Deus e Filho do Homem a partir da sua
morte. A morte transforma-se em vida e esta recebe o seu selo de vida
em plenitude pela ressurreição e pelo Espírito. Semelhante realidade é
experimentada pelos discípulos e pelas comunidades primitivas e é esta
experiência de ressurreição e de Espírito que os Actos dos Apóstolos
relatam de maneira extraordinária e que Pedro e Paulo nos seus discur-
sos tão belamente expõem e sempre na linha da história da salvação
agora consumada e a realizar.

É nesta ordem teológica que devemos entender os textos da pro-
messa tanto em Lucas como em João. Em Lc 24,49 Jesus promete aos
apóstolos-discípulos: “Vou enviar-vos eu mesmo a promessa (tèn
epaggelian) do meu Pai. Devem esperar aqui, em Jerusalém, até que
recebam o poder (dýnamim) que há-de vir do alto”; Ac 1,4-5: “Não se
afastem de Jerusalém. Esperem que se cumpra a promessa que meu Pai
fez, e de que eu já vos falei. De facto, João baptizou com água, mas,
dentro de alguns dias, vós sereis baptizados com o Espírito Santo”.
Este tipo de linguagem é próprio de Lucas na medida em que Lucas
centraliza toda a sua cristologia em Jerusalém; é lá que tudo começa
(Lc 1,5ss), é para lá que tudo se encaminha (Lc 9,51; 13,22.32-33;18,31),
e é de lá que tudo recomeça (Ac 1,8).30  Lucas é o evangelista do Espí-
rito por excelência e o narrador das acções do mesmo Espírito nas co-
munidades primitivas (Actos dos Apóstolos). Por isso, tudo quanto
acontece depois do mistério pascal é por obra e graça do Espírito. Mas
este Espírito não nasce do nada, mas do mesmo mistério pascal. Conti-
nua a obra do Ressuscitado. Neste sentido, não há pneumatologia sem
cristologia, Igreja carismática sem a Igreja do Reino anunciada pelo
Jesus histórico.

É importante notarmos que a promessa anunciada por Jesus em
Lc 24,49 e Ac 1,4-5 não é directamente a promessa de Jesus, mas a
promessa do meu Pai. Não há verdadeiro Jesus sem ser o verdadeiro

30 W.C. Robinson, The Way of the Lord (Basileia, 1962); F. Bovon, L’oeuvre de Luc. Études
d’exégèse  et de théologie (Paris, 1987); S. Brown, Apostasy and Perseverance in the Theology
of Luke (Roma, 1969); H. Conzelmann, El centro del tiempo. La teología de Lucas (Madrid,
1974); Ernst Lomeyer, “Galileia y Jerusalén en los Evangelios”, in Rafael Aguirre Monasterio e
Antonio Rodríguez Carmona (eds.), La investigación de los evangelios sinópticos y Hechos de
los Apóstoles en el siglo XX (Pamplona, 1960) 291ss.
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Filho. Entre o Pai e o Filho a comunhão é total. O mesmo acontece com
o quarto evangelista (Jo 14,16: “...e eu rogarei ao Pai para que vos
envie outro Paráclito, para estar sempre convosco. É o Espírito da ver-
dade que o mundo não pode receber...”; 14,26: “Porém o Paráclito, o
Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, fará com que recor-
deis aquilo que eu vos ensinei e vos explicará tudo”; 15,26: “Quando
vier o Paráclito, o Espírito da verdade, que eu vos hei-de enviar e que
procede do Pai, dará testemunho a meu respeito”).

Já vimos como o quarto evangelista distingue entre pneuma e
Paraklètos. Tanto Lucas como João estão de acordo em relacionar este
Espírito / Paráclito com o Pai e com o Filho: o Pai envia-o em nome de
Jesus e o Filho envia-o, mas que procede do Pai. Este Espírito / Pará-
clito vem dar testemunho do Filho na medida em que é o revelador do
mesmo Filho. Nesta pneumatologia de Lucas e João o centro vital resi-
de na cristologia. Para se compreender em profundidade o Filho só
pode ser através do Espírito, que é ao mesmo tempo a memória do ensino
do Filho (“...fará com que recordeis aquilo que vos ensinei...”) e o
exegeta do mesmo Filho (“...e vos explicará tudo”), tal como o mesmo
Jesus é o exegeta do Pai (Jo 1,18: “Ninguém viu Deus; o Filho único,
que está voltado para o seio do Pai, esse é que o dá a conhecer”). O Pai,
o Filho e o Espírito exprimem-se através das suas relações íntimas, e a
revelação final dos filhos de Deus não se dá sem esta nova criação,
nova filiação e novo povo de Deus (Gl 6,15: “Nem a circuncisão, nem a
incircuncisão têm qualquer valor; o que interessa é ser uma criatura
nova”).

Mas o quarto evangelho vai ainda mais longe, quando, em 19,30
descreve a morte de Jesus desta maneira: “E inclinando a cabeça, en-
tregou o espírito” . Geralmente, “os autores interpretam o paredôken
to pneuma como referindo-se à própria morte (cf. os paralelos de Mc
15,37 e Lc 23,46: “ele expirou”, exepneusen). Mas João emprega o verbo
paradidonai, que significa “transmitir” ou “entregar”. Por outro lado,
sabemos que João estrutura o seu evangelho a partir da força simbólica
de todos os actos de Jesus. No acto de morrer esta simbólica manifesta-se
nas figuras da “mulher”, mãe de Jesus e do “discípulo” (vv.25-27) e
igualmente nas expressões “consummatum est” (tetelestai) e “tradidit
spiritum”. Quer isto dizer que não estamos diante dum puro aconteci-
mento de história factual, mas também de história cristológica e
eclesiológica, que devemos compreender à luz do contexto geral do
quarto evangelho. Em Jo 1,32s, Jesus é a morada do Espírito de Deus.
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Em 7,39 (cf. 16,7) lemos : “[Jesus] dizia isto acerca do Espírito que
deviam receber os que acreditariam nele; de facto, ainda não havia Es-
pírito porque Jesus ainda não tinha sido glorificado”. Segundo João, a
“glorificação” de Jesus consiste na própria cruz (12,23-24.27-28;
13,31-32; 17,1). Assim sendo, a “entrega” do Espírito, na intenção do
autor tem a ver com a entrega do Espírito aos seus discípulos no con-
texto simbólico da Igreja em que intervém a mãe de Jesus, transformada
em “mulher” da Igreja (cf.2,4; Ap 12,1ss), e o “discípulo” transformado
em símbolo de todos os discípulos. Mais tarde, em 20,21-22 é o Res-
suscitado que “sopra” (enephýsèsen) sobre os “discípulos” e lhes diz:
“Recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão
perdoados, e a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos”. Em Jo 19,30, a
partir da exegese contextual, o autor tem por fim o Espírito que aquele
homem a morrer vai entregar à sua Igreja, enquanto que em 20,21s tem
por fim manifestar o Espírito em função da missão dos discípulos”.31

9. O ESPÍRITO SANTO NOS ACTOS DOS APÓSTOLOS.

 A palavra pneuma aparece 70 vezes nos Actos e com sentidos
muito diversos: espíritos impuros, espíritos demoníacos, espíritos
maus, espírito humano, espírito “piton”(= de adivinhação). A nós só
nos interessam os 56 casos em que Lucas se refere ao Espírito divino
em diversas formulações, das quais 41 vezes com o adjectivo “Santo” e
5 vezes com outras determinações: em 17 vezes aparece to pneuma to

31 Joaquim C. Neves, VV.AA., O Espírito Santo e a Igreja Hoje, Ibid.38s. É nesta linha que
Raymond Brown interpreta também o texto, The Gospel according to John XIII-XXI (Garden
City, 1983) 931: The very last words of v.30 are so phrased  as to suggest another theme in
Johannine theology. Although Matthew  and Luke also describe Jesus’s death in terms of his
yielding up his life spirit, John seems to play upon the idea that Jesus handed over the (Holy)
Spirit to those at the foot  of the cross, in particular, to his mother who  symbolizes the Church
or new people of God and to the Beloved Disciple who symbolizes the Christian. In VII, 39 John
affirmed that those who believed in Jesus were to receive the Spirit once Jesus had been
glorified, and so it would not be  inappropriate  that at this climatic moment in the hour of
glorification there would be a symbolic reference to the giving  of the Spirit. If such an
interpretation of “he handed over the spirit” has any plausibility, we would  stress that this
symbolic  reference is evocative  and proleptic, reminding  the reader  of the ultimate purpose
for which Jesus has been lifted  up on the cross. In Johannine thought the actual giving  of the
Spirit  does not come now but in XX 22 after the resurrection”.  Ainda na mesma linha exegética,
cf. I. De La Potterie, “Le symbolisme du Sang et de L’eau en Jn 19,34”, in VV.AA., A Cruz Sinal
da Redenção (Didaskalia, Lisboa, 1986) 211ss. O célebre exegeta George R. Beasley-Murray,
John (World Biblical Commentary, n.36) (Word Books, Waco, 1987) não concorda com a exe-
gese de R. Brown: “By contrast it is unlikely that the Evangelist wished us to interpret his
language as meaning, “He handed over the Spirit” to Mary and the Beloved Disciple as
representing believers in Jesus”.
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hagion (o Espírito Santo), em 6 vezes aparece to hagion pneuma (o Santo
Espírito), em 18 vezes aparece o indeterminado pneuma hagion (Espí-
rito Santo) sem qualquer artigo, duas vezes aparece com um pronome:
to pneuma mou (o meu Espírito; Ac 2,17.18, citando Jl 3,1-2, para de-
signar o Espírito de Deus), duas vezes aparece como sendo o Espírito
do Senhor (to) pneuma kuriou (Ac 5,9 com artigo e 8,39 sem artigo),
uma vez designa o Espírito de Jesus (Ac 16,7) e em 9 vezes o pneuma
precisa de ser identificado pelo contexto.

Esta apresentação, embora sumária, já nos indica que Lucas fala
do Espírito de maneira polivalente e polissémica, sem definições precisas.
As manifestações do Espírito tanto são colectivas como individuais,
mas há um traço mais ou menos comum: o Espírito está em função da
Igreja e, mais precisamente, em função da difusão da Palavra de Deus,
para que o plano do mesmo Deus se realize. Ele manifesta-se em toda a
geografia dos Actos: em Jerusalém, Samaria, Cesareia, Antioquia da
Síria, Antioquia da Pisídia, às portas da Ásia e da Bitínia, em Éfeso,
Tiro, e nos meios religiosos os mais diversos: nos judeo-cristãos, nos
helenistas, nos samaritanos, nos tementes-a-Deus (10,4.44-46), nos pa-
gãos, nos discípulos de João Baptista.

O Espírito nunca é tratado ou visto a partir da sua natureza ou da
sua essência, ao contrário de Paulo e, em parte, de João, mas sempre a
partir da sua função, relacionado com a Palavra ou com o desígnio (plano)
de Deus, mormente em momentos difíceis da Igreja. Ele é uma força
divina, a maior parte das vezes impessoal, que se caracteriza como po-
der e como vida no penúltimo estádio (o escatológico) da história da
salvação.32

Para entendermos a grandeza teológica do Espírito Santo nos
Actos, temos que perguntar ao texto porque é que Lucas escreveu este
livro. Parece não haver sombra de dúvida que o objectivo dos Actos
(Ac 1,8) consiste em apresentar o plano salvífico de Deus a todos os
homens: judeus e pagãos. Desta feita, surge a tensão natural das duas
igrejas numa só igreja: a da circuncisão e a dos pagãos. As cartas de
Paulo são um testemunho vivo desta realidade. Mas Lucas escreve
muito depois de Paulo. Basta reparar nalguns pontos discordantes de

32 O que temos vindo a afirmar sobre o Espírito Santos nos Actos é fruto de um estudo mais
aprofundado, “História e Espírito Santo nos Actos dos Apóstolos”, Didaskalia, XXV (1995)
195-234. E o que se vai seguir deve-se, em parte, a este mesmo estudo.
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Paulo e dos Actos: 1) Nas cartas paulinas, os judeo-cristãos são os ini-
migos constantes da soteriologia paulina, o que não aparece nos Actos.
2) Lucas nunca fala das cartas de Paulo. 3) Os apóstolos nos Actos são
apenas os Doze, ao contrário de Paulo, a começar por ele mesmo. 4) A
carta apostólica de Ac 15,20.29 está em contradição com Gl 2,10. 5)
Nos Actos, Lucas tem um interesse especial na conversão dos pagãos
“tementes-a-Deus”, e não tanto dos pagãos convertidos dos ídolos, ao
contrário de Paulo na sua actividade missionária. 6) Em Ac 9,20-25,
Paulo, logo a seguir à sua conversão-vocação em Damasco, é obrigado
a fugir por causa dos judeus, o que não concorda com Gl 1,15-17; 2Cor
11,32-33, que apresenta o etnarca do rei Aretas como razão de ser da
fuga de Paulo. 7) Paulo atribui muitas vezes à acção do Espírito as
curas e os milagres (1Cor 12,9-10.29.30; cf. 1Cor 2,4-5; Gl 3,2-5;
Rm 15,19), ao passo que Lucas omite conscientemente semelhante cau-
salidade nos seus muitos textos sobre curas e milagres. 8) Paulo fala
muitas vezes da necessidade do discernimento acerca dos dons (ca-
rismas) do Espírito Santo, de tal modo que lhe consagra três capítulos
na primeira carta aos Coríntios (1Cor 12-15), ao contrário de Lucas.

Por todos estes motivos vamos concluir que uma intenção
própria de Lucas é a de apresentar o Espírito Santo como o agente da
unidade e da paz entre as dificuldades próprias de tipo sócio-religioso
entre as diversas comunidades. O Espírito Santo é como que o fiel da
balança, o diplomata divino a limar todas as arestas. No AT é a voz de
Yahwé, através da Lei ou da Palavra, que resolve tais tensões. Agora
não é o Eu divino de Yahwé nem o Eu da dabar, mas o Eu do pneuma
(Ac 10,9: “Como Pedro continuasse preocupado com a sua visão, o
Espírito disse..., pois sou eu que os envio”; Ac 11,12: “O Espírito
disse-me para ir com eles sem hesitação”; Ac 13,2: “...O Espírito Santo
disse: ‘Ponde-me de lado Barnabé...’;  Ac 15, 28: “O Espírito Santo
e nós decidimos não vos impor outras obrigações além destas...”;
Ac 16,6-7: “Atravessaram a Frígia e a região gálata, proibidos pelo
Espírito Santo de anunciarem a palavra na Ásia...mas o Espírito de
Jesus não lhes permitiu...”).

O Espírito aparece, portanto, como sendo um dom pascal para a
missão e para a comunidade33 . Lucas legitima através do Espírito
Santo a actividade da Igreja. Os Actos são uma apologia e toda a obra

33 Cf. A. George, “L’Esprit Saint  dans l’oeuvre de Luc”, in RB LXXXV (1978) 500-542;
VV.AA., “L’Esprit” in SDL (Paris, 1986) cols. 172-256.
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apologética tem os seus modelos, os seus esteriótipos ideológicos.34

Eles foram escritos para dar continuação e consumação às palavras de
Jesus em Lc 24,48-49: “Vós sois as testemunhas destas coisas...”. Os
apóstolos e discípulos não são mais do que testemunhas do Senhor (Ac
1,8.22; 2,32; 3,15; 5,32; 10,39; 13,31; 22,15; 26,16) que, guiados pela
força do Alto, desde o Pentecostes, levam a palavra a todas as nações,
em nome de Jesus, para a remissão dos pecados. Por isso, ao contrário
dos outros evangelistas, Lucas não fala do binómio promessa-consu-
mação (realização) em referência apenas a Jesus, mas em referência
também à história do cristianismo como movimento em acção. Este
movimento é chamado hairesis (partido ou movimento religioso; Ac
24,5.14; 28,22) e odós (caminho:Ac.9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22).

Lucas, como intelectual cristão, sente a necessidade de apresentar o
cristianismo daquela sua segunda geração como a realização-consuma-
ção do plano de Deus na história dos homens. Apresenta o verbo
apologeomai (acto de defesa em tribunal ou em praça pública) oito vezes
(Lc 12,11; 21,12-14; Ac 19,33; 24,10; 25,8; 26,1.2.24), para demons-
trar que tanto o Messias como os seus discípulos levados a tribunal e
condenados à morte não são inimigos da ordem – a pax romana –, mas
sujeitos activos duma ordem nova. Neste sentido, os Actos são escritos
para legitimar o cristianismo primitivo. Por isso apresenta os sumários
de Ac 2,42-47; 4,32-35; 5,12-16 com a intenção de expor esta ordem
nova ou esta justiça nova ou nova mundividência. Trata-se dos tempos
escatológicos em que a história cristã está cheia do Espírito Santo e já
não da Lei, do baptismo no Espírito e já não do baptismo apenas na
água (Lc 3,16.22; Ac 1,4.5.8; 2,4.17.33, etc.). Lucas põe a funcionar o
Espírito Santo por causa desta ordem nova ou desta nova
mundividência, para que a Palavra de Deus atinja judeus e não-judeus e
chegue aos confins da terra. O Espírito Santo não é visto a partir da sua
natureza, nem a partir da sua actuação na santificação dos cristãos, à
maneira de Paulo, mas a partir da sua funcionalidade missionária e comu-
nitária, para que o desígnio de Deus, na óptica de Lucas, se realize.35

34 Cf. Gregory E. Sterling, “Luke-Acts and apologetic ‘historiography’, in David J. Lull
(ed.), SBL. 1989 Seminar Papers, pp. 326-34; Idem, Historiography and Self-definition.
Josephus, Luke-Acts and Apologetic Historiography. Leyden/New York/Köln, 1992.

35 A expressão a vontade de Deus (he boule [tou Theou]) aparece 12 vezes no NT, das quais
9 nos Actos, o verbo dei (é necessário que se cumpra) aparece 40 vezes em Lc-Ac e apenas 6 em
Mc e 8 em Mt; horízô (determinar, fixar) aparece 8 vezes no NT, das quais 6 em Lc-Ac;
prohorízô (determinar de antemão, predestinar) apenas em Ac 4,28 e prohoráô (ver de antemão,
prever) apenas em Ac 2,31.
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10. O ESPÍRITO SANTO EM PAULO.

S. Paulo é o teólogo por excelência do Espírito Santo. Seria im-
possível estudar todos os textos paulinos referentes ao Espírito Santo.
Por isso vamos apontar as linhas típicas paulinas sobre este assunto
exclusivamente nas sete cartas autênticas de S. Paulo, deixando de lado
as deutero paulinas.

10.1. O Espírito Santo nas cartas aos Tessalonicenses

O primeiro escrito canónico de todo o NT é a primeira carta
de S. Paulo aos Tessalonicenses. Temos, portanto, aqui, a primeira
pneumatologia do NT. Paulo refere esta pneumatologia em três textos:
1Ts 1,4-6; 4,1-8 e 5,19-23.

10.1.1. 1Ts 1,4-6:

v.4 “...sabendo irmãos amados por Deus, que sois eleitos,
v.5 porque o nosso evangelho não foi até vós apenas em palavras,

mas também com poder e com Espírito Santo e abundância de
toda a espécie; vós sabeis, realmente, como nos comportamos
convosco no meio de vós.

v.6 Vós tornaste-vos nossos imitadores, como do Senhor, acolhendo
a palavra entre muitas dificuldades com alegria do Espírito
Santo”.

Depois da introdução (vv.1-3), em que Paulo dá graças a Deus
pela fé dos Tessalonicenses, passa agora ao tema central da eleição,
provando que não se trata de uma eleição apenas humana, mas divina.
O particípio eidotes indica um conhecimento presente e duradouro destes
Tessalonicenses, a quem chama de irmãos. É interessante notar que o
apóstolo apelida de irmãos estes Tessalonicenses 14 vezes na primeira
carta e 7 vezes na segunda. Trata-se de um tom coloquial e fraterno,
íntimo e espiritual, tanto mais que aparece raramente em Romanos
(7,4;15,14) e nunca nas deutero paulinas Colossenses e Efésios.

A eleição aparece apenas 7 vezes no NT (1Ts 1,4; Rm 9,15;
11,5.7.2; Ac 9,15; 2Pd 1,10).36   Não há dúvida que Paulo tem em vista
a eleição do povo do AT (Dt 7,6; Sl 135,4; Is 41,8.9; 42,1-7). Trata-se

36 O verbo aparece na 1Cor 1,27s; Ef 1,4; o adjectivo em Rm 16,33; com Theou em Rm
8,33; l 3,12; o substantivo em Rm 9,11; 11,5.7.28.
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do plano de Deus ou eleição de Deus relacionada com o povo do AT e
agora com o novo povo do NT. A eleição supõe a vocação em vista à
realização do plano de Deus. No nosso texto trata-se de eleição à fé.
Mas esta eleição-vocação não significa que os Tessalonicenses já pos-
suam a salvação de modo definitivo, pois Paulo, mais adiante teme que
o seu trabalho resulte em fracasso (3,5) por causa da influência de
Satan. E enquanto no AT, a eleição-vocação estava dependente de um
povo-raça, agora este Israel de Deus (Gl 6,16) tem a ver com as pessoas
individuais, judeus ou pagãos, isto é, com uma eleição através da graça
(Rm 11,5).37  Esta eleição é, pois, universal; ela nasceu da pregação de
Paulo acompanhada pela acção do Espírito (v.5) e pela alegre aceitação
da palavra de Deus da parte dos Tessalonicenses (vv.6-10).

 No v.5, o oti introduz a frase subordinada que vai explicar o con-
teúdo da eleição do v.4. Este oti tanto pode ser causativo (a eleição
divina tem por causa o facto dos Tessalonicenses terem recebido o
evangelho não apenas em palavras mas com poder e Espírito Santo)
como explicativo (explica a maneira de como receberam a eleição; cf.
1Cor 1,26).

A expressão o nosso evangelho do v.5 é um nomen actionis, i.é.,
relaciona-se com a acção da pregação (2Cor 11,12; 8,18; Fl 4,3.5) e
com o próprio objecto da pregação (1Cor 9,14.18; Rm 1,1). Este evan-
gelho não consta apenas de palavras, mas de uma força e do Espírito
Santo. Em Rm 1,16, o “evangelho é uma força para a salvação”. No
nosso texto ele é uma força de vida (em 2,2.8.9 ele é um evangelho de
Deus; em 3,2 é o evangelho de Cristo, em 2Ts 2,14 é a razão do seu
chamamento). Para o apóstolo não é a sua pessoa que interessa, mas
sim e tão somente o evangelho. Paulo é apenas um instrumento nas
mãos de Deus deste evangelho, o seu servidor (1Ts 3,2). O evangelho
acaba por ser um sistema de salvação como a Lei era para os judeus.

A expressão “não apenas pela palavra” significa que Paulo não
se fia apenas na “palavra” quando se trata do evangelho e da eleição, o
que parece ser um paradoxo. No nosso texto, a “palavra” opõe-se a
“dúnamis” e a “Espírito Santo”. O que o apóstolo quer significar é que
a eleição não chega aos Tessalonicenses através da palavra retórica,
i.é., através da sabedoria da palavra (1Cor 1,17; 2,2.4-5). Nem a pala-

37 Cf. Beda Rigaux, Saint Paul. Les Épitres aux Thessaloniciens (Gabalda, Paris 1956)
371s.
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vra nem os discursos de Paulo se fundamentam na retórica ou na sabe-
doria dos homens, mas no poder de Deus e no Espírito Santo (cf.2,1-6).

A expressão alla kai en dunámei, como vimos, significa o oposto
de “palavra”. Nos LXX aparece frequentemente a expressão dúnamis
Theou ou dúnamis Kyriou para significar o poder celeste de Deus ou a
acção poderosa e omnipotente de Deus (1Cor 12,22; Js 5,13; Dt 3,24;
Jb 37,14; Sl 20,1.13; 53,1; 59,12; 107,13; 109,1). Esta “força de Deus/
Senhor opõe-se às próprias forças (Sl 48,6; 32,16.17). Assim se explica
que a dúnamis se una à sôteria no Sl 139,7, à sophia em Jb 11,6.12, a
pneuma em Sb 5,25; 11,20. Em Filão aparecem o logos, a sophia e a
dúnamis como hipóstases divinas.38  Para os discípulos de Emaús, Jesus
era um “profeta poderoso em obras e palavras” (Lc 14,19). Era esta a
concepção dos judeus e dos apóstolos/discípulos em relação ao Jesus
histórico e ao Messias que havia de vir. O mesmo se diga de João Bap-
tista no evangelho de Lucas: “ele caminhará diante dele com o espírito
e o poder de Elias”. O anjo diz a Maria: “o Espírito Santo virá sobre ti
e o poder do Altíssimo te cobrirá...” É importante repararmos, por isso,
na ligação entre dúnamis e pneuma. Paulo aplica também esta força ou
este poder divinos à ressurreição de Jesus (1Cor 6,14: “E Deus, que
ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder”;
2Cor 13,4; Rm 1,4). O próprio Cristo é a força de Deus (1Cor 1,24).
Por isso, para Paulo, o evangelho não é apenas uma palavra mas uma
“força” de Deus para a salvação de todo o que acredita (Rm 1,16).

É neste contexto do AT e NT que devemos compreender o nosso
en dunámei. Não se trata da manifestação de milagres ou obras podero-
sas, em sentido externo, mas da força divina e gratuita do próprio Deus.

Na expressão kai en pneumati hagíô comecemos por notar a au-
sência do artigo definido, o que leva muitos exegetas a concluíem que a
expressão “no Espírito Santo” é um desdobramento de “en dunámei”.
Teríamos uma relação epexegética: a “força divina” que é “o espírito
santo” e vice versa. B. Rigaux defende outra exegese: “Nous ne
pouvons nous résoudre à cette exégèse. Nous avons montré que la
dúnamis était pour Paul une qualification de Dieu, du Christ, de
l’oeuvre des apôtres, qui trouvait son effet dans la puissance de Dieu,
du Christ, de l’oeuvre des apôtres, qui trouvait son effet dans la
puissance même de l’évangile, force de salut. De même l’Esprit-Saint

38 Leg.All., II, 86. Cf. B. Rigaux, Ibid. 374ss.
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est pour nous la personne de l’Esprit qui s’est manifesté dans l’Église
de Thessalonique... Plus loin, il dira que les Thessaloniciens ont pu
supporter la tribulation avec la joie de l’Esprit Saint (sans article)
(1Ts 1,6; cf. 4,8)...Enfin ici et 1Cor 2,4, Paul juxtapose puissance et
Esprit-Saint, mais ailleurs il les unit; force de l’Esprit-Saint (Rm
15,13.19); Esprit de force (2Tm 1,7).39

Em conclusão, a eleição cristã não é obra duma simples pregação
de palavras, mas do poder de Deus que se manifesta no Espírito Santo.
É o poder do Espírito Santo que opera ou realiza evangelho, que o mesmo
é dizer eleição e salvação. E é nesta mesma linha que o apóstolo termina
esta unidade literária afirmando que os Tessalonicenses acolheram “a
palavra entre muitas dificuldades com a alegria do Espírito Santo”.
Esta alegria do Espírito Santo é uma experiência escatológica e salva-
dora.

10.1.2. 1Ts 4,7-8:

v. 7 Deus não nos chamou, com efeito, para a impureza, mas para a
santificação.

v. 8 Por isso, aquele que rejeita [estas prescrições], não é um homem
que ele rejeita mas Deus, que coloca o Espírito Santo em vós”.

O contexto, a começar no v.1 é de ordem parenética: v.1 “....rece-
bestes a nossa doutrina sobre a maneira de viver que agrada a
Deus...v.3 Esta é a vontade de Deus: a vossa santificação, que consiste
em vos absterdes da impudicícia, v.4 que cada um saiba usar o corpo
que lhe pertence com santidade e respeito, v.5 sem se deixar levar pela
paixão como fazem os pagãos que não conhecem Deus...”.

O apóstolo apela, portanto, à santidade (hagiasmós), em oposi-
ção à porneia do v.3. No caso concreto, o contexto refere-se sobretudo
à sexualidade (cf. da mesma maneira em Rm 6,19: “... porque se outrora
oferecestes os vossos membros como escravos à impureza e à desordem
que vos desordenou, oferecei-os igualmente hoje à justiça para vos
santificardes”). Esta santificação já não tem a ver directamente com os
ritos do AT sobre o puro e o impuro, mas com a interioridade da pessoa.

39 Ibidem.
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É santo o que é justificado, que pertence ao povo santo, que é habitado
pelo Espírito Santo (Rm 5,5). Mas semelhante santidade, embora seja
um estado, não é um dado adquirido, que não se possa perder. O cristão
deve viver na hagiasmós e não na porneia ou na akatharsía.

O v.8 termina a exortação à castidade com o terceiro e último
elemento ou razão: é que eles não podem desprezar Deus de quem rece-
beram o Espírito Santo. Depois de ter introduzido no v.6b o Kyrios
como sujeito com um dioti, e no v.7 o Theos com um ou gar, agora, no
v.8 introduz o mesmo sujeito Theos com um toigaroun, que é uma par-
tícula composta de to + gar + oun, retomando tudo o que foi dito desde
o v.3-7: e assim ou e eis porque, quem despreza [estas coisas] não des-
preza o homem mas Deus que deu (que dá) o seu Espírito Santo a vós.
Trata-se precisamente do ponto mais alto da sua doutrina ou ensina-
mento neste contexto ou unidade bíblica. Assim sendo, a santificação
do cristão não é fruto, em primeiro lugar, da vontade do homem, mas
um dom de Deus através do seu Espírito Santo. O cristão é trabalhado
por um Outro: Deus com o seu Espírito; logo, o cristão tem que ter
consciência desta dignidade e da actividade deste Outro. Pecar é rejei-
tar este Deus e o seu Espírito. Além de ser uma desobediência, é uma
ingratidão e uma profanação.40

O particípio presente didonta é atemporal (cf. ho kalôn ymas em
2,13): “...mas Deus, o qual dá (coloca) o seu Espírito que é santo em
vós.”  Deus derrama continuamente o Espírito que lhe pertence e que é
santo.  A frase: “o Espírito...em vós” lembra Ez 36,27 e 37,14: “dar-
-vos-eis o meu Espírito”. Mas em Paulo não é apenas o Espírito de
Yahweh, mas o Espírito Santo. Por isso pergunta-se: trata-se apenas de
uma “força” ou de um “poder” de Deus para a santificação pessoal dos
cristãos? Em 5,19, Paulo diz: “Não deveis extinguir o Espírito”. Neste
caso concreto, este Espírito aparece personalizado e parece ser mais do
que uma simples “força” ou um simples “poder” de Deus. O facto do
apóstolo acentuar gramaticalmente o to hagion explica-se por causa da
temática da “santificação”. Mas a fórmula to pneuma autou to hagion
(o seu Espírito Santo) é estranha. Ele fala de to pneuma autou ( o seu
Espírito) (Rm 8,11), de to hagion pneuma ( o Santo Espírito) (2Cor
13,13), de to pneuma to hagion tou Theou (o Espírito Santo de Deus)
(Ef 4,30), e a maior parte das vezes de pneuma hagion (Espírito Santo).

40 Ibid., 513.
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Há ainda a reparar que Paulo não diz hèmas (nós) mas hymas
(vós). Parece não se tratar do dom do Espírito em geral, como é o dom
do Pentecostes e o dom das manifestações carismáticas do Espírito,
mas de um dom que santifica as pessoas ou os indivíduos. Há aqui uma
dimensão pessoal ou personalizada, mais tarde desenvolvida na 1Cor
6,19-20: “Não sabeis que o vosso corpo é um templo do Espírito santo,
que está em vós e que vos vem de Deus? E que vos não pertence?”
Também este último texto tem como contexto o pecado da prostituição
e da fornicação (vv.15-18).

Beda Rigaux defende a Trindade pessoal no nosso texto, mas tal
não parece uma vez que o verbo didomi, que tem a Deus por sujeito,
indica que se trata de um dom de Deus e não de uma pessoa distinta da
de Deus.

10.1.3. 1Ts 5,18-22:

v. 18 “Dêem graças a Deus por tudo (em toda a ocasião). Esta é a von-
tade de Deus em Cristo Jesus, para vós.

v. 19 Não impeçais [a acção do ] o Espírito.
v. 20 Não desprezeis as profecias.
v. 21 Mas verificai tudo, retendo aquilo que é bem.
v. 22 Afastai para longe de vós toda a espécie de mal”.

 No v.18 não podemos separar Deus de Cristo Jesus: Deus e Cristo
Jesus têm uma e mesma vontade ou plano divino sobre os cristãos. O en
Christô não serve apenas de mediação entre Deus e os cristãos.

Nos vv.19-22 o apóstolo fala no imperativo, seja pela negativa
(duas introduções com o mè negativo), seja pela positiva (três in-
troduções com o dé afirmativo), e refere-se à vida carismática dos Tes-
salonicenses que necessita de discernimento. Paulo apresenta-se com
autoridade doutrinal e, por isso, expõe o que se deve fazer e o que não
se deve fazer. Na 1Cor 14, o apóstolo expõe de maneira mais ampla o
problema do discernimento dos carismas, mas nunca os condenando,
como acontece com o nosso texto. (O mesmo aparece mais tarde na
Didaké XI,3-4 e no Pastor de Hermas (Mandata X,12), o que nos leva
a concluir que tais manifestações carismáticas eram muito normais.

A primeira frase: “Não empeçais a acção do Espírito” é a que
determina as outras três.  O Espírito é possuído por todos, mas nem



91

todos têm o dom das manifestações exteriores do mesmo Espírito. Paulo
só faz menção expressa do dom das profecias, mas ao ajuntar, logo a
seguir: verificai tudo, indica que se trata de outros dons ou carismas
como acontece na 1Cor 14: glossolália, profecias, curas, ensino, etc. O
imperativo sbénnute é um hapax, e indica de modo generalizado que é
preciso deixar o Espírito actuar. Trata-se de uma acção já começada e
não apenas de um futuro a começar (o imperativo está em vez do con-
juntivo aoristo). Extinguir o Espírito seria o mesmo que não deixar que
o Espírito se manifestasse livremente. Paulo tem em mente a economia
do Espírito versus economia da Lei. E não se trata apenas dos frutos do
Espírito Santo mas das manifestações carismáticas do mesmo Espírito.
O apóstolo não especifica nem a natureza do Espírito nem a das profe-
cias. Trata-se de falar espiritualmente, consciente de que o Espírito é
que conduz a pregação. Paulo sabe que a era do evangelho é a era do
Espírito, sempre a partir dos textos clássicos de Jl 3,28ss; Ez 36,27;
37,14, etc.; ( cf. Ac 2,17; 19,6; 28,25). Ao contrário de outros lugares,
Paulo não fala dos profetas, mas das profecias; não são as pessoas que
lhe interessam, mas os carismas. Mas no meio de tudo isto há que ter
ordem (a oikodomè da 1Cor 12,4) e bom senso ou discernimento, como
exige a afirmação do v.21 com o de adversativo.

O Espírito aparece personalizado neste texto, pois não depende
nem de Deus nem do Filho, Mas o contexto também nos obriga a con-
cluir que este Espírito corporiza as manifestações espirituais correntes
na comunidade. Não se pode distinguir entre a fonte, a origem e os
efeitos de maneira substancial, por um lado, nem se pode afirmar que
no caso presente é a mesma coisa dizer “Espírito” e “manifestação ca-
rismática”. Seja como for – e uma vez mais –, a pneumatologia paulina
é sempre dinâmica e operativa.

Em conclusão, nesta primeira carta de Paulo, que é o primeiro
escrito do NT, já aparece esboçada toda a pneumatologia paulina e a de
todo o NT. O Espírito paulino tem a ver com a santidade do cristão,
pois opera essa mesma santidade como dom de Deus. Mas o mesmo
Espírito faz com que o cristão seja templo vivo desse Espírito que, assim
sendo, não deve ser profanado. A relação entre Deus e o Filho aparece
de maneira clara e evidente, por um lado, e de maneira autónoma, mas
pouco clara, por outro lado. Finalmente, Paulo não define a natureza do
Espírito Santo, mas mais a sua missão e acção, que deve ser devida-
mente compreendia e discernida.
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10.2. O Espírito Santo nas cartas aos Coríntios

Vamos seguir o pensamento paulino sobre o Espírito Santo nas
cartas aos Coríntios segundo a ordem dos próprios capítulos.

10.2.1. 1Cor 2,1-16.

Na 1Cor 2,1-16, o apóstolo é mestre em descrever a oposição que
existe entre a sabedoria humana e o Espírito de Deus. Ele veio anunciar
“o mistério de Deus” (v.1) não com palavras grandiloquentes e cheias
de sabedoria humana (v.1) mas com “uma demonstração do Espírito e
do poder, para que a fé repouse não na sabedoria dos homens, mas no
poder de Deus” (vv.4-5). Trata-se da sabedoria de Deus, carregada de
mistério, que ele anuncia aos “perfeitos” (v.6), guardada e escondida
desde sempre até à aparição de Jesus Cristo. Este desígnio eterno de
Deus é-nos oferecido pelo próprio Deus pela revelação do Espírito
(v.10a), porque o Espírito tudo descobre até às profundidades de Deus
(v.10b). Se é o espírito do homem que descobre o próprio homem na
sua dimensão puramente humana (v.11a), também é o Espírito de Deus
que conhece o que diz respeito a Deus (v.11b). E com Jesus Cristo, nós
não recebemos o espírito deste mundo mas “o Espírito que vem de
Deus para conhecermos os dons gratuitos que Deus nos concedeu”
(v.12). Por isso, Paulo não ensina com a retórica da sabedoria humana
mas segundo “o ensino do Espírito, exprimindo em termos espirituais
as realidades espirituais”(v.13).41

Em conclusão, o que Paulo quer afirmar neste segundo capítulo
da primeira aos Coríntios é que só o Espírito conhece as intenções de
Deus e que os cristãos perfeitos têm que ser pessoas do Espírito. Estes
cristãos “perfeitos” não são um grupo de esotéricos iniciados, à maneira
dos gnósticos, mas os que atingiram a maturidade da fé e do pensamento
cristão. Em 3,1 opõe os “homens espirituais aos seres da carne e às
crianças em Cristo”.

Neste segundo capítulo da primeira aos Coríntios, o Espírito é
enviado pelo Pai na dependência do mistério pascal. O nome de Deus

41 Este v.13 é um pouco complicado. Segundo a Bible de Jérusalem, na última edição de
1998 pode compreender-se de várias maneiras: “mostrando o acordo das coisas espirituais aos
espirituais”; “as coisas espirituais sendo, desta maneira, proporcionadas aos espirituais”; “sub-
metendo as realidades espirituais ao julgamento das pessoas inspiradas”.
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aparece 10 vezes, o nome Cristo/Jesus Cristo/Senhor aparece 5 vezes e
o nome Espírito/Espírito de Deus aparece 6 vezes para indicar que tudo
o que está a acontecer através da manifestação do Espírito é um desígnio
de Deus escondido desde as origens e só agora revelado pelo Espírito
na dependência do mistério pascal. A tríade Deus, Jesus Cristo/Cristo/
Senhor e Espírito/Espírito de Deus formam uma unidade de natureza,
missão e acção. Estamos perante o mistério de Deus definido pela Igreja
como mistério da Santíssima Trindade.

10.2.2. 1Cor 3,16-17; 5,3-5; 6,9-11; 6,19-20.

 Nestes textos afirma-se que o cristão é um templo de Deus preci-
samente por ser habitado pelo Espírito Santo. A afirmação mais forte é
a de 3,16-17: “Não sabeis que sois um templo de Deus, e que o Espírito
de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o
destruirá também. Porque o templo de Deus é sagrado, e este templo
sois vós”. Aqui não se fala de “Espírito Santo” mas de “Espírito de
Deus” a habitar em nós. A comunidade cristã é o verdadeiro templo da
nova aliança. O templo de Jerusalém não passava duma prefiguração,
sagrada sim, mas externa, deste verdadeiro templo cristão (cf. Jo 2,21;
Ap 21,22; ; 2Cor 6,16). E se o templo de Jerusalém era sagrado, muito
mais é este templo porque é o habitáculo do próprio Espírito de Deus. É
nesta linha de pensamento que Paulo não entende o caso de incesto de
5,1-5, nem os impudicos, os idólatras, os adúlteros, os depravados, os
ladrões, os bêbados, os corruptos de 6,9-11 porque trata-se de “purifi-
cados [pelo baptismo], de santificados e de justificados pelo nome do
Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus” (v.11). Os cristãos
estão santificados ou justificados pelo baptismo em nome do senhor
Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Uma vez mais aparece a
tríade: Deus, Jesus Cristo e Espírito em íntima interdependência de
natureza, função e missão. A natureza e a missão da Trindade tem a ver
com a natureza e a missão do cristão como pessoa e como comunidade.

A figura do templo aparece novamente em 6,19-20: “Não sabeis
que o vosso corpo é um templo do Espírito Santo, que habita em vós e
que recebestes de Deus? Não sabeis que não vos pertenceis? Na verdade
vós fostes resgatados! Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo”. Uma
vez mais aparece a tríade “Deus, Espírito Santo” e o Filho de modo
indirecto através da realidade do “resgate”.
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10.2.3. 1Cor 15, 42-50.

Deixamos de lado os cc.12-14 que tratam explicitamente dos ca-
rismas. Nesta unidade literária de 15, 42-50, o apóstolo fala do Espírito
que dá a vida, opondo o primeiro Adão ao segundo Adão e o corpo
psíquico ao corpo espiritual.

Para Paulo, o corpo psíquico (v.44) corresponde à nephesh
hebraica (Gn 2,7). Trata-se do princípio vital ou da alma vital do ser
humano. O homem psíquico é o homem natural, mortal, inteligente e
responsável, enquanto que o homem espiritual é o cristão possuído do
Espírito e das arras da ressurreição. Tudo começa pelo homem psíquico
e deve terminar pelo homem espiritual ou pneumático, incorruptível e
imortal, liberto das leis terrestres da matéria .

Paulo escreve no contexto da ressurreição: “fomos semeados na
corrupção, ressuscitamos na incorruptibilidade; fomos semeados
na ignomínia, ressuscitamos na glória; fomos semeados na fraqueza,
ressuscitamos na força, fomos semeados como corpo psíquico, ressus-
citamos como corpo espiritual” (vv.42-44).

O corpo psíquico aparece em primeiro lugar, que é o da nossa
natureza humana, e só depois é que aparece o corpo espiritual (v.46). É
que o primeiro homem, saído da terra, é terrestre, enquanto que o se-
gundo vem do céu (v.47). Por isso está escrito: o primeiro homem,
Adam, foi feito uma alma vivente, mas o último Adam, um espírito
vivificante (v.45). Todos estes contrastes giram à volta da mesma reali-
dade: nós, os cristãos, somos portadores de duas realidades vitais, uma
psíquica, puramente humana e natural, sujeita às leis da fraqueza e da
corrupção, e outra espiritual, o pneuma zôopoioun (espírito vivificante
v.45). Nunca se fala nesta unidade literária do Espírito Santo, mas não
há dúvida que Paulo, pela lei dos contrastes, ao centrar a natureza espi-
ritual cristã no pneuma zôopoioun só o pode compreender na depen-
dência da nova realidade antropológica fornecida pelo Espírito Santo.
A vida verdadeira é a do espírito, que já começa nesta vida e se projecta
depois em imortalidade e ressurreição. Não se trata da imortalidade da
alma à maneira dos gregos com o seu noûs superior a tudo o que é
terrestre e perecível, mas separado do corpo e em luta contra o corpo,
mas do mesmo corpo ou natureza humana vivificado gratuitamente
pela vida do espírito na sequência do mistério pascal. O homem perfeito é
o escatológico quando se der a restauração total através da ressurreição
do corpo pelo Espírito que dá (dom gratuito) a vida divina liberta de
tudo o que é corrupção, fraqueza e pecado.
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10.2.4. 2Cor. 1,21-22; 5,5.

Em 1,21-22, nesta segunda carta aos Coríntios, o apóstolo cen-
tra-se na fidelidade de Deus ( pistos de ho Theos) para afirmar aos Co-
ríntios que a sua palavra e a sua pessoa também é fiel e verdadeira. Ele
não tem duas caras, a do sim e a do não, mas apenas a cara do sim tal
como Deus, a do “Amen”, que assenta em rocha sólida e firme (v.20). E
semelhante atitude humana de Paulo não é fruto apenas da sua boa von-
tade ou boa educação mas fruto “do próprio Deus, que nos mantém
firmes convosco em Cristo e que nos deu a unção, ele que também nos
marcou com um selo e que colocou nos nossos corações as arras do
Espírito” (vv.21-22). Paulo fala da unção e do selo com que fomos
marcados. Trata-se sem dúvida do dom do Espírito concedido aos cris-
tãos pelo baptismo (cf. Ef 1,13; 4,30; 1Jo 2,20.27).42

Uma vez mais aparece a tríade “Deus”, “Cristo” e o “Espírito”.
O Espírito aparece em último lugar porque é por ele que Deus coloca
nos nossos corações as arras ou a garantia do Espírito. Paulo tem em
vista – como sempre – a última revelação do mistério de Deus que con-
siste precisamente na manifestação do Espírito, garantia da vida nova,
do homem novo ou do novo Adão de que se falava na 1Cor 15,42-50.

10. 2.5. 2Cor 3,1-18.

 Todo o cap. terceiro da segunda aos Coríntios tem em vista o
ministério apostólico de Paulo e suas consequências cristológicas e
pneumatológicas. Em Paulo, a teologia cristológica, pneumatológica
ou eclesiológica caminha sempre a par com a sua pessoa de apóstolo e
evangelista uma vez que Paulo foi apanhado inteiramente pelo mistério
pascal e pela revelação última do Espírito.

Paulo começa por responder aos seus adversários que o acusa-
vam de se auto elogiar e de não apresentar cartas de recomendação [a
partir de Jerusalém?] uma vez que as cartas de recomendação que ele
possui são apenas os cristãos de Corinto. Realmente, era costume na-
quele tempo, como sempre assim foi ao longo dos tempos, apresentar
cartas de recomendação às diferentes comunidades ou igrejas para que

42 A última edição da Bible de Jerusalem de 1998 também apresenta a possibilidade do nós
do v.21 se referir apenas a Paulo, i.é, à consagração do ministério apostólico paulino “por um
dom especial do Espírito que fazia do apóstolo o mensageiro fiel da fidelidade divina em Cristo
(v.17-20).



96

os destinatários da evangelização reconhecessem a verdade do enviado
ou evangelista (cf. Ac 18,27). Paulo responde que as únicas cartas de
recomendação que deve apresentar aos Coríntios são eles mesmos: “A
nossa carta sois vós, uma carta escrita nos vossos corações, conhecida
e lida por toda a gente, uma carta de Cristo entregue aos nossos
cuidados, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não
em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, nos corações” ( v.1-3;
cf. Ez 36,26). Por isso, ele é “ministro duma nova aliança, não da letra
mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito é que vivifica”(v.6).
Assim sendo, o ministério de Paulo e desta nova aliança é muito supe-
rior ao de Moisés que, embora glorioso, era passageiro, ao passo que
“o ministério do Espírito supera-o em tudo” (v.7-8). O ministério de
Moisés estava envolvido num véu para que os judeus não pudessem ver
a glória passageira de Deus que se manifestava nele. Mas com Cristo
este véu desapareceu, finalmente, porque o Senhor é o Espírito e onde
está o Espírito do Senhor aí está a liberdade (v.17). “E todos nós que,
de rosto descoberto, contemplamos como num espelho a glória do
Senhor, somos transformados nesta mesma imagem, indo de glória em
glória; tal é o influxo do Senhor, que é Espírito”( v.18 kathaper apo
kyriou pneúmatos; outras traduções possíveis: “tal é o influxo do Espí-
rito do Senhor”, “do Espírito que é Senhor”).

A palavra “Espírito” aparece 6 vezes nesta perícopa que forma
uma unidade literária bem delimitada em volta do tema do ministério.
Se Paulo é ministro de Jesus Cristo tem que depender duma comu-
nidade e duma autoridade que lhe confira o ministério de anunciar a
salvação através do evangelho. Em Corinto é criticado pelos seus
opositores por não apresentar semelhantes credenciais. Ele responde
com toda a sua personalidade carismática que tanto a carta credencial
como o ministério arrancam do Espírito do Deus vivo. Por isso, o mi-
nistério glorioso de Moisés nada é comparado com o ministério do Es-
pírito. O Senhor Deus de Moisés e da Lei agora é Espírito e onde está o
Espírito do Senhor está a liberdade. Logo, a glória de Moisés nada é se
comparada com esta glória da nova aliança do Espírito. O cristão
cresce de glória em glória pelo influxo do Senhor que é Espírito.

Vimos em textos anteriores como Paulo, sempre com a sua meto-
dologia de contrastes e antíteses, se refere ao velho homem e ao novo
homem, à “carne” e ao “espírito”, `a sabedoria retórica e intelectual e à
sabedoria do Espírito, ao Templo glorioso de Jerusalém em contraste
com o corpo do cristão, verdadeiro Templo do Senhor. Agora apresenta
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a mesma verdade em relação ao ministério de Moisés, na leitura dos
mestres fariseus de então, que era um ministério da letra, da palavra,
mas não do Espírito. Era um ministério envolto no véu da glória, sem-
pre passageiro, ao contrário do novo ministério do Espírito. Paulo é
sempre criador e inovador a partir do pneuma que tudo vivifica. Nem
admira que semelhante tomada de posição escandalizasse a ortodoxia
judaica de então e a ortodoxia judeo-cristã dos seus opositores.

10.3. O Espírito Santo na Carta aos Gálatas

10.3.1. Introdução

O substantivo pneuma aparece 15 vezes na carta aos Gálatas e
sempre na segunda parte (cc.3-6), onde o apóstolo disserta sobre a
existência cristã a partir do contraste entre o pneuma versus sarx, que
assume várias dimensões consoante o contexto próximo. Nos cc.5-6
entramos na parte parenética, onde o pneuma aparece 9 vezes. Em 5,5,
o crente obtém a dikaiosúnè (justificação/salvação) através do pneuma.
Em 5,16, o apóstolo exorta os irmãos a caminharem segundo o pneuma,
porque a sarx tem desejos contrários ao pneuma, de modo que, guiados
pelo pneuma, não permanecem mais “debaixo da Lei” (5,18). Em 5,22
enumeram-se os “frutos” do pneuma em oposição às “obras da carne”.
Em 5,25 afirma-se que os crentes já desde agora vivem no pneuma. Em
6,1, os Gálatas são definidos como hoi pneumatikoi e, por isso mesmo,
devem corrigir-se uns aos outros (en pneumati praútètos, onde o
pneuma significa apenas sentimento). Em 6,8 volta a oposição entre
sarx-pneuma: só quem semear no Espírito é que recolhe a vida eterna.
E a carta termina em 6,18: “Irmãos, que a graça de Nosso senhor Jesus
Cristo esteja com o vosso pneuma!”.

10.3.2. Gl 3,2-5

3,2: “...será que recebestes o Espírito por terdes praticado a Lei (ex
ergon) ou por terdes acreditado na pregação (akoès pisteôs)?

3,3: “Porventura perdestes a inteligência, pois começastes com o
Espírito para acabardes agora na carne (sarx) ?

3,5: Aquele que vos concede o Espírito e realiza entre vós prodígios,
fá-lo porque praticais a Lei (erga nomou), ou porque acreditais
na pregação (akoè pisteôs)?
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Esta unidade literária bem se pode classificar de o Espírito
versus Lei.

No v. 2 o apóstolo faz uma pergunta existencial: “Apenas quero
saber uma só coisa de vós: recebestes o Espírito através da prática da
Lei ou através da fé ouvida?” O hè disjuntivo da última frase marca um
muro de separação entre duas realidades: ou através do Espírito, ou
através da fé ouvida. A expressão “fé ouvida” quer dizer pregação: a fé
vem pela pregação do kerigma, que o mesmo é dizer pela pregação do
evangelho. Para Paulo, portanto, a economia da Lei é contrária à eco-
nomia da fé. O akoè tem a ver com a pregação bíblica tanto entre judeus
como cristãos, para quem a tradição oral ou catequese oral tem mais
importância que a escritura apenas lida. Esta se não passar pelo ouvido
também não desce ao coração. Estamos perante um dado importante da
antropologia religiosa dos semitas, que tem a ver, necessariamente,
com a revelação, com o kerigma e com a liturgia. Paulo não prega o NT,
que ainda não existia, mas prega o evangelho ou a boa nova do mistério
pascal. Os Gálatas tinham-no ouvido muitas vezes, e esse evangelho
tinha sido aceite (cf. Rm 10,16ss). Foi pela pregação de Paulo que os
Gálatas passaram a acreditar, entraram na fé e, pela fé é que receberam
o Espírito. O contraste entre pistis (fé) versus nomos (lei) é o mesmo
que entre akouein (ouvir) versus poiein (fazer): a fé exprime-se no ou-
vir a palavra da salvação, enquanto que a lei nas obras. Mas tenhamos
em vista que a fé, para Paulo, também tem as suas exigências de obras,
na medida em que não há fé sem amor e não há amor sem obras (cf.5,6:
“Com efeito, em Cristo Jesus não contam nem a circuncisão nem a não
circuncisão, mas apenas a fé que opera pelo amor”). A fé é o princípio
de uma vida nova (4,5; 5,5), indissociada da acção ou da dinâmica do
Espírito (Rm 5,5: “E a esperança não engana ninguém, porque o amor
de Deus foi espalhado nos nossos corações pelo Santo Espírito que nos
foi dado”). É importante notar que neste texto de Paulo não são as
obras que provocam a Lei, mas a Lei que provoca as obras. A finalidade
de Paulo é acentuar a força fundamentante ou originante da gratuidade
da fé através da pregação do Evangelho. Nas obras da Lei não há gra-
tuidade. Por isso, o pneuma é recebido em consequência do kerigma
apostólico ou evangélico e não das obras da lei. Reparemos, portanto,
que o pneuma não origina a fé, mas é originado (cf. a força originante
da partícula grega ex tanto em relação à Lei como à pregação).

Paulo quer afirmar que o cristão vive a sua vida espiritual a par-
tir duma nova economia. Também os judeus têm a sua vida espiritual,
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mas de raízes diferentes, ou de economia diferente. Deus é o mesmo
para judeus e cristãos, mas a revelação de Deus, com a vinda de Jesus
Cristo, tem uma modalidade nova e diferente: não é mais a modalidade
da Lei, mas a do ouvir a palavra da salvação. Os Gálatas experimenta-
ram uma modalidade, mas agora estão a experimentar outra (v.3b:
“Como é possível que ficastes privados de inteligência: depois de ter-
des começado com o Espírito, quereis agora terminar na carne?). Já
sabemos que “carne” tem a ver com a economia da Lei, que conduz à
economia das obras. Esta observação é reforçada pelo facto dos dativos
pneumati e sarki serem dativos de qualidade e sem artigo. Trata-se,
pois, de duas modalidades de ser existencial: a “pneumática” e a
“carnal” (cf. 5,17s; Rm 8,14).

A força do verbo enarchesthai (começar) é importante uma vez
que indica que o inicio da existência cristã tem a ver com o pneuma. Os
autores dividem-se ao perguntarem se Paulo tem em intenção ligar o
Espírito ao baptismo (1Cor 12,13: “Num só Espírito é que todos nós
fomos baptizados...”; cf. Gl 5,25; Rm 8,9s; 1Cor 6,11; 12,13; 2Cor
1,15-24; mas cf. em sentido diferente 1Ts 1,4-6 e 1Cor 2,4-5). Real-
mente o nosso texto não é explícito porque o Zitz im Leben reside no
contraste entre a fé e a Lei. O verbo “começar” contrapõe-se a “termi-
nar”. A forma média de epiteleisthai (acabar) não significa que os
Gálatas acabassem com o que tinham começado, pois trata-se de um
médio presente: começaram de uma maneira e agora vivem de outra
maneira. Inclusivamente o verbo também se usa para a liturgia, e é
muito possível que o apóstolo esteja a pensar na circuncisão a que os
Gálatas se deixaram sujeitar.

O v.5 retoma o v.2, embora com outros cambiantes, mas com a
pergunta fundamental: o dom do pneuma é a consequência das obras da
Lei ou da audição-pregação da fé? O v.2 e o v. 5 formam um “inclusão
bíblica” com a preposição oun do v.5. Mas o v.5 esclarece o v.2 através
do artigo ho antes dos particípios presentes dos verbos “conceder” e
“realizar”, que se relacionam com o autor a quem se deve o dom do
pneuma, que é Deus. E, de modo diferente do v.2, que fala da recepção
do “pneuma” através dum aoristo (recebestes), agora os dois particípios
presentes põem em relevo a dimensão actual e eficiente deste dom.
Não se trata, portanto, de um facto do passado, mas de uma presença
que se renova na vida do crente através do testemunho experiencial
das/dos dunámeis (poderes) entre eles.
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Neste v.5 surge a questão do significado da expressão dunámeis
(prodígios), que se encontra apenas neste versículo em toda a carta aos
Gálatas. Temos a mesma expressão na 1Cor 12,10 (“A um dá o poder de
fazer milagres...”), que é apenas um dos muitos dons do pneuma que
aparecem nos vv.9-10. Nos sinópticos, dunámeis designa tanto os mila-
gres como os exorcismos de Jesus (cf. Mt 11,21.23; 13,54.58; 14,2; Mc
6,2.5; Lc 19,37; cf. Ac 2,22). Um outro paralelo significativo é o de Rm
15,19, onde Paulo afirma que a sua actividade apostólica em relação
aos pagãos se desenvolve “pela força dos milagres e prodígios, pela
força do pneuma...”; cf. 1Ts 1,5: “Pois nós fomos anunciar-vos o evan-
gelho não só com palavras mas também com o poder e com o Espírito
Santo”). Nestes textos, como é óbvio, o plural dunámeis ou o singular
dúnamis está sempre relacionado com o pneuma. Mas não é claro o
grau de semelhante dependência nem é clara a natureza de tais
dunámeis. Trata-se de “milagres” ou “prodígios” externos ou de
“carismas” de ordem espiritual como fruto da realidade do pneuma? O
assunto, em meu entender, tem que ficar em aberto.

O v.5c, que repete o v.2b, mais do que uma interrogação é uma
afirmação: os Gálatas sabem, realmente, que os dons do pneuma e as
dunámeis realizadas “dentro deles/no meio deles” são fruto da prega-
ção do evangelho e não da “lei das obras”. O pneuma é, pois, uma ac-
ção gratuita, um dom de Deus, até porque os Gálatas, como pagãos que
eram, nunca conheceram a economia da Lei de Moisés.

Em conclusão, Paulo não explica o como da presença do pneuma
e das dunámeis, mas apenas relata o facto de tal presença histórica e
eclesial “entre os Gálatas” a partir da pregação do evangelho. Em Gl
3,1-5 aparece a estrutura ternária: no v.1 aparece o Cristo crucificado,
também chamado “Filho de Deus” (2,20); nos vv.2 e 5 temos o pneuma
que os crentes receberam e, através do qual, experimentam as
dunámeis, e no v.5 temos, finalmente, Deus (“Quando Deus vos con-
cede o seu Espírito”). O particípio presente epichorègôn (concede)
(v.5) indica, por outro lado, que a acção do pneuma não é algo do
passado, mas sim do presente. Nos textos seguintes, o apóstolo vai
explicar melhor a natureza e a dimensão do pneuma.
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10.3.3. Gl 4,6:

v.6 “E a prova de que sois filhos, é que Deus enviou aos nossos cora-
ções o Espírito do seu Filho que grita: Abba, Pai!”

Enquanto que em 3,1-5, Paulo sublinha a presença actual do
pneuma, agora, em 4,6, põe em evidência a finalidade e a consequência
de uma tal presença, i.é. a filiação divina. Esta é, pois, por excelência,
o dom do pneuma do Filho. Trata-se da filiação divina dos cristãos,
tanto vindos do judaísmo como do paganismo. Este sentido universal
só é possível através da realização das promessas do AT que falavam
deste pneuma messiânico (Is 32,15; 44,3; Ez 11,19; 36,26s; 39,29).

Trata-se do pneuma do Filho de Deus e não apenas do pneuma
de Yahweh, e isto é muito importante na cristologia e pneumatologia
paulinas. Semelhante especificação aparece apenas 4 vezes nos escri-
tos paulinos (Gl 4,6; Rm 8,9; Fl 1,19 e 2Ts 2,8), enquanto que o
pneuma, na dependência de Deus aparece 19 vezes. O texto mais com-
pleto é o de Rm 8,9s onde o pneuma de Deus e o pneuma de Cristo
aparecem um ao lado do outro, como que permutáveis, e em paralelo
com o habitar (oikein) do pneuma de Deus no cristão (v.9b) idêntico ao
einai (estar) de Cristo entre vós (en ymin) (v.10a).

Para compreendermos melhor o pensamento paulino há que ter
em atenção o contexto de Gl 4,1-7. Paulo apresenta uma fundamenta-
ção teológica a partir de uma praxiologia jurídica do seu tempo, tanto
entre judeus, como entre gregos e romanos: o filho, enquanto criança,
embora herdeiro de todo o património, está sujeito aos tutores até ao
dia determinado pelo pai; só então é que se torna verdadeiro herdeiro.
O mesmo acontece com a economia da salvação: o envio do Filho de
Deus, na plenitude dos tempos, nascido de mulher, resgata-nos da tuto-
ria da Lei e dá-nos a filiação divina. O v.6, neste contexto, concentra o
pensamento paulino de toda esta estrutura literária e teológica porque
ajunta dois elementos fundamentais sem qualquer paralelo com a estru-
tura: Deus envia 1) o pneuma do seu Filho, 2) que grita nos nossos
corações: Abba, Pai!. É, então, através da estrutura literária que desco-
brimos a novidade sobre o pneuma do Filho de Deus com a sua respec-
tiva missão. Os paralelismos estruturais entre a “criança herdeira” do
v.1, que corresponde às “crianças”, no plural, do v.3; os “tutores e res-
ponsáveis” do v.2a que correspondem aos “elementos do mundo” do v.
3b; os tempos do “pai” do v.2b, que correspondem “à plenitude do tem-
po” do v.4a; o “Deus que envia o seu filho” do v.4b, que corresponde ao
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“Deus que envia o Espírito do seu Filho” do v.6a; os “resgatados da
sujeição à Lei que agora recebem a filiação” do v.5, que correspondem
ao “filho e ao herdeiro” do v.7, sucedem-se gradativamente. Mas
quando aparece uma afirmação sem correspondência estrutural é o
sinal da novidade que há que considerar com toda a atenção exegética.

A estrutura apresenta-nos o plano salvífico do Pai através da eco-
nomia da salvação do AT baseada na economia da Lei. Mas os tempos
desta economia, nos planos do Pai, são projectados profeticamente
para novos tempos, os messiânicos, que têm por fundamento o pneuma
e já não a Lei. São estes novos tempos preenchidos pelo pneuma que
fornecem a filiação divina.43

Este pneuma tem uma função: gritar nos nossos corações: Abba,
Pai! A expressão pneuma krazon (o Espírito que grita...) é um hapax
legomenon em todo o NT, nos LXX e na literatura grega extrabíblica. O
natural é que o pneuma gritasse ou exclamasse uma citação bíblica ou
uma profecia, o que não é o caso. Apenas exclama uma invocação-oração.
E não se trata de uma exclamação que vem do céu (cf. a voz de Deus no
baptismo de Jesus ou na Transfiguração), mas que acontece nos nossos
corações, i.é., no mais íntimo dos cristãos, onde reside a sede de todos
os sentimentos. Esta actuação do pneuma é contínua se tivermos em
conta a força do particípio presente krazon: está gritando nos nossos
corações continuamente: Abba, Pai! Deste modo, o pneuma em Gl 4,6
garante e fundamenta a actualidade cristã da filiação ( uiothesia) e sua
permanência ou experiência eclesial e individual. Paulo nunca chega-
ria a esta novidade pneumatológica se não tivesse consigo a tradição
cristológica do Cristo da história no Jardim das Oliveiras (Mc 14,36:
cf. Rm 8,15.23).

Devemos ainda notar no nosso texto, mais uma vez, o modelo
ternário: a filiação tem a ver com a missão do Filho, mas o Filho tem a
ver com a missão do Pai (o primeiro agente), e o Filho (segundo
agente) não põe a funcionar a filiação sem o seu pneuma (terceiro
agente). É facto que o pneuma se confunde com o próprio Filho, mas
não é a mesma coisa dizer apenas Filho e Espírito do Filho, uma vez

43 É dentro desta estrutura que surge a força do oti declarativo do v.6: “...uma vez que sois
filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho...”, embora haja autores que  defendem o seu sentido
causal. O sentido declarativo parte da experiência eclesial dos Gálatas como já aconteceu com
3,2-5: os cristão Gálatas, na visão de Paulo, experimentaram a filiação divina (v.5) e a prova de
que é assim (oti declarativo) é que Deus lhes enviou o pneuma do seu Filho.



103

que o Filho como Espírito é que desempenha a missão filial de gritar
nos nossos corações: Abba, Pai! Tudo arranca da fonte, que é Deus,
mas este Deus não é um eterno solitário, pois não existe sem o Filho e
o Espírito que envia ao Filho. Uma vez mais não se trata de natureza,
mas de função. A pedra de toque desta funcionalidade reside no tempo
histórico e no tempo salvífico do v.4a: “Quando chegou a plenitude do
tempo”. Até esta plenitude, Yahweh manifestava-se pela dabar, pela
torá e, mais tarde, pela sophia (cf. Sb 9,10; 1Cor 1,24.30), agora mani-
festa-se pelo Filho e pelo Pneuma.44

10.3.4 Gl 5,5:

v. 5 “De facto nós é pelo espírito da fé que aguardamos paciente-
mente a esperança da justificação”

Para compreendermos este texto temos que compreender, como é
lógico, o seu contexto. Em 5,1, Paulo faz a afirmação central: “É por
causa da nossa liberdade que Cristo nos libertou”. Assim sendo, os
Gálatas devem prestar muita atenção em não caírem no jugo da escra-
vidão. Esta “escravidão” consiste na prática em aceitarem a circuncisão
(v.2), porque a circuncisão é um dogma judaico que exige o cumpri-
mento de toda a Lei judaica (v.3). E Paulo sabe-o muito bem por expe-
riência própria (“Sou eu, Paulo que o afirmo”, no v.2a...” Eu posso,
realmente, testemunhar”, no v.3a).

A novidade do nosso v.5 consiste na função do pneuma que
aparece pela primeira vez neste novo contexto entre a liberdade e o
Espírito. E a maior dificuldade reside na sua tradução, razão porque
encontramos quase tantas traduções como os tradutores e tudo por causa
da fórmula pneumati ek pisteôs. Realmente, se tivermos em considera-
ção o contexto dos vv.1-4, o dativo pneumati corta a lógica intrínseca
da doutrina paulina, que opõe a Lei (v.4) à Fé (v.5). Seria, então, lógico

44 Sobre este modelo triádico, Max-Alain Chevalier escreve acerca do nosso texto: “Les
v.1-7 s’efforcent d’établir comment les croyants, d’esclaves sont devenus fils. La construction
est soignée. Noton surtout le parallélisme déjà signalé plus haut entre les deux envois sucessifs
opérés par le Père, l’envois du Fils (v.4), puis l’envoi du souffle (v.6). Ce dernier est
l’instigateur de l’invocation de Dieu comme Père, sous la forme traditionnele Abba, dont Paul
savait certainement qu’elle venait de Jésus. (...) L’expression ne signifie pas le souffle
particulier du Fils, comme s’il était  distinct de celui du Père. Dans le contexte de cette
démonstration, il faut voir dans la tournure une référence qualitative et historique: le souffle
communiqué par le Père est celui-là même qui habitait son propre Fils et qui lui faisait prier
Abbat!” Em Souffle de Dieu. Le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Vol.II (Beauchesne,
Paris, 1990) 290.
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a seguinte doutrina paulina: “Nós, pois, a partir da fé [e não da Lei],
aguardamos a justificação esperada”. Qual é, então, a relação entre
pneumati e pisteôs? E se o dativo pneumati é o objecto de uma crux
interpretum, quer dizer que o autor lhe atribui muito valor, e há que,
por isso, respeitar o texto e tentar compreendê-lo.

A partícula ek tem o sentido de origem, i,é., o crente recebe o
pneuma a partir da fé. A expressão pneumati ek pisteôs deve, segundo
esta exegese, tomar-se como uma unidade, e não como duas unidades
distintas, segundo o parecer de alguns autores. Mas se no v.4 temos o
dativo en nomô e no v.5 o dativo pneumati, tudo indica que Paulo asso-
cia a oposição não entre a Lei e a fé, mas, no caso presente, entre a Lei
e o pneuma. Então, a expressão forma uma unidade e deve traduzir-se
por: “pelo espírito que provém da fé”, como traduz Schlier e muitos
outros.45

Outra dificuldade consiste na compreensão da expressão elpída
daikaiosúnès: “justificação esperada”. Paulo afirma que os Gálatas
fizeram a experiência do pneuma, e agora ajunta que é por esse pneuma
que aguardam a justificação esperada, que o mesmo é dizer, a sal-
vação. Neste sentido, o pneuma é que condiciona tudo. Não é pelo
Espírito de Deus ou pelo Espírito do Filho que os Gálatas se salvam,
mas pelo espírito originado da fé. Tudo isto indica apenas a riqueza
semântica que Paulo empresta ao pneuma.

10.3.5. Gl 5,16-18:

“Digo-vos, pois: deixai-vos conduzir pelo Espírito e não se dei-
xem levar pelos desejos da carne; v.17 é que a carne tem desejos contra
o Espírito, e o Espírito contra a carne; há entre eles oposição, embora
não façais aquilo que desejais. v.18 Se vos deixardes orientar pelo
Espírito não sois da Lei”.

Encontramo-nos na parte parenética da carta. A tese fundamental
é simples: quem segue os caminhos do Espírito não segue os da carne,
porque se opõem. Há, então, uma oposição entre espírito e carne e entre
espírito e lei. A palavra pneuma aparece 4 vezes nestes três versículos.

Trata-se de “caminhar” (peripatein no v.16) segundo os desejos
do Espírito ou “deixar-se levar” (agesthe) pelo Espírito (v.18; cf. 6,16;

45 Heinrich Schlier, Der Brief an die Galater (Vandenhoeck, Göttingen, 1962) 228.
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Fl 3,16), e não pelo desejo (epithumia) da carne. O significado de
epithumia é o de desejo, que tanto pode ser bom como mau. Tudo de-
pende do contexto. No nosso caso, a epithumia vai ligada ao genitivo
sarkos (da carne), que determina um desejo negativo. É o “velho
Adão” a actuar e não o “novo Adão” (cf. Rm 6,12; 13,14). No nosso
v.17, o “pneuma” também “deseja”, e o seu desejo contrasta com o da
“carne”, mas Paulo não precisa em que consiste tal desejo do espírito.
Apenas podemos concluir pelos resultados dos dois desejos ou sis-
temas de desejos que aparecem nos vv.19.21-23a. A “carne” e o “es-
pírito” aparecem como duas entidades personificadas que se combatem
mutuamente.

No v.18, Paulo precisa este combate entre a “carne” e o “espírito”
com a oposição entre o “espírito” e a “lei”. Mas se todo o contexto e
estrutura anda à volta do paralelismo bipolar: carne-espírito, porque é
que no v.18 o apóstolo corta semelhante paralelismo para introduzir a
lei? Concluímos, então que, para Paulo, “estar debaixo da lei” e reali-
zar as obras da carne” é a mesma coisa.

Com a economia do pneuma caíram todas as barreiras étnico-
-religiosas dos puros e dos impuros, dos santos do povo eleito e dos
pecadores do povo pagão, porque agora formam todos os cristãos, ju-
deus ou pagãos “um [só corpo] em Cristo Jesus” (3,28). Pelo pneuma
são todos herdeiros (3,14). A economia do pneuma põe-nos diante da
economia da liberdade perante a lei e a carne. Mas não se trata de
anomia sem mais, mas de uma anomia que tem a ver com o amor (5,14).
É a anomia agápica de Sto Agostinho: “ama e faz o que quiseres”. Uma
anomia espiritual que caísse na grelha de uma nova lei do dever que
conduzisse à justificação seria igualmente contrária à soteriologia pau-
lina. Seria cair na idia dikaiosúne (“justificação própria”) de Rm 10,3,
e nesta “justificação própria” tanto podem cair os judeus como os cris-
tãos porque como afirma Rm 10,4: “O fim da lei é o próprio Cristo para
a justificação de todo o crente”.

O cristão carrega consigo a dialéctica antagónica do v.17b um
pouco estranha: “há entre eles antagonismo, se bem que vós não fazeis
aquilo que quereis”.  Significa isto que se queremos fazer o bem, a
carne protesta, e se queremos fazer o mal, o espírito procura evitá-lo.
Na antropologia religiosa paulina não entra o pressuposto da liberdade
psicológica como a entendemos hoje. Toda a antropologia radica em
pressupostos de grandeza religiosa, um pouco à maneira da antropolo-
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gia grega. Sem sermos joguetes passivos da carne e do espírito, a
verdade é que não fazemos aquilo que queremos.  E é precisamente
nesta dialéctica que entra a grandeza espiritual do pneuma para destruir
o antagonismo determinado pela carne e pela lei: quem se deixar guiar
pelo pneuma não cumpre as obras da lei e da carne. O pneuma é a novi-
dade cristã saída do mistério pascal que torna o homem livre perante a
lei e a carne e o insere, por isso mesmo, na liberdade e na filiação. A
liberdade não é um atributo psicológico mas religioso, inseparável do
pneuma. Quem vive do pneuma deixa de estar sujeito à lei e à carne: é
um homem livre que produz os frutos do mesmo pneuma contra os
quais “não há lei” (5,23b), porque a epithumia da sarx dá lugar à liber-
dade “em Cristo” (2,4). O pneuma e a liberdade caminham de mãos
dadas (2Cor 3,17b: “onde está o pneuma do Senhor ali está a liberdade”).
Trata-se da liberdade em relação à nomos (lei) e à gramma (letra), que
mata, enquanto que o pneuma vivifica (2Cor 3,6). É a liberdade da
diakonia tou Theou (serviço de Deus) expressa na Lei (2Cor 3,7); é a
liberdade de nos podermos dirigir a Deus com toda a confiança (v.4),
sem a mediação ambígua da lei.

Em Gl 5,16-18, Paulo fala uma vez mais da função do Espírito,
mas não da natureza do mesmo. Por isso é muito difícil caracterizar o
espírito com os nossos esquemas teológicos ocidentais. Neste texto
nunca se diz que se trata do “Espírito de Deus” ou do “Espírito do
Filho” ou do “Espírito Santo”. Ele é definido ou caracterizado em opo-
sição à “carne” e à “lei”. Trata-se de uma grandeza espiritual oposta a
uma grandeza carnal (carne-lei), de uma antropologia espiritual oposta
a uma antropologia “legal-carnal”. Paulo não fala do pneuma a partir
de uma fundamentação cristológica, mas a partir de uma fundamenta-
ção parenética, catequética (cf. o ei indicativo do v.18). Semelhante
parenese confunde-se com a fundamentação baptismal do viver em
Cristo.

Este sistema ou economia do pneuma faz com que o cristão seja
uma criatura nova (6,15; cf. 2Cor 5,17). Trata-se de uma existência
nova que tem a sua esfera no campo semântico da pistis (dom e graça)
e não no da sarx-nomos. Esta nova criatura e criação tem a ver com o
conhecimento de Deus. Trata-se do mesmo Deus do AT, mas agora não
é conhecido da mesma maneira, pois é reconhecido a partir da pessoa
do Filho e do dom do Espírito. Não se trata de conhecer pelo conheci-
mento da Lei mas pelo reconhecimento da acção do Filho e do Espírito.
Só este Espírito é que penetra no mais fundo do ser ou da natureza do
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homem, de maneira a desvendar a verdadeira natureza do Pai e do
Filho. A Lei não tinha semelhante possibilidade.

Em Gálatas, Paulo não apresenta o dogma da Santíssima
Trindade, mas o “dogma” cristão da economia da graça ou da fé em
oposição ao “dogma” judaico da economia da Lei-obras-carne. Mas
não é o Pai nem o Filho que constituem definitivamente esta nova
economia, mas o Espírito, seja com E grande ou com e pequeno.

10.4. O Espírito Santo na Carta aos Romanos

10.4.1. Rm 5,5:

v. 5  “E a esperança não ficará confundida, porque o amor de Deus
foi derramado nos nossos corações por virtude do Espírito Santo,
que nos foi dado”.

O v.5 faz parte da grande unidade literária de Rm 5,1-11 em que
Paulo usa um plural majestático para afirmar que “somos justificados
pela fé” (v.1), “estamos em paz com Deus por meio de nosso Senhor
Jesus Cristo” (v.1), “gloriamo-nos em virtude da esperança, na glória
de Deus” (v.2), “gloriamo-nos também nas tribulações”(v.3), sabendo
que as tribulações produzem a paciência, a virtude comprovada e a es-
perança, e esta esperança não será confundida precisamente porque o
amor de Deus foi derramado nos nossos corações por virtude do
Espírito Santo, que nos foi dado (v.5). A secção termina no v.11 repe-
tindo mais uma vez o verbo gloriar”: “Gloriamo-nos também de Deus
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos
agora a reconciliação”. O tema é, portanto, o da glória da justificação
através da fé.

O nosso v.5 apresenta-se numa situação de charneira, estabele-
cendo a ponte entre a primeira parte e a segunda com a entrada do
Espírito Santo ligado à esperança46 . Esta esperança tem a ver com a
esperança histórica e escatológica, em dimensão cristã, fundamentada,

46 Como escreve Ulrich Wilckens, La Carta a los Romanos (Sígueme, Salamanca,
1989)351: “La marcha del raciocinio no es unilineal. Pablo traza en v. 1-5  una dirección de la
justicia  lograda en el presente  hacia el futuro, pero abandona enseguida  esa dirección para
reconducir en v.6-11 a la afirmación fundamental  cristológica central de 3, 21ss, en cuyo con-
texto inserta la mirada al futuro escatológico (v.9s). De la comprensión de este “doblamiento”
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necessariamente, no mistério pascal. O cristão não será confundido
porque a esperança não é nenhuma ilusão.  E não é nenhuma ilusão
porque o amor de Deus se derramou nos nossos corações por obra do
Espírito Santo.

O verbo derramar (ekkexutai) tem a ver com o baptismo cristão,
e o Espírito Santo é o agente divino (cf. o dia instrumental) deste derra-
mamento. Por detrás do baptismo está sempre a operação do Espírito
Santo. Os cristãos sabem que não há baptismo sem o Espírito Santo.
Mas é novidade em Paulo afirmar que o conteúdo do dom do Espírito é
o amor de Deus. O Espírito testemunha em nossos corações este amor
de Deus, entendido como genitivo subjectivo e, com ele, a esperança,
que jamais será confundida.

10.4.2 Rm 8,1-39.

10.4.2.1. Rm 8,1-17.

O cap. oitavo da carta aos Romanos é dos textos mais ricos, mais
estudados e mais discutidos.

Na secção de 8,1-17 a palavra pneuma aparece 17 vezes com dois
sentidos bem distintos: é o Espírito de Deus ou de Jesus Cristo como
fonte originante da vida e é o espírito do cristão como realidade escato-
lógica no seu agir e sentido final de vida. O cristão deve viver uma vida
de espírito como resultado do Espírito divino. Paulo, uma vez mais,
doutrina os cristãos a partir do dualismo antropológico-religioso da lei
entre o espírito e a carne, por um lado, e do Espírito Santo que inabita
no cristão desde o seu baptismo, por outro lado. Ouçamos os textos
principais:

 “Porque a lei do espírito de vida em Cristo Jesus libertou-te da
lei do pecado e da morte (v.2)... para que a exigência jurídica
(dikaiôma) da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a
carne mas de acordo com o espírito(v.4)... Os que são segundo a carne

entre v.5 y v.6 depende en buena medida la interpretación de toda la sección. Por lo demás, la
estructura es clara: v. 1-2a expresan una tesis de la que se concluye  outra en v.2b, conclusión
que desarrolla Pablo  mediante “sorites” en v.3s y fundamenta  en v.5. En v.6-8 interpreta el
término  del amor de Dios, central en v.5, de donde en v.9, en una deducción de minore ad
maius, concluye la idea de la salvación escatológica. Mientras que hay que entender  v.6-9
como una unidade, v.10 vuelve a repetir una vez más la misma conclusión. v.11 marca el final”.
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vão atrás do que é da carne, mas os que são segundo o espírito vão atrás
do que é do Espírito(v.5)... O que vai atrás da carne vai atrás da morte,
mas o que persegue o espírito é vida e paz (v.6)...Vós não estais na
carne, mas no espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, pois
quem não tem o Espírito de Cristo, não lhe pertence (v.9)... Se o Espírito
daquele que ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo que ressuscitou a
Cristo dos mortos habita em vós, dará também a vida ao vosso corpo
mortal através do seu Espírito que habita em vós (v.11)... Se viveis se-
gundo a carne tereis que morrer, mas se, através do Espírito matais as
maquinações do corpo, vivereis (v.13). Com efeito, todos os que são
conduzidos pelo Espírito são filhos de Deus (v.14). Pois não recebestes
um espírito de escravidão que (vos empurre) de novo para o medo, mas,
pelo contrário, recebestes um espírito de filiação através do qual cla-
mamos: ‘Abba, Pai’”! (v.15). O mesmo Espírito dá testemunho ao
nosso espírito de que somos filhos de Deus” (v.16).47

Paulo está a pensar com categorias judeo-cristãs e não helénicas.
Do judaísmo, o que mais o preocupa é o estado de juízo condenatório
do homem pecador face à lei da carne e da morte, que ele explicita logo
no v.1 com o termo katákrima: “Agora não há mais o juízo de condena-
ção para os que [estão] em Cristo Jesus”. Toda esta secção fica assim
marcada entre a condenação e a salvação, entre a carne e o espírito, a
morte e a vida, que corresponde ao que já foi dito sobre a lei do velho
Adão e a do novo Adão. Paulo não está contra a Torá como lei do pecado
(7,7), mas contra a lei enquanto manifesta o pecado e, por isso, à lei da
morte uma vez que a manifestação do pecado, devido à fraqueza humana,
termina na lei da morte do mesmo pecado. Contra semelhante lei só há
uma alternativa: a lei do Espírito, que arranca do Pai e do Filho pelo
mistério pascal do Filho, se realiza no baptismo e deve continuar como
inabitação e acção pela vida toda do cristão. A Torá só tem força para
condenar os pecadores e não para os salvar. Só a lei do Espírito criador
nos liberta e nos dá a verdadeira vida por Cristo Jesus (v.2). Mas a
passagem da lei da Torá-carne-pecado-morte para a lei do Espírito
não se dá de modo automático, mas através daquilo que Paulo afirma
no v.3: “Deus enviou o seu próprio Filho em figura igual à carne do

47 A tradução segue de perto  a de Ulrich Wilckens, Ibid. 147s. A maioria dos exegetas
distingue duas unidades literárias ou secções; 8,1-11 e 8,12-17, tendo em vista a força da prepo-
sição ára  no v.12 como indicativo duma nova unidade literária. Mas a semântica de 8,1-17
anda sempre à volta do Espírito, seja em relação à sua inabitação, seja em relação à sua actua-
ção.
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pecado e [como expiação] pelo pecado, condenando, assim, o pecado
na carne, para que a exigência jurídica da lei se cumprisse em nós, os
que não andamos segundo a carne, mas de acordo com o espírito”. Sem
esta realidade humano-divina da incarnação do Filho “em figura igual à
carne do pecado” não se passa duma economia para outra economia.
Sem o mistério pascal não há a morte para a carne e para o pecado e a
passagem para o Espírito. A expressão paulina sobre a incarnação do
Filho “em figura igual à carne do pecado” é única em todo o NT (cf. Fl
2,6s; Rm 1,3; 1Jo 4,2). Paulo pensa sempre como judeu na “exigência
jurídica da lei”, e é por isso que emprega no v.4 a expressão to
dikaíôma tou nomou que significa precisamente tal “exigência jurídica
da lei”. Agora os cristãos podem ficar descansados sobre tal exigência
porque, através do baptismo, receberam o Espírito de Deus que lhes dá
a vida sobre a morte e a justificação sobre a condenação.

Mas a lei do Espírito também não é algo de automático ou mági-
co porque segundo os vv.5-8, os cristãos têm que caminhar segundo o
Espírito e não segundo a carne. Há sempre um caminho a fazer, embo-
ra o Espírito seja um dom e se apresente como inabitação gratuita no
cristão(v.9). Semelhante inabitação nada tem a ver com a inspiração
mântica ou taumatúrgica, muito espalhada nos ambientes judaico e
helénico daquele tempo.48

Há que saber distinguir, portanto, entre o Espírito Santo que é o
Espírito de Deus ou o Espírito de Jesus Cristo e o Espírito que inabita
em nós. Aquele é a fonte pessoal e este a sua função antropológica. O
Espírito que inabita em nós constitui o nosso próprio eu em ser vital e
vivencial. E se o Espírito de Deus ressuscita o Filho também nos res-
suscita a nós porque é o pneuma zôopoioun (Jo 6,63), aquele que dá a
verdadeira vida. Por isso, o Espírito é mais do que força natural ou
humanamente espiritual; tem a ver com a vida concreta histórica e com
a vida escatológica.

Como já vimos em Gl 4,6, também agora é “através do Espírito
que clamamos: Abba, Pai!” uma vez que se trata do Espírito de filiação
e não de escravidão (v.15). O verbo krázein (gritar, clamar, proclamar)
entende-se a partir do clamor de Jesus no Getsémani (Mc 14,36), mas
sobretudo a partir das aclamações litúrgicas dos cristãos naqueles pri-

48 Ulrich Wilckens, Ibid.164, que cita como obra a consultar sobre este assunto a de E.
Branderburger, Fleisch und Geist. Paulus und die dualistische  Weisheit, 1968 (WMANT 29).
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meiros tempos, em paralelo com as aclamações “Amen”, “Maranatha”
e “Aleluia”, conservadas na sua forma aramaica.49

Mas o mais importante da mensagem e doutrina de Paulo nesta
secção sobre o Espírito Santo que inabita em nós, não consiste nas ma-
nifestações carismáticas do mesmo Espírito durante a liturgia, mas na
vivência do dia a dia segundo o Espírito e não segundo a carne. O Espí-
rito faz parte integrante da vida do cristão. É como que a sua própria
natureza ontológica. Está por cima de todas as forças humanas e pensa-
mentos humanos. O pneuma supera em tudo o nous do nosso intelecto e
sabedoria humanas. Claro que, tratando-se dum dom, pode perder-se,
como avisa o apóstolo: “...se é que o Espírito de Deus habita em vós”)
(v.9b). Mas quando habita - e deve ser permanentemente -, o cristão já
não se pertence a si mesmo, mas ao Espírito, porque o Espírito não nos
é dado para termos experiências espirituais e carismáticas de vez em
quando, nem apenas para nos sentirmos felizes e arrebatados de vez em
quando, mas para sermos discípulos de Jesus Cristo que viveu sempre
segundo este Espírito e combateu todas as tentações da carne, i.é., do
nous ou do Homem de messianismos políticos e espectaculares (Mt
4,1-11 e par.). O Espírito é uma vida e não apenas uma parte da vida. E
sempre que a Igreja se deixou cair na tentação do homem carnal, logo
surgiram movimentos de reacção espiritual, muitas vezes de sentido
contestatário e anti-eclesial, como foi o caso de Joaquim de Fiore, os
Fraticcelli, os cátaros, movimentos milenaristas actuais, etc. “Na teolo-
gia, mas sobretudo na vida eclesial, o tema do Espírito exige mudança.
A realidade da nossa vida está, geralmente, de tal maneira determinada
pelas consequências práticas da deificação da razão humana e encon-
tra-se tão ligada às leis da civilização técnica que “o caminhar segundo
o espírito” no sentido paulino equivale a uma revolução ampla e pro-
funda das pautas e modos de vida. A experiência e a vida espiritual têm
sido de tal modo marginadas ao culto e à piedade privadas que as expe-
riências bíblicas sobre a acção do Espírito (nós no Espírito, o Espírito
em nós) que determinam a vida e a convivência, não têm nenhuma apli-
cação. Os “movimentos espiritualistas” [carismáticos] não nos ajudam
se se limitarem a experiências especiais [e esporádicas]. É que a vida
segundo o Espírito tem que ser realmente uma vida de alternativa trans-
formando os cristãos em comunidades cristãs vivas fazendo com que a

49 Idem, Ibid. 171.
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Igreja do Espírito apareça no mundo presente. A invocação clássica:
Veni sancte Spiritus, “Vem, Espírito Santo!” tem toda a sua actuali-
dade.50  Só há verdadeira vida e felicidade quando se der o matrimónio
entre o Espírito e a Esposa (Igreja) no dizer do final do Apocalipse: “O
Espírito e a Esposa dizem: “Vem”! E, aquele que ouve, diga: “Vem”!
Aquele que tem sede, venha. Aquele que o deseja, receba gratuitamente
a água da vida. (...) A graça do Senhor Jesus esteja convosco! Amen “
(Ap 22,17.21).

JOAQUIM CARREIRA DAS NEVES, OFM

50 Ulrich Wilckens, II, Ibid. 180.
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O ESPÍRITO SANTO

NA LITURGIA E NA EUCARISTIA

INTRODUÇÃO

Existe uma ligação “estreita e necessária” entre a ‘mesa da Pala-
vra’ e a ‘mesa da Eucaristia’, onde se partilha o mesmo Pão da Vida.

Diz-nos a “Sacrosantum Concilium”, no seu n. 56: “Estão tão
intimamente ligadas entre si as duas partes de que se compõe, de algum
modo, a missa que formam um só acto de culto.” (cf.  IGMR 8)

E sob este prisma que gostaria que olhássemos para o tema que
nos foi proposto tratar agora. O seu desenvolvimento será, necessaria-
mente, incompleto em virtude da limitação temporal e também da
vastidão do mesmo.

Nas suas linhas gerais, segui o esquema proposto, na medida em
que pareceu apropriado aos objectivos pastorais e litúrgicos que presi-
dem a este XXIV Encontro Nacional.

1. PALAVRA DE DEUS E ACÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

1.1. O Espírito, na Liturgia, vivifica a Palavra

As  palavras dos homens, diz o povo, leva-as o vento. À Palavra
de Deus, o Espírito Santo leva-lhe VIDA. A Alma Litúrgica é o Espírito
Santo.  Aquilo que se dirá nesta alínea terá, obrigatoriamente, um âm-
bito mais restrito já que, é da actualização da Palavra viva, feita pelo
Espírito Santo, que se trata.

Os Mistérios que se celebram na Eucaristia são Santos, exacta-
mente, porque é a força do Espírito de Deus que os envolve. E, um
desses mistérios é, mesmo, a eficácia e a actualidade que ganha a letra
morta da Reflexão escrita quando, na Acção Litúrgica da Eucaristia,
este ou aquele ‘pedaço’ de um qualquer livro da Escritura é apresentado
com voz inteligível. “Animada” do Espírito que a acompanha, a Palavra
proclamada torna-se muito mais viva que as células daquele que faz a
leitura.
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A compreensão da Palavra escutada (chamada pela teologia de
“inteligência espiritual”) é concedida tanto a leitores como a ouvintes
pelo Espírito Santo, arrastando consigo um rol de consequências: cres-
cimento e fortalecimento do Dom da fé, compromisso de conversão,
necessidade de acção de graças ... tudo isto no âmbito daquilo que o
Catecismo da Igreja Católica chama de “Resposta de Fé”(cf. nº1101 e
1102).

1.1. Palavra proclamada e Palavra acolhida

Na linguagem litúrgica tem vindo a impor-se a palavra “procla-
mação” sempre que é referida a Escritura nas celebrações litúrgicas e,
de um modo particular, na Eucaristia.

O carácter de alguma solenidade que sempre envolve a Missa faz
com que o termo “proclamação” seja preferido à palavra “leitura”.

Temos de nos interrogar, todavia, acerca da entidade emissora:

Quem é que fala?

A resposta há-de ser dada em triplicado:

– Acusticamente é o leitor (daí toda a importância deste actor
litúrgico);

– Literalmente é o Autor do Livro (com todo o peso da tradição
oral e da inspiração divina);

– Espiritualmente é Deus que fala (daí o carácter solene de que
se reveste a leitura da Palavra de Deus na Eucaristia).

A bela comparação  entre a chuva e a neve que regam os campos
e a Palavra de Deus, que encontramos no cap. 55 de Isaías, chama-nos
a atenção para o efeito e os frutos produzidos pela Palavra Acolhida:
frutos esses que sabemos serem a conversão, a acção de graças, o cres-
cimento na fé, a comunhão mais profunda, etc ...

Mais ainda: assim como o Verbo se fez Carne (pelo Espírito!) no
seio de Maria, assim também a Palavra de Deus, acolhida pelos crentes,
continua a encarnar na sua Igreja.

1.2. Palavra Celebrada

A liturgia da Palavra não pode nem deve ser entendida, priori-
tariamente, como divulgação ou simples informação. Já São Paulo
condenava o frenesim da busca de novidades. É certo que a Palavra é
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eternamente Nova, mas não pode ser apenas um bálsamo para a nossa
curiosidade sempre sequiosa ...

A Palavra para ser verdadeiramente celebrada há-de ser compre-
endida, não como informativa, mas como “performativa”, isto é: que
seja eficaz, que transforme e realize tudo aquilo que significa.

Assim, a Liturgia da Palavra é celebração, com tudo o que isso
significa de Reunião, de Festa e de Gratuidade. É também nesse
carácter celebrativo e festivo que enraízam todos os símbolos que
acompanham a proclamação da mesma Palavra.

1.3. Elementos Gestuais

Existem também na Liturgia da Palavra outros elementos que
enriquecem a comunicação e recepção da Palavra que se proclama
– são os gestos. Gestos de reverência para com a Palavra escrita, como
a incensação ou beijo do Evangeliário, procissão ou luminárias que
acompanham o Leccionário do dia, ou até a música e o canto que po-
dem envolver a proclamação da Palavra com toda a sua simbologia,
habitualmente festiva.

Todavia, o elemento principal destes gestos é aquele e são aqueles
que os realizam, contando, é evidente, com o “trabalho interior” de
Espírito Santo. Há uma relação muito forte entre a Palavra Escrita e
aquele ou aquela que a proclama:  se é certo que o leitor não determina
o conteúdo efectivo ou a “materialidade” da Palavra, também não é
menos verdade que ele, deixando moldar, o seu ser, a sua postura e a
sua voz pelo Espírito, contribuirá decisivamente para que as palavras
que saem da sua boca sejam Palavra Viva e Vivificante! (cf. CHAUVET,
Louis-Marie, “Symbole et Sacrement”, Cerf, Paris, 1990)

1.4. Palavras e Silêncio

Dos elementos físicos presenciados por Elias no monte Horeb,
foi numa brisa leve que Deus passou e não na violência do vento, do
tremor da terra ou do fogo ...

Haveremos de reconhecer que, na Liturgia da Palavra, as pala-
vras proclamadas, para além da materialidade do som que são, consti-
tuem-se como veículos privilegiados para a transmissão da mensagem
divina que, por sua vez, necessita do tempo de silêncio requerido à
assimilação das mesmas moções do Espírito.



116

O carácter comunitário e público da Liturgia nunca deve funcio-
nar como obstáculo ou desculpa para o corte de momentos silenciosos
– por breves que sejam – propícios para o supradito “trabalho” do Espí-
rito Santo. O silêncio dos lábios, do corpo, do arrastar de cadeiras, de
sinais electrónicos de relógios ou telemóveis ... é necessário, para que
exista, como alguém disse, uma “respiração espiritual” – duas palavras
com a mesma raiz.

O Silêncio nunca será incómodo ou aborrecido se o entendermos
como tempo privilegiado para que o sopro do Espírito nos invada o
íntimo. Calando-se o leitor, o cantor, o comentador, a assembleia e o
presidente da Celebração(!) poderão todos perceber que Deus diz,
sublinha, alerta e chama no silêncio ...

2. PRESENÇA E ACÇÃO DO ESPÍRITO
NOS SANTOS MISTÉRIOS

2.1. Acção de Graças, Epiclese, Anamnese,
Doxologia e Comunhão

O próprio nome de ‘Eucaristia’ significa Acção de Graças. A ora-
ção de louvor mais perfeita temo-la na Eucaristia. A própria expressão
“Oração Eucarística” – antes chamada Cânon  –  designa a oração de
louvor que começa com o diálogo do Prefácio e se conclui com a Doxo-
logia Final, antes da oração do Pai-nosso. Saberemos, todavia, que é o
Espírito Santo que inspira e torna verdadeira esta forma única de agra-
decimento a Deus.

Epiclese

A palavra significa invocação, chamamento ... Num sentido res-
trito, epiclese significa uma oração em que é pedido ao Pai que envie o
Espírito, quer sobre o pão e o vinho – primeira epiclese  –  quer sobre a
Assembleia, como força transformadora  – segunda epiclese. (... seja-
mos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo – O.E. II)

Anamnese

Podemos traduzir esta palavra grega por “memorial”. Mais do
que uma recordação, é a actualização, a celebração de um aconteci-
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mento que, cumprido de uma vez por todas no passado, se faz presente
e actuante pelo Espírito Santo.

Na Oração Eucarística, Anamnese tem, pelo menos, dois ângulos
por onde pode ser compreendida:

1º.  Evocação da História da Salvação (sentido mais amplo);

2º.  Oração que se segue ao relato da Instituição da Eucaristia e
que faz memória da Vida de Cristo (sentido mais restrito).

Doxologia Final

É a também chamada Grande Doxologia onde, congregados e
unidos no Espírito Santo, através do Presidente da Celebração, quere-
mos todos dar ao Pai ‘toda a Honra e toda a Glória’.

Comunhão (espiritual)

O Espírito Santo que soprou no Vaticano II fez retomar a com-
preensão de algo fundamental: a Oração Eucarística sendo parte essen-
cial da Liturgia da Eucaristia, é oração de toda a Igreja, mesmo sendo
proclamada por um só! Os diálogos e as aclamações da Assembleia as-
sim o confirmam. Esta comunhão espiritual, em assembleia, é funda-
mental para que se perceber toda a profundidade dos ritos que se se-
guem ao grande ‘AMEN’ da Doxologia Final.

2.2. Na Eucaristia, o Espírito Santo torna presente Cristo

Esta presença de Jesus não é presença inactiva, antes se caracte-
riza por um dinamismo claro, já que o memorial eucarístico de Cristo
engloba o mistério total do Senhor desde a Encarnação passando pela
Paixão, Morte e Ressurreição até à Ascensão.

É o Espírito, invocado na primeira epiclese, que “descendo” de
maneira invisível, mas real, consagra e transforma o Pão e o Vinho no
Corpo e Sangue do Senhor.

O que é mais belo ainda, é que toda a Tradição cristã tenha visto
nesta acção poderosa do Espírito Santo a renovação do acto maravilho-
so realizado pelo mesmo Espírito no seio da Virgem Maria e que revo-
lucionou a História do Mundo.
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2.2. Na Eucaristia, o Espírito torna actual o Mistério Pascal

Em matéria de Fé e da Sua Celebração, e aqui falo por experiên-
cia pessoal, talvez o que mais nos custe seja passar da inteligência para
a vida, a actualidade dos mistérios de Cristo. A facilidade de olharmos,
por exemplo, para a Ressurreição de Jesus como tão só um momento
histórico com cerca de 2.000 anos e não como algo que não envelheceu,
é terrível. Uma vez mais, o Espírito de Cristo faz-nos saborear os frutos
da ressurreição, não como frutos “passados” e caducos mas com a fres-
cura das primícias.

O chamado “Corpo Glorioso” de Jesus não obedecia às leis da
física. Os relatos evangélicos apresentam-n’O como, em realidade, so-
brenatural. O Espírito Santo, no mistério da Eucaristia, renova esse
Corpo e Sangue imortal e imutável.

2.3. A Eucaristia é continuação do Pentecostes

O título desta alínea é justificado plenamente por tudo aquilo que
se disse acima acerca das epicleses.

Toda a rica simbologia do “descer do céu” está aqui resumida:
desceu o Espírito Santo há 20 séculos – continua a baixar do Céu de
cada vez que é celebrada a Eucaristia.

No intercâmbio Deus – Humanidade, esta é a operação mais van-
tajosa para todos nós que recebemos, assim, “Graça sobre Graça”.

O Espírito Santo traz-nos, da parte do Pai do Céu, o seu maior
dom: Jesus  Cristo ...

2.4. O Espírito, na Eucaristia, faz antegozar o Reino Futuro

Alguns Padres Apostólicos (p. ex. Inácio de Antioquia), nas li-
nhas do texto de S. João acerca do Pão da Vida, sublinham o carácter
eterno da Eucaristia e daqueles que a recebem. Toda a Sagrada Escritu-
ra, aliás, apresenta a morte como o grande obstáculo a ser vencido pelo
homem.

O Espírito Santo, ao “descer” sobre as oferendas do Pão e do
Vinho, está como que a antecipar a vinda de Cristo dos tempos escato-
lógicos. Cristo Glorioso e Eterno “trazido” pelo Espírito é, na Eucaris-
tia, uma antecipação da felicidade futura e eterna. A Assembleia co-
mungante experimenta nessa união íntima com Jesus o gozo de fazer
parte dos súbditos do Reino da Glória Eterna.



119

2.5. Na Eucaristia,
recebe-se o Espírito juntamente com Cristo

São réus do Corpo e Sangue do Senhor aqueles que O recebem
indignadamente. Ora, só não é digno quem tenha preferido o Espírito
do Mal, em vez da transformação interior que exerce em nós o Espírito
Santo.

Na comunhão, a superioridade do alimento em relação àquele
que O toma é tão grande, que, se não for o Espírito Santo a conceder a
Sua Força, é impossível para quem quer que seja, receber com proveito
o Filho de Deus.

O Livro do Génesis afirma a nossa imagem e semelhança com
Deus. Sabemos que é o Espírito, que habita em nós, quem realiza essa
maravilha. Daqui se conclui que Cristo Encarnado é recebido em nosso
íntimo pelo Espírito Santo que habita em nós.

A Teologia Oriental (Sto. Efrém) vai mais longe e diz que, junta-
mente com Jesus, recebemos, na comunhão, o próprio Espírito Santo!

2.7. O Espírito Santo incorpora no “Cristo Total”

O Mistério da Eucaristia toca o mais profundo da existência hu-
mana. Sendo este, o Sacramento da Comunhão, por excelência, ele nos
incorpora cada vez mais, não só em Cristo-Cabeça, mas também no
Cristo-Corpo, que é a Igreja. Aliás, estas possibilidades de comunhão
são complementares na sua essência, não podendo existir uma sem a
outra. Eu não posso preferir a Comunhão com a Cabeça e estar em con-
flito com o Corpo. Neste ponto tocamos a eclesiologia da segunda epi-
clese, onde o Espírito faz de todos “um só corpo e um só espírito...”

O Concílio do Vaticano II sublinhou a doutrina da “Comunhão
dos Santos”. Na Eucaristia, essa comunhão também existe, na medida
em que o Espírito santifica, não só os dons do Pão e do Vinho, como os
crentes concelebrantes.

Depois da Ressurreição não mais se separou Cristo-Cabeça de
Cristo-Corpo. A “Pessoa-Amor da Santíssima Trindade” (Dominum et
Vivificantem - J.P. II), é que mantém essa união, a faz crescer e frutifi-
car.



120

BREVE CONCLUSÃO

Na Caminhada preparatória para o Grande Jubileu do Ano 2000
temos a felicidade de nos deter no Mistério do Espírito Santo.

No que nos diz respeito, o aspecto pneumatológico da Eucaristia
apresenta-se-nos com uma riqueza assombrosa. Ela continuará a fazer a
Igreja porque o Espírito actua aí com uma energia viva e eficaz.

 O mesmo Espírito do Pai e do Filho nos impedirá de olharmos
para a Eucaristia de uma maneira particularista e individualista: em vez
da “minha missa”, diremos: a Eucaristia de nós todos.

Quando deixarmos o Espírito trabalhar a fundo no nosso íntimo e
no íntimo das nossas comunidades,

A Palavra será VIDA e a
Eucaristia será COMUNHÃO.

JOSÉ ANTÓNIO DIONÍSIO SOUSA
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O ESPÍRITO SANTO ALMA DA LITURGIA

I. O TÍTULO

O Espírito Santo, alma da Liturgia

Talvez não seja descabido, antes de tratarmos das várias alíneas
que me foram propostas para facilitar o tratamento deste tema, dizer-
mos uma palavra acerca dos diversos vocábulos que entram no título
desta comunicação. E são eles: 1. Espírito Santo; 2. Alma; 3. Liturgia.

1. Espírito Santo.  É este o nome com que designamos na terceira
Pessoa da Santíssima Trindade.  A palavra “espírito” vem do latim spi-
ritus, e é um substantivo relacionado com o verbo spirare que quer
dizer soprar, falando do vento, e, seguindo nessa ordem de ideias, tam-
bém respirar.  Por si mesma, a palavra espírito significa portanto so-
pro, vento.   Foi sob esta imagem que, na história da salvação, Deus
manifestou a sua presença e a sua actuação. Recordemos apenas três
lugares da Sagrada Escritura em que a palavra spiritus aparece referida
à presença e à acção de Deus:

a) Logo no princípio do livro do Génesis, no capítulo I, versículo
2, lê-se: Um vento de Deus redemoinhava sobre as águas. No texto
latino aquele “vento de Deus” chamava-se “spiritus Dei” (Gén 1, 2).
Não se trata aqui propriamente do “Espírito de Deus”, mas apenas do
vento, criatura de Deus, a soprar sobre as águas originais.

No entanto, olhando para além da simples realidade natural, que
o vento é, desde cedo esse vento foi interpretado simbolicamente num
sentido espiritual e referido como sinal do próprio Espírito de Deus,
como se pode ler na oração da Bênção da água baptismal na Vigília
Pascal: Senhor nosso Deus,... ao longo dos tempos preparastes a água
para manifestar a graça do Baptismo. Logo no princípio do mundo, o
vosso Espírito pairava sobre as águas, prefigurando o seu poder de
santificar...   O sopro – vento leva-nos ao sopro vital do Espírito.

b) Ainda no livro do Génesis, numa segunda narração da criação
do homem, lê-se: O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, insu-
flou nele um sopro de vida e o homem tornou-se um ser vivo (Gén 2, 7).
Aqui o princípio animante do homem que vive tem origem num sopro,
numa insuflação vital vinda de Deus.
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c) Depois destes começos (estamos ainda no momento da cria-
ção), em que o vento, o sopro, a insuflação são o princípio vital, que
tem em Deus a sua origem e d’Ele tira a sua força, passemos ao fim, ao
Pentecostes, o momento culminante em que o vento sopra na face da
sua Igreja que acaba de nascer do lado de Cristo aberto na cruz, para se
tornar o sinal da presença e da acção do Espírito Santo de Deus:  Quando
chegou o dia de Pentecostes,... fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor
semelhante a forte rajada de vento que encheu toda a casa onde se
encontravam... Todos ficaram cheios do Espírito Santo (Act 2, 2...4).
A mesma palavra pode significar “vento”, “sopro” e “Espírito”.

Para nós todos, “espírito” e outras palavras com esta relaciona-
das têm sentido de sopro vital; por isso dizemos, ao referirmo-nos a
alguém que morreu que ele “expirou”, “deixou de respirar”, “exalou o
último suspiro”.

Falando de vida em Deus, também ela naturalmente se pode ex-
primir com o termo “espírito” e, porque divino, consequentemente lhe
chamamos “santo”. Já no Antigo Testamento, onde ainda se não encon-
tra a revelação das Pessoas divinas, se pode ler a expressão “espírito”,
“espírito santo” (Sab 9, 17), mas não ainda no sentido da Pessoa divina
do Espírito Santo, que só no Novo Testamento nos foi dado conhecer
pela palavra do Filho, particularmente no discurso de Jesus na Última
Ceia (Jo 14, 26), por Ele designado também por outras palavras, como
“Paráclito” (ib.) e “Espírito de Verdade” (ib., 16, 13; cf. CIC 691).

2. O outro vocábulo que entra no título desta comunicação é
“liturgia”, a palavra mais pronunciada em encontros deste género. Ela
já não é segredo para ninguém, pelo menos a palavra e certamente tam-
bém a sua significação. Com o perigo de nos repetirmos, lembramos,
ao menos de passagem, que a palavra liturgia designa, em concreto, as
diversas celebrações ou acções litúrgicas. Não sei se não se afigurará
um pouco estranho ligar a liturgia ao Espírito Santo. De facto, não há
dúvida de que para a nossa mentalidade ocidental esta ligação aparece
hoje como qualquer coisa de novo. O Espírito Santo quase só tem sido
evocado e invocado quando se pretende alcançar uma graça que supõe
uma luz especial, como se o Espírito Santo não estivesse sempre actu-
ando em cada uma das diversas acções da liturgia e em toda a oração
em geral.
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3. A alma da liturgia. Vem neste momento a propósito referirmo-nos
ao outro termo do título desta comunicação: “Alma da Liturgia”. Não
se trata de “alma” em oposição a “corpo”, mas do Espírito Santo como
princípio animante de toda a acção litúrgica e de toda a oração. Não é a
Liturgia a Igreja em oração? Sem a presença actuante do Espírito Santo
não haveria nem profissão de fé cristã nem celebração da Liturgia. É do
Espírito Santo que vem a energia vital pela qual o mistério pascal de
Cristo é celebrado na Liturgia. O Espírito Santo é, na verdade, a alma
da Liturgia e da oração verdadeiramente cristã. Lembramos a este pro-
pósito duas palavras de S. Paulo: Ninguém pode dizer Jesus é Senhor,
senão no Espírito Santo (1 Cor 12, 3), isto é, reconhecer que Jesus, o
Crucificado sob Pôncio Pilatos, ressuscitou e recebeu um Nome que
este acima de todos os nomes, o nome divino de Senhor (cf. Flp 2, 11).
E esta outra: O Espírito Santo vem em auxílio da nossa franqueza, por-
que não sabemos o que pedir para orar como convém; mas o próprio
Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que vê no
íntimo dos corações conhece as aspirações do Espírito, que intercede
pelos santos em conformidade com Deus (Rom 8, 26-27).

II. A CELEBRAÇÃO LITÚRGICA,
OBRA DE CRISTO E DO ESPÍRITO

É frequente dizer-se hoje que a liturgia da Igreja ocidental sublinha
muito pouco a acção do Espírito Santo, ao contrário da Igreja oriental
que põe muito em relevo essa acção do Espírito Santo na celebração da
liturgia. E é verdade. Esta prática vem de par com a tendência da cristan-
dade ocidental, que, por uma questão temperamental que o desenrolar
da história facilitou e até promoveu, dá mais lugar ao raciocínio lógico
e metafísico, para não dizer simplesmente à razão, do que ao elemento
místico e contemplativo. Rezar acaba por ser, muitas vezes, entrar num
discurso lógico, quase que como numa exposição escolar.

Não terá sido sempre assim. A época dos Padres da Igreja, ou,
arredondando, os tempos do primeiro milénio, vão em geral noutra di-
recção. Por isso, alguém pôde dizer que, no primeiro milénio, a Igreja
acreditava como rezava, ao passo que, no segundo milénio (que está a
chegar ao fim), a Igreja reza como acredita, quer isto dizer que primeiro
celebrou o mistério da salvação, só depois o analisou e o estudou.
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É evidente que com esta maneira de dizer um tanto simplista não
se pretendem opor nem separar os dois elementos, mas apenas sublimar
as principais características de duas épocas da história de Liturgia e de
duas regiões geográficas bem distantes, mas ambas bem cristãs.

Pelo que fica dito, é fácil concluir que o Ocidente centra a sua
atenção em Cristo, o que não está errado, mas deixando praticamente
um tanto de lado a acção do Espírito Santo. A melhor resposta a este
possível desencontro pode agora ler-se no Catecismo da Igreja Católica
(CIC nn. 683-747 e 1091-1109). Aí se pode ler, entre outras afirmações,
que “na Liturgia o Espírito Santo é o pedagogo da fé do povo de Deus,
o artífice das ‘obras-primas de Deus’ que são os sacramentos da nova
Aliança. O desejo e a obra do Espírito no coração da Igreja é que nós
vivamos da vida de Cristo ressuscitado. Quando Ele encontra em nós a
resposta da fé que suscitou, realiza-se uma verdadeira cooperação. E,
por ela, a Liturgia torna-se obra comum do Espírito Santo e da Igreja”
(CIC 1091). De facto, sem o Espírito Santo não haveria Liturgia;
quando muito, apenas cerimónias!

A Liturgia é a  obra de Cristo realizada hoje na Igreja e pela
Igreja. Que ela é acção de Cristo, di-lo com toda a clareza a Consti-
tuição Conciliar sobre Sagrada Liturgia ao concluir a exposição que
procura dar uma como que definição da Liturgia: Ela é o exercício da
função sacerdotal de Cristo (SC 7). Mas assim como Cristo exerce o
seu sacerdócio sob a acção do Espírito Santo, como está expressamente
dito da sua oblação na cruz, que foi pelo Espírito eterno que Ele Se
ofereceu a Si mesmo sem mancha a Deus (Heb 9, 14), do mesmo modo
agora na Liturgia, onde Cristo continua a exercer o seu sacerdócio, é
pelo mesmo Espírito eterno, pelo Espírito Santo, que Ele Se continua a
oferecer a Deus.

A oblação de Cristo ao Pai, o momento culminante de toda a sua
acção sacerdotal, celebramo-la nós celebrando o seu mistério pascal. A
Páscoa de Jesus foi a sua passagem deste mundo para o Pai (Jo 13, 8).
E foi, como vimos, pelo Espírito Santo, levado pelo dinamismo do
Espírito, que Jesus fez esta passagem. Já o mistério da Encarnação, o
primeiro momento da realização do mistério pascal, é atribuído à energia
do Espírito: O Espírito Santo descerá sobre Ti e o poder do Altíssimo
Te envolverá na sua sombra (Lc 1, 35), diz o Anjo a Maria no momento
da anunciação. E em outros momentos da vida de Jesus é evocada a
presença e a acção do Espírito Santo na obra de Jesus. Foi por uma
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citação do profeta Isaías que Jesus Se apresentou a primeira vez em
público e dentro de uma celebração litúrgica. Foi na sinagoga de
Nazaré. Quando Lhe entregaram o livro do profeta para que fizesse a
segunda leitura da celebração – a primeira terá sido tirada da Lei –,
Jesus escolheu a passagem de Isaías: O Espírito do Senhor está sobre
mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele
me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a dar a vista aos ce-
gos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça
do Senhor (Lc 4, 18-19). É ao Espírito Santo que Jesus atribui, logo
desde o início, a unção que caracteriza a sua missão. Ele é o Ungido,
que, na língua de Jesus, se diz Messias e, na tradução para grego, se diz
Cristo, o nome que chegou até nós. Reconhecer que Jesus de Belém, e
depois de Nazaré, é o Messias, o Ungido do Espírito Santo, o Cristo, é
a própria expressão da fé dos cristãos. Só eles sabem reconhecer que
Ele é o Messias de Deus, como S. Pedro um dia proclamou. Ou, de
outra maneira menos usual, mas não menos clara: chamar Cristo a
Jesus é reconhecê-l’O na sua missão mais fundamental.

O Espírito Santo, que está actuante desde sempre na história da
salvação – não era Ele quem já falava pelos Profetas? – o Espírito
Santo, no entanto, não Se manifesta como se se tratasse de uma encar-
nação, como no caso do Verbo encarnado. Mas, depois que Jesus res-
suscitou dos mortos e passou deste mundo para o Pai, logo enviou aos
seus discípulos o Espírito Santo, como o Dom pascal por excelência;
foi logo no próprio dia da Ressurreição, como lemos em S. João na
leitura que é agora a do dia de Pentecostes, o que faz compreender
melhor, na própria celebração litúrgica, a ligação entre a missão do
Filho e a do Espírito Santo. Mas foi sobretudo no Pentecostes que se
deu a epifania ou manifestação do Espírito Santo. Os sinais que a
acompanham tornam-se bem sensíveis e eloquentes: é a rajada do ven-
to, o sopro, espírito, agora mais criador e vivificante que o sopro da
primeira criação, o fogo, mais universal e significativo que outrora o da
sarça ardente que Moisés admirou, e, acima de tudo, a iluminação e
transfiguração daqueles a quem o Espírito tocou, os Apóstolos, os dis-
cípulos e, depois deles e através deles, todos quantos puderam acolher
a boa nova de que eles foram portadores.

Toda a acção de Liturgia é obra de Cristo e do Espírito. São as
duas mãos do Pai, segundo a feliz expressão de S. Ireneu. Pelo facto de
nem sempre aparecer muito claramente expressa na Liturgia a referên-
cia à acção do Espírito Santo, nem por isso ela é menos verdadeira. Não
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fora a energia do Espírito Santo, e a acção litúrgica não passaria de uma
apresentação cénica do mistério pascal de Cristo, como aliás foi, mui-
tas vezes, tida pela piedade popular, e até erudita, que alimentou a fé e
a ignorância das nossas assembleias, sobretudo a partir dos fins do pri-
meiro milénio. No entanto, mesmo nesses tempos e nessas celebrações,
o Espírito Santo estava actuante; doutro modo, não teriam sido celebra-
ções do mistério pascal de Cristo.

III. O ESPÍRITO SANTO NA LITURGIA

Tomo agora como ponto de partida a passagem do Catecismo da
Igreja Católica (CIC 1112), que se apresenta como o resumo do capítulo
anteriormente desenvolvido. É a seguinte: “A missão do Espírito Santo
na Liturgia da Igreja é preparar a assembleia para o encontro com Cristo;
lembrar e manifestar Cristo à fé da assembleia; tornar presente e actua-
lizar a obra salvífica de Cristo pelo seu poder transformante; e fazer
frutificar o dom da comunhão na Igreja”

Quatro alíneas que vamos percorrer, cada uma em si mesma.

a) Preparar a assembleia para o encontro com Cristo

A assembleia litúrgica é o sinal, no tempo e no espaço onde ela se
reúne, da comunidade cristã. O nome clássico, que já vem do Antigo
Testamento, para designar a assembleia é precisamente em hebraico
Qahal, em grego ecclesía, que o latim transcreveu sem o traduzir:
ecclésia, donde veio em português igreja. A palavra igreja designa, por
isso, primariamente a assembleia reunida; depois, por alargamento até
às pessoas de quem a assembleia é sinal, a comunidade; e por fim, logi-
camente, a própria casa da assembleia, a igreja – edifício, as nossas
igrejas.

S. João diz que Jesus morreu para trazer à unidade os filhos de
Deus que andavam dispersos (Jo 11, 52).  A reunião destes que anda-
vam dispersos, uma vez unidos, são a Igreja. E esta unidade é realizada
pela energia do Espírito Santo, o mesmo Espírito pelo qual o Senhor
Jesus Se ofereceu como oblação sem mancha na cruz, e assim estabele-
ceu a Aliança entre Deus e o homem e consequentemente a unidade de
que a assembleia é sinal. Esta unidade na Igreja vem sendo preparada
desde antes da criação, como desde então fomos eleitos em Cristo (Ef
1, 4), como desde então os que venceram o Espírito do mal têm o nome
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inscrito no livro da vida (Ap 17, 8). No Pastor de Hermas, um livro
famoso do século II, a Igreja aparece, numa visão, na figura de uma
mulher idosa, porque foi criada antes de todas as coisas e por causa
dela foi ordenado o mundo (Visão II, 4,1).

Desde o início a Igreja vem sendo preparada e crescendo através
das gerações do Antigo Testamento até ao último dos profetas, S. João
Baptista, de quem o Anjo do Senhor diz a seu pai Zacarias que ele irá à
frente do Senhor,... a fim de preparar para o Senhor um povo bem dis-
posto (Lc 1, 17). Todo o Antigo Testamento é já anúncio e preparação
deste povo bem disposto para poder vir a reconhecer, em Jesus, o Ungido
de Deus e, na história do povo de Deus, a realização da acção salvadora
da humanidade. De facto, esta acção continua a realizar-se na vida da
Igreja de cada tempo e a ser celebrada na Liturgia de cada assembleia
celebrante. É por isso que a liturgia é a actualização da acção salvífica
de Cristo, prefigurada nas grandes obras do povo da Antiga Aliança
(SC 5) e finalmente realizada em Cristo pela energia do Espírito Santo.

b) Lembrar e manifestar Cristo à fé da assembleia.

Cristo é ponto de chegada de toda a história da salvação que O
precedeu; tudo para Ele se encaminhava e tudo – a Palavra tantas vezes
proclamada pelos profetas e todos os mensageiros da mesma, e os
acontecimentos, muitas vezes na sua linguagem simbólica, – tudo
anunciava o mistério de Cristo que se realizaria na plenitude dos tem-
pos. Esses tempos felizes são estes que nos é dado agora contemplar,
como Jesus um dia lembrou aos seus discípulos: Felizes os olhos que
vêem o que estais a ver, porque Eu vos digo que muitos profetas e reis
quiseram ver o que vós vedes e não viram e ouvir o que vós ouvis e não
ouviram (Lc 10, 23-24).

Na celebração litúrgica, a Liturgia da palavra organiza-se de
modo a percorrer toda a Sagrada Escritura, pelo menos no essencial,
para ler em toda ela, desde o princípio do Antigo Testamento até ao fim
do Novo, tudo o que o Espírito Santo inspirou acerca do mistério de
Cristo (cf. SC 5). Aquela preparação para o encontro da Igreja com o
Senhor, que vinha sendo feita ao longo de todo o Antigo Testamento, é
vivida agora em cada celebração litúrgica, onde a proclamação da Pala-
vra de Deus, lida nas leituras, cantada nos Salmos, ecoando nas orações
que nela se inspiram (cf. SC 24), igualmente predispõe a assembleia
para a compreensão e a celebração do mistério de Cristo, manifestado e
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proclamado no Novo Testamento e celebrado nos sinais sacramentais
da Liturgia.

É o mesmo Espírito, que outrora inspirou a narração bíblica dos
acontecimentos salvíficos e das realidades prefigurativas (...) no pas-
sado, que faz que hoje a assembleia, que os escuta e os proclama, os
reconheça realizados em Cristo e celebrados na Liturgia, e neles parti-
cipe, porque era a nós, que viemos nos últimos tempos, que eles se
destinavam. É com base nesta harmonia dos dois Testamentos que se
articula a catequese pascal do Senhor e depois a dos Apóstolos e a dos
Padres da Igreja. Esta catequese desvenda o que estava oculto sob a
letra do Antigo Testamento: o mistério de Cristo.  É chamada ‘tipoló-
gica’ porque revela a novidade de Cristo a partir das ‘figuras’ (tipos)
que a anunciavam nos factos, palavras e símbolos da primeira Aliança.
Aquelas figuras são desvendadas por esta releitura no Espírito de ver-
dade a partir de Cristo (CIC 1094).

Assim se faz memória das obras maravilhosas, as mirabilia Dei,
do passado histórico, que a celebração torna presentes na linguagem
dos sinais sacramentais. Esta evocação continua a designar-se com a
palavra grega já aportuguesada anamnese. Esta palavra costuma apli-
car-se particularmente àquela parte da Oração Eucarística que segue
imediatamente a narração da Ceia, em que se diz explicitamente: “Ce-
lebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso
Filho...”. “O Espírito Santo, que assim desperta a  memória da Igreja,
suscita então a acção de graças e o louvor (doxologia)” (CIC 1103).

c) A missão do Espírito Santo na Liturgia da Igreja é, em
terceiro lugar, “tornar presente e actualizar a obra salví-
fica de Cristo pelo seu poder transformante” (CIC 1112).

Diz o Catecismo: A Liturgia cristã não se limita a recordar os
acontecimentos que nos salvaram: actualiza-os, torna-os presentes. E
concretiza de maneira feliz: O mistério pascal de Cristo celebra-se,
não se repete; as celebrações é que se repetem. E, para que não sejamos
levados a fixarmo-nos na como que encenação exterior da celebração,
logo continua: Mas em cada uma delas sobrevém a infusão do Espírito
Santo, que actualiza o mistério (CIC 1104). Desta infusão do Espírito
Santo na celebração tem a Igreja plena consciência. Por isso, frequen-
temente nas celebrações dos sagrados mistérios, o próprio ministro que
realiza o rito não o faz sem invocar o Espírito Santo sobre a acção que
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está a realizar. Esta invocação costuma designar-se com outra palavra
também de origem grega e que é epiclese, palavra que significa exacta-
mente “invocação sobre”. Menos frequente na liturgia romana do que o
tem sido nas liturgias das Igrejas orientais, sempre mais atentas à acção
do Espírito Santo, a epiclese está hoje em todas as Orações Eucarísticas,
(embora menos claramente na primeira, o chamado Cânon), e em ou-
tras orações particularmente nas dos Sacramentos. Habitualmente,
quando se fala de epiclese sem mais, entende-se a invocação do Espírito
Santo na celebração da Eucaristia. A ela se refere o Catecismo com
estas palavras: A epiclese é uma intercessão, em que o sacerdote suplica
ao Pai que envie o Espírito santificador, para que as oferendas se tornem
Corpo e Sangue de Cristo. É aquela parte da Oração Eucarística que o
sacerdote diz antes da narração da Ceia e da consagração de mãos
estendidas sobre o pão e o cálice invocando o Espírito Santo. A este
respeito o Catecismo cita uma passagem de S. João Damasceno, pres-
bítero e monge da Igreja oriental do século VIII, que vale a pena reler:
Tu perguntas como é que o pão se torna Corpo de Cristo e o vinho...
Sangue de Cristo. Por mim digo-te: o Espírito Santo irrompe e realiza
isso que ultrapassa toda a palavra e todo o pensamento... Basta-te sa-
ber que é pelo Espírito Santo, do mesmo modo que é da Santíssima
Virgem e pelo Espírito Santo que o Senhor, por Si mesmo e em Si mesmo,
assumiu a carne (CIC  1106). Esta parte da epiclese a que acabamos de
nos referir pede a graça da consagração do pão e do vinho, como podemos
recordar abrindo o Missal Romano e relendo as Orações Eucarísticas.

Na Oração Eucarística I, também conhecida por Cânon, visto ter
sido até 1960 a fórmula normativa única da celebração da Eucaristia,
não se encontra uma expressão clara para a epiclese. Apenas se diz,
antes da consagração, de mãos estendidas sobre as oblatas: Santificai,
Senhor, esta oblação com o poder da vossa bênção e recebei-a como
sacrifício espiritual perfeito, de modo que se converta para nós no
Corpo e Sangue do vosso amado Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas nas outras Orações Eucarísticas aparece claramente a fórmula de
epiclese da consagração. No Oração II, diz-se: Santificai estes dons,
derramando sobre eles o vosso Espírito; e na III: Humildemente vos
suplicamos, Senhor: Santificai pelo Espírito Santo, estes dons que vos
apresentamos, para que se convertam no Corpo e Sangue de Nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes
mistérios; e semelhantemente na IV Oração, diz-se: Nós Vos pedimos,
Senhor, que o Espírito Santo santifique estes dons, para que se conver-
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tam no Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, ao celebrarmos
este grande mistério que Ele nos deixou como sinal de aliança eterna.

Mas a epiclese tem uma segunda parte onde se pede que esta ac-
ção santificadora do Espírito Santo se estenda a toda a assembleia, ela
que é quem constitui o verdadeiro destinatário da acção santificadora
do Espírito, como o Catecismo o explica ao continuar a apresentação
da epiclese atrás enunciada, e que de novo recordo, para fazer a expli-
cação até englobar esta segunda parte: A epiclese, diz o Catecismo, é
uma intercessão, em que o sacerdote suplica ao Pai que envie o Espírito
santificador, para que as oferendas se tornem Corpo e Sangue de Cristo;
(é a primeira parte já referida), para que (e vem a explicação da segunda
parte) os fiéis se tornem pessoalmente uma oferenda viva feita a Deus
(CIC 1107). O Pai atende a epiclese da Igreja e envia o Espírito que dá
a vida aos que O acolhem e constitui para eles, desde já, o ‘penhor’ da
herança que os espera, conclui o Catecismo (CIC 1107).

A epiclese ou invocação ao Espírito Santo para que realize o mis-
tério que está a ser celebrado não se encontra apenas na Oração Euca-
rística. Aparece também noutros lugares, sobretudo em celebrações
particularmente significativas da vida da Igreja.

Alguns exemplos:

1) Na bênção da água baptismal. Depois da evocação das mara-
vilhas que, no passado, Deus realizou por meio da água, vem a epiclese
a suplicar que essas maravilhas se continuem no presente: Olhai, agora,
Senhor, para a vossa Igreja... . Receba esta água, pelo Espírito Santo,
a graça do vosso Filho Unigénito...  E, em seguida, com maior soleni-
dade, mergulhando o Círio pascal na água, continua: Desça sobre esta
água, Senhor, a virtude do Espírito Santo.

2) Na consagração do óleo do crisma. Enquanto todos os conce-
lebrantes, sem nada dizerem, estendem a mão para o crisma, o presi-
dente continua: Nós Vos pedimos, Senhor: dignai-Vos santificar e
abençoar este óleo e comunicar-lhe a virtude do Espírito Santo.

3) Na liturgia da Confirmação, o sacramento do Dom do Espírito,
isto é, do Espírito que é dado, logo o convite que introduz a oração que
acompanha a imposição das mãos utiliza linguagem típica da epiclese:
Oremos a Deus Pai todo-poderoso, para que... derrame agora o Espí-
rito Santo. Mas é no corpo daquela oração que se pode escutar uma
verdadeira epiclese: Enviai sobre eles (os que já renasceram pelo Bap-
tismo) o Espírito Santo Paráclito, súplica que logo mais se concretiza
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no gesto e na fórmula da crismação, onde se diz de maneira inequívoca:
N., recebe, por este sinal, o Espírito Santo, o Dom de Deus.

4) Na celebração da Eucaristia, a invocação ao Espírito Santo já
foi longamente referida a propósito da epiclese da Oração Eucarística.

5) Nas Ordenações, que muitas vezes foram tratadas mais como
transmissão de poderes do que como comunicação de dom e de graça,
a oração que acompanha a imposição das mãos lá está a invocar o Espí-
rito Santo:

a) na ordenação do Bispo: Enviai agora sobre este eleito a força
que de Vós procede, o Espírito soberano que destes ao vosso amado
Filho Jesus Cristo, e Ele transmitiu aos santos Apóstolos.

b) na ordenação dos presbíteros, a referência ao Espírito Santo
aparece várias vezes ao longo da oração consecratória. Logo no início,
diz-se: Vós lhe dais  (ao povo sacerdotal que é a Igreja) os ministros de
Cristo, vosso Filho, pelo poder do Espírito Santo. E mais adiante: O
vosso Filho Jesus... a Si mesmo Se ofereceu a Vós (Pai Santo), pelo
Espírito Santo como vítima imaculada (cf. Heb 9, 14). E, na última
parte da oração, ao serem referidos os frutos da Ordenação na vida dos
presbíteros, diz-se: Pela sua pregação, as palavras do Evangelho fruti-
fiquem, pela graça do Espírito Santo, nos corações dos homens.

c) E na Ordenação dos diáconos: Vós fazeis crescer e dilatar-se o
Corpo de Cristo, a vossa Igreja, na variedade dos dons celestes e na
diversidade dos seus membros, unidos pelo Espírito Santo num corpo
admirável. E mais adiante : Os Apóstolos do vosso Filho, guiados pelo
Espírito Santo, escolheram homens de boa reputação que os ajudassem
no serviço quotidiano.... Mas a expressão mais clara de epiclese encon-
tra-se dentro da própria fórmula essencial da Ordenação: Enviai sobre
eles, Senhor, nós Vos pedimos, o Espírito Santo que os fortaleça com os
sete dons da vossa graça...

6) Nos outros Sacramentos foi também introduzida, de uma ma-
neira ou de outra, a referência à acção do Espírito Santo. Isto só por si
pode concorrer também para ajudar a ultrapassar aquela certa maneira
de olhar para a celebração dos Sacramentos como um simples acto de
sentido acentuadamente jurídico ou administrativo, para o que poderia
até concorrer a linguagem frequentemente usada ao falar-se de “admi-
nistração” dos Sacramentos, bem como as expressões de sentido decla-
rativo na fórmula essencial dos mesmos, expressão como Eu te baptizo,
Eu te confirmo..., (esta em uso até à recente reforma do rito), Eu te
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absolvo..., que evidentemente não estão erradas nem se podem substi-
tuir por outras, mas que são expressões onde não aparece, pelo menos
com clareza, o elemento de oração.

Alguns dos formulários actuais abriram a porta de maneira mais
explicita à invocação do Espírito Santo. Assim, na Reconciliação,
embora as palavras essenciais continuem a ser: Eu te absolvo..., etc., a
fórmula começa mais atrás e num ambiente de oração: Deus, Pai de
Nosso Senhor Jesus Cristo, que, pela morte e ressurreição de seu Filho
reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para remissão
dos pecados (elemento anamnético) te conceda, pelo ministério da
Igreja, o perdão e a paz. Depois vem então a fórmula essencial: E eu te
absolvo...

7) Também a Bênção nupcial recebeu, na sua nova versão, a in-
vocação ao Espírito Santo: Enviai sobre eles (os esposos) a graça do
Espírito Santo, para que, pelo vosso amor derramado em seus cora-
ções, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O Espírito Santo é sempre
o selo da Aliança!

8) E ainda na Unção dos doentes, na própria fórmula essencial do
Sacramento, se diz também: O Senhor venha em teu auxílio com a graça
do Espírito Santo. Já na Bênção do Óleo, que o sacerdote porventura
tenha de fazer se não tem à mão óleo benzido pelo bispo na Missa Cris-
mal de Quinta-feira Santa, se faz uma invocação semelhante:  Senhor
nosso Deus,... enviai do céu o Espírito Santo consolador sobre este
óleo.

A acção que a Igreja realiza em ordem à celebração dos Sacra-
mentos é realizada sempre sob a energia do Espírito Santo, porque Ele
é a alma da Liturgia, e não pelo simples “poder” do ministro que a
realiza.

d) O Espírito Santo
“une a Igreja à vida e à missão de Cristo”
(CIC, 1092 e 1108-1109).

Toda a acção da Liturgia é a celebração da Aliança que Deus es-
tabelece com os homens por meio de Jesus Cristo sob a moção e pela
energia do Espírito Santo, Senhor que dá a vida, porque o Espírito é o
sopro vital de Deus. Aliança é termo bem tradicional e sempre presente
na história da salvação. Ele poderia por ventura fazer pensar em qual-
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quer ligação exterior, como habitualmente a palavra significa, quando
se fala de alianças humanas. Mas é evidente que, quando a Aliança
parte de Deus e a Deus conduz, não há nada de mais espiritual e divino.
É assim que o Sangue de Jesus derramado na cruz e agora presente no
Sacramento da Eucaristia é chamado pelo próprio Senhor Jesus Sangue
da Aliança. Não se trata de um contrato, mas, – e é a palavra mais justa
– de uma comunhão. Esta comunhão é com Cristo, para entrarmos na
unidade do Corpo espiritual de que Ele é a Cabeça; e, por Cristo, é
comunhão com o Pai pela energia do Espírito; numa palavra, é comu-
nhão com a Santíssima Trindade, que vive na comunhão perfeita das
Três Pessoas divinas, comunhão esta que, por inefável disposição do
Amor do Pai, atinge, por Cristo, os homens, de quem Ele fez seus
irmãos na unidade do mesmo Corpo. Esta comunhão, que tem a sua
origem em Deus Pai e ao Pai reconduz, é como que o fruto de um rede-
moinho vital produzido pelo Sopro divino que é o Espírito Santo. É por
isso que a invocação do Espírito Santo, a epiclese, não termina a sua
acção na acção litúrgica do Sacramento, mas na comunhão da assem-
bleia enquanto Corpo de Cristo e de cada um dos seus membros com o
Pai, por Cristo, pela virtude do Espírito Santo. Deste modo, a celebração
da Liturgia realiza na assembleia um antegozo da assembleia celeste,
de que ela é um como que sacramento terrestre; aliás os Sacramentos
são sempre uma linguagem terrestre a significar a comunhão com a
assembleia celeste.

IV. O ESPÍRITO E A RENOVAÇÃO LITÚRGICA

A renovação da Liturgia foi uma das graças mais desejadas antes
dela estar feita; e sem dúvida das mais apreciadas à medida que ia sendo
posta em prática, porque, a reforma litúrgica não se fez de uma só vez.
Só quem viveu os últimos anos que a precederam e foi acompanhando a
sua realização, pode compreender a alegria que essa evolução nos ia
trazendo. Não eram tanto as novidades rituais que a reforma trazia;
era sobretudo o espírito que nela se revelava e por ela se comunicava.
E tratava-se realmente do Espírito com maiúscula, como se lhe referia
o próprio Pio XII no célebre discurso com que encerrava o primeiro e
até hoje único congresso Internacional de Pastoral Litúrgica realizado
em Assis – Roma de 18 a 22 de Setembro de 1956. Aí o papa dizia:
O movimento litúrgico apareceu como um sinal das disposições
providenciais de Deus sobre o tempo presente, como uma passagem do
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Espírito Santo na Igreja. Este mesmo texto foi depois inserido na pró-
pria Constituição sobre a sagrada Liturgia (Sacrosanctum Concilium)
do Concílio Vaticano II, n. 43. O Espírito Santo, que fez a manifestação
da Igreja no dia de Pentecostes e sempre a inspirou e lançou pelos
tempos além, igualmente a inspirou na reforma da Liturgia que tem
sido realizada nos últimos tempos, já desde antes do Concílio Vaticano
II, por meio do Movimento Litúrgico, mas particularmente a partir do
Concílio. João Paulo II, nos 25 anos da Constituição Conciliar sobre a
Sagrada Liturgia, reconhece que, se a reforma litúrgica desejada pelo
Segundo Concílio do Vaticano se pode considerar já posta em prática,
a pastoral litúrgica, pelo contrário, constitui um dever e uma tarefa
permanente. E observa que “nada daquilo que fazemos na liturgia
pode ser mais importante do que aquilo que invisível mas verdadeira e
realmente Cristo faz por meio do seu Espírito” (n. 10).  De novo se
reconhece e se afirma claramente que, se a acção litúrgica é o exercício
da função sacerdotal de Cristo, ela é assim pelo dinamismo interior do
Espírito Santo. A celebração da Liturgia não pode ser, portanto, consi-
derada na perspectiva limitada do exercício dos “poderes” do ministro
que a ela preside, e para o que foi constituído pelo Sacramento da
Ordem, mas sempre e acima de tudo como acção de Cristo animada
pelo sopro divino do Espírito de Deus.

V. ESPIRITUALIDADE LITÚRGICA
E PASTORAL SACRAMENTAL

Falar de espiritualidade litúrgica é falar da participação na cele-
bração da Liturgia onde se reconhece a acção do Espírito Santo que
anima quem a celebra e nela participa. É certo que nem toda a vida
espiritual se reduz à celebração da Liturgia; mas também é certo que
toda a celebração é oração e que tanto a celebração como qualquer
outra forma de oração, comunitária ou não, é actividade onde está
actuante o Espírito Santo. A celebração litúrgica está confinada a uma
assembleia concreta, que a realiza num espaço e num tempo deter-
minado, e ainda a uma estrutura e uma temática concreta, conforme as
circunstâncias em que é realizada; mas é sempre, em última análise,
fruto da energia do Espírito de Deus, que aliás sopra onde quer. Mas o
Espírito Santo, que é sempre o sopro vital de toda a oração, litúrgica ou
não, não limita a sua actuação aos momentos que lhe destinamos.
Como aconteceu na primeira celebração do Pentecostes em Jerusalém,
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no 50º dia depois da Páscoa, em que a partir dali e daquele dia a multi-
dão dos crentes que tinha um só coração e uma só alma irradiou até aos
confins da terra, assim também agora, a partir da celebração que reúne
a assembleia a celebrar, renovando os mistérios da salvação, a acção do
Espírito Santo irradia por toda a vida de cada crente e de cada comuni-
dade, se se lhe permitir que o vento, o espírito do Pentecostes continue
a soprar, e as suas línguas de fogo não cessem de iluminar e de aquecer
e de se fazerem ouvir no meio de todas as gentes. A pastoral sacramental
há-de procurar, portanto, que a Palavra de Deus, que é a voz do Espírito
Santo prolongada na Igreja, se continue a ouvir; que a assembleia tenha
consciência de que é nela, em cada lugar e em cada tempo, que está a
Igreja de Cristo animada pelo Espírito; que os sinais sacramentais
sejam autênticos, isto é, fiéis à sua significação original e realizados
segundo a natureza e a finalidade de cada um deles; que a celebração
seja verdadeira celebração e não redunde em simples exposição cate-
quética, porque, se for celebração verdadeira ela própria catequizará,
como que por consequência natural. Explicações de sabor escolar, por
mais didácticas que sejam, não têm lugar na celebração. Saborear o mel
é melhor do que explicar a origem da sua doçura, poderia ter dito S.
Francisco de Sales, que, na sua sabedoria pitoresca, disse coisas seme-
lhantes.

Por fim, a Palavra que de Deus veio até nós, trazida no sopro do
Espírito, regressará a Deus, como eco do que na celebração se ouviu e
se presenciou de maneira participativa, em louvor e acção de graças
Àquele que primeiro quebrou o silêncio e fez chegar a sua voz até ao
nosso coração. Esse eco será ainda a voz do Espírito orando em nós
com gemidos inefáveis.

CÓNEGO JOSÉ FERREIRA
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Homenagem ao Senhor Cónego José Ferreira
por ocasião do seu 80º aniversário

O Secretariado Nacional de Liturgia
reuniu e publicou em livro os escritos

que possuia do seu ilustre membro

OS MISTÉRIOS DE CRISTO

NA LITURGIA

A dedicatória diz da alma do autor

À memória de meus pais
Manuel Ferreira
e Maria da Costa
que me ensinaram

a ler
a escrever
e a rezar

e de
Mons. Cón. Dr. José Manuel Pereira dos Reis

que me ensinou a contemplar
o mistério de Cristo e da Igreja

na celebração da liturgia
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GRATA MEMÓRIA

Apresentação do livro em forma de evocação
do Senhor Cónego José Ferreira

Os ritos litúrgicos celebram os mistérios de Cristo no tempo. A
história do homem  tem o seu ponto de partida em Cristo – gerado, não
criado, consubstancial ao Pai – e a existência humana no tempo é o
resultado duma determinada encarnação que no caso de Cristo é pelo
Espírito Santo, no seio da Virgem Maria.  A liturgia nasce com Cristo
nascido do Pai antes de todos os séculos, manifesta-se em Cristo, que
por nós homens e pela nossa salvação desceu dos Céus, e por Cristo é
perene, cujo reino não terá fim. O acesso humano a este mistério divino
é possível porque Cristo manifestou a sua glória. Os que conheceram a
Cristo por ocasião da sua vinda história, como a Virgem Maria e os
Apóstolos, foram por Ele iniciados nos divinos mistérios e associados
à sua glória.  A Ascensão de Cristo aos Céus inaugurou uma nova forma
de culto: o que na vida do nosso Redentor era visível passou para os
ritos sacramentais (Leão Magno, Sermão 2 da Ascensão: LH 2, 822).
As palavras de despedida na Ascensão do Senhor ilustram bem a voca-
ção e a missão da Igreja: «Assim como o Pai Me Enviou, também Eu
vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o
Espírito Santo» (Jo 20, 22-23). No Pentecostes o Espírito Santo iniciou
a Igreja nos ritos sacramentais: estava realizada a obra da redenção.

Desde então, e às portas do terceiro milénio, a Igreja procura dar
cumprimento ao mandamento da missão de iniciar os homens nos
mistérios do reino: Cristo partilha com alguns a missão de ser enviado
a muitos. Esta partilha divina é à maneira do grão de trigo lançado à
terra e do fermento misturado na farinha. A sementeira e o amassar da
farinha são obra humana, enquanto que o germinar e o fermentar são
obra da natureza criadora. São assim as vocações sacerdotais na vida
da Igreja: a sementeira não anuncia a colheita, mas a colheita pode
dizer a sementeira e os tempos da germinação.

Os mestres explicam-se pelos mestres que os iniciaram e pelo
desenvolvimento dos dons naturais. O bom discípulo deve propor-se
alcançar o que o seu mestre iniciou nele com o ensino: a glória do
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discípulo consiste em ser a coroa e a jóia do mestre. A história regista
os movimentos positivos e negativos deste processo humano de
aprendizagem. O esforço humano é o segredo da humanidade na sua
evolução.

Esta edição pretende ser uma página do livro da vida de um
homem. Apenas uma página a juntar a muitas outras já escritas: umas
com as cores da natureza, outras com um grafismo só visível em deter-
minadas posições de luz, porque cópia duma escrita mais forte mas que
apenas deixou as marcas de baixo relevo.  Os oitenta anos de vida do
Senhor Cónego José Ferreira são para uns como um livro aberto diante
de quem não sabe ler, para outros são como um livro escrito numa
linguagem desconhecida,  mas para muitos outros são como um livro
que alguém abre para estudar e fecha para guardar: um livro que não
começa nem acaba nas palavras, um livro iniciado e acabado com mui-
tas páginas em branco, um livro sem desperdícios e com espaço para
outras possíveis anotações. O registo civil descreve-o com o nome de
José Ferreira, filho de Manuel Ferreira e Maria Costa, nascido a 29 de
Maio de 1918 na localidade de Vargos, paróquia de Paço no concelho
de Torres Novas: a sua folha de registo ficou-se por aí até que a última
linha encerre a página. O registo canónico descreve-o como baptizado
a 22 de Junho de 1918 e ordenado presbítero a 6 de Julho de 1941.
Noutros registos aparece como seminarista no Seminário de Santarém,
de 1 de Outubro 1930 a 11 de Julho de 1935, e no Seminário dos
Olivais, de 29 de Setembro de 1935 até 29 de Junho de 1941; prefeito e
professor no Seminário de S. Paulo em Almada nos anos de 1941 a
1947 e 1949-1953; coadjutor de Santa Justa e Rufina (Lisboa) nos anos
de 1947-1948; membro da equipa formadora e professor de Liturgia e
Canto Gregoriano no Seminário dos Olivais desde 1953, e responsável
pela formação litúrgica desde 1970; membro de Comissão Diocesana
de Liturgia e Música Sacra desde 1965  e presidente da mesma Comissão
desde 21 de Janeiro de 1971; nos anos de 1966 a 1968 frequentou o
Instituto Católico de Paris; na Universidade Católica Portuguesa
leccionou Liturgia, Pastoral Litúrgica e Latim; membro do Conselho
Presbiteral desde 1984; e cónego capitular da Sé Patriarcal de Lisboa
desde 8 de Setembro de 1983.

A presente publicação contém os trabalhos feitos pelo Cón. José
Ferreira para o Secretariado Nacional de Liturgia, de que é membro
desde 1973,  e pretende ser homenagem de colegas e amigos, e memó-
ria para os vindouros: livro para aprender com quem tem mais assunto
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para ensinar do que tempo para comunicar. Nestas páginas é notória a
lucidez litúrgica do seu autor. As suas convicções são sólidas e profundas.
O tesouro do seu coração encerra coisas novas e velhas, onde o que
sobra denuncia o que falta. Estes escritos são pedaços de alma ao longo
de vinte e dois anos: não resultam de uma disposição de momento, mas
de uma vida amadurecida na estação da reforma litúrgica. A vida do
Padre Zé Ferreira merecia ser escrita, mas fica mais bem guardada no
mistério da sua existência, onde nada é por acaso, mas tudo acontece de
acordo com os desígnios da divina providência. Antes de nascer observou,
a partir da tenda materna, o milagre do sol na última aparição de Nossa
Senhora de Fátima em Outubro de 1917: este acontecimento marcou a
vida do recém-gerado. Já nascido e crescido, recebeu do pai o ensino
da oração, da leitura e da escrita. Nos anos mais decisivos da sua for-
mação para o sacerdócio foi agraciado com a dedicação de Monsenhor
Pereira dos Reis, Reitor do Seminário.  A semente da liturgia estava
lançada na boa terra e não tardaria a produzir abundante fruto. A
liturgia era a sua paixão. Enriquecido com o carisma do conhecimento
profundo e essencial da liturgia, – que procurou cultivar com o estudo,
o ensino e sobretudo com a prática celebrativa –,  e dotado de grande
sensibilidade litúrgica, cedo entendeu o conceito de liturgia, de partici-
pação e de assembleia celebrante do mistério, que o Concílio Vaticano
II iria proclamar.

E agora, cumprida a Escritura no que diz respeito à vida do
homem sobre a terra e após uma vida robusta, arruma a tenda na espe-
rança da visita amiga do Senhor que sempre o teve como ministro do
culto no seu Santuário. As suas preocupações no âmbito da liturgia si-
tuam-se na defesa da verdade, da simplicidade e da beleza. Este serviço
tem um valor que transcende o próprio tempo do homem e o projecta na
perspectiva da eternidade. Enquanto os grandes deste mundo discutem
as grandes questões da humanidade, há pequenos que descobriram na
liturgia o bom início para se terminar bem.

Bem haja, Padre Zé. A sua modéstia e humildade dispensam o
nosso “obrigado”, mas a nossa gratidão clama: Bendito seja o Senhor a
Quem serviu com estes seus trabalhos que agora reunimos e publica-
mos para maior glória de Deus.

PEDRO LOURENÇO FERREIRA
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ENQUIRÍDIO DOS DOCUMENTOS

DA REFORMA LITÚRGICA

(EDREL)

EDIÇÃO DO

SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA

Finalmente, em português
uma obra fundamental

para o estudo da liturgia
a partir dos documentos

da reforma litúrgica
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APRESENTAÇÃO

Há muito que se pensava na publicação dum volume com os
principais documentos da reforma litúrgica. Ele aí está. Preparámo-lo
na intenção de servir os que vierem a utilizá-lo. Em primeiro lugar os
professores e alunos de liturgia, e de maneira mais alargada a pastoral
litúrgica a todos os níveis.

É sabido que, após a promulgação da Constituição Sacrosanctum
Concilium, teve início uma grande reforma da liturgia romana, concre-
tizada nos livros litúrgicos actuais e nas muitas dezenas de documentos,
publicados numa primeira fase pelo Consilium e posteriormente pela
Congregação do Culto Divino.

A reforma litúrgica foi  um sopro forte do Espírito que veio reno-
var as celebrações da Igreja. Mas não está terminada. Muitas coisas
continuam por fazer.  Uma é a formação dos futuros celebrantes. João
Paulo II diz que «esta formação deve encontrar os textos mais indica-
dos para o estudo e a reflexão nos livros litúrgicos e nos documentos
que os introduzem: Constituições apostólicas, Preliminares, Instru-
ções gerais».1

O acesso aos livros litúrgicos não é difícil.  Basta procurá-los,
por exemplo, em cada igreja paroquial. Mas já não pode dizer-se o
mesmo em relação a outros documentos, dispersos por várias publica-
ções, e alguns deles nunca traduzidos nem publicados entre nós. O
Enquirídio vem proporcionar o seu conhecimento, facilitar a leitura e
tornar mais cómoda a consulta, pois reúne, num único volume, a docu-
mentação fundamental da reforma.

Dada a extensão dos documentos, e para tornar mais fácil o modo
de os citar e a procura dos temas, pôs-se uma numeração seguida à
margem e organizou-se um índice analítico que esperamos venha a ser
uma boa ajuda na consulta do Enquirídio em língua portuguesa.

O critério da apresentação dos documentos é simples: na I Parte
publicam-se os Preliminares de todos os livros litúrgicos, começando
pelos Sacramentos, na sua ordem tradicional; na II Parte, os textos fun-
damentais que mandaram fazer a reforma e a orientaram, a começar
pela Constituição litúrgica; na III Parte, o índice analítico.

Foram precisos milhares de horas para levar a cabo este trabalho.
A liturgia, que é actualização permanente das bênçãos de Deus Pai,
exercício da função sacerdotal de Cristo (SC 7) e pedagogia com que o
Espírito conduz o povo de Deus à santidade, merece tudo isso e muito
mais.

JOSÉ DE LEÃO CORDEIRO

1 João Paulo II, Alocução no XX aniversário da Constituição «Sacrosanctum Concilium,
EDREL 2944.
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Com o objectivo de levar os cristãos a utilizár os salmos na sua
oração quotidiana e a entendê-los sempre melhor o Secretariado Nacio-
nal de Liturgia preparou esta edição do Saltério Litúrgico, com impor-
tantes alterações relativamente à primeira.

1 – Introdução aos salmos. Dado que os salmos e cânticos têm
um sentido literal, cada um deles vai precedido de uma breve introdu-
ção, a que demos o nome de sentido inicial, e que pretende facilitar a
compreensão histórica e literal do poema.

Segue-se uma outra introdução, que procura ajudar os que rezam
os salmos e os cânticos a captar-lhes o sentido pleno, particularmente o
sentido messiânico. Leva o nome de sentido actual.

Nova edição totalmente remodelada

e ordenada pela Liturgia das Horas

SALTÉRIO LITÚRGICO

SALMOS E CÂNTICOS

DA LITURGIA DAS HORAS

COM INTRODUÇÕES,

COMENTÁRIO PATRÍSTICO

E ORAÇÕES CONCLUSIVAS
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2 – Texto do Saltério.  O texto propriamente dito dos Salmos e
dos Cânticos do Antigo e do Novo Testamento aparece distribuído em
quatro semanas, tal como na Liturgia das Horas. Os versículos vão nu-
merados, à semelhança do que sucede na Bíblia, mesmo os que foram
omitidos no Saltério da Liturgia das Horas. Estes últimos vêm entre
parêntesis [...], para facilitar o uso litúrgico do salmo.

3 – Comentário patrístico.  A seguir ao texto do salmo ou do
cântico vem o comentário de Santo Agostinho, que explicou «todo o
saltério como profecia referente a Cristo e à Igreja». Esperamos que o
comentário do grande bispo e catequista de Hipona ajude os utiliza-
dores do Saltério Litúrgico a saborear ainda mais a beleza dos poemas
inspirados por Deus.

4 – Orações conclusivas.  Este Saltério foi ainda enriquecido
com orações sálmicas, também chamadas colectas salmódicas, e com
orações para os cânticos do Antigo e do Novo Testamento. Estas ora-
ções «podem-se utilizar livremente, de acordo com a antiga tradição,
da seguinte maneira: terminado o salmo ou o cântico, após uns mo-
mentos de silêncio, reza-se a colecta, como que a resumir os afectos de
quem salmodia e a concluir a oração» (IGLH 112).

5 – Uso litúrgico dos salmos. No fim de cada oração conclusiva
vem indicado o uso litúrgico do salmo ou do cântico, segundo os livros
litúrgicos, seguido do número do versículo que justifica o uso desse
salmo ou cântico.

6 – Apêndices.  No apêndice I apresentam-se vários salmos e
cânticos, que não fazem parte do Saltério distribuído em quatro sema-
nas.  Todos estes salmos e cânticos, com excepção dos que são utiliza-
dos nas vigílias, vão acompanhados de suas introduções e comentário
patrístico. O apêndice II é a lista dos salmos e dos cânticos, com a
indicação da origem do comentário de Santo Agostinho e da Hora e dia
em que são rezados. O apêndice III é a lista das obras de Santo Agosti-
nho, das quais foram tirados os comentários dos salmos e cânticos da
Liturgia das Horas. O apêndice IV é a distribuição dos Salmos na
Liturgia das Horas. O apêndice V é um índice temático-litúrgico dos
salmos. O apêndice VI é um índice de temas dos comentários de Santo
Agostinho.

        JOSÉ DE LEÃO CORDEIRO
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DEUS PAI NA LITURGIA

ENCONTRO NACIONAL DE PASTORAL LITÚRGICA

FÁTIMA   –   26-30 DE JULHO   –   1999

DEUS PAI REVELADO EM JESUS CRISTO

Ir. Drª. Maria Luísa Almendra, RSCM

OS SACRAMENTOS, «OBRA PRIMA DE DEUS»
E «SINAIS EFICAZES DA FIDELIDADE DO PAI»

P. Dr. Luís Manuel Pereira da Silva

O AMOR E A MISERICÓRDIA DO PAI

P. Dr. José de Leão Cordeiro

A LEI DA ORAÇÃO E A LEI DA FÉ

Cón. José Ferreira

DEUS PAI NAS CELEBRAÇÕES DO ANO LITÚRGICO

P. Dr. Carlos Fernando M. Correia

A LITURGIA DAS HORAS – CÂNTICO DE LOUVOR AO PAI

P. Dr. Manuel Joaquim F. da Costa

—  Painel —

Por Cristo, com Cristo, em Cristo...  Cón. José Ferreira
A Vós, Deus Pai todo poderoso...  P. Dr. Pedro Ferreira
Na unidade do Espírito Santo...  P. Dr. Luís Ribeiro
Toda a honra e toda a glória...  P. Dr. Pedro Romano Rocha
Pelos séculos dos séculos.  P. Dr. José de Leão Cordeiro
Amen!...  Cón. Dr. A. Ferreira dos Santos

25



PUBLICAÇÕES DO SNL

O Tempo do Natal (2ª ed.) ................................................................... 700$00
O Tempo da Quaresma ......................................................................... 500$00

O Tríduo Pascal .................................................................................... 500$00

O Tempo Pascal (2ª ed.) ...................................................................... 700$00
A Religiosidade Popular e a Celebração da Fé ................................. 400$00

Adaptação das Igrejas segundo a Reforma  Litúrgica ...................... 700$00

Akathistos ............................................................................................. 400$00
As bênçãos ............................................................................................ 750$00

Bênçãos da Família .............................................................................. 750$00

Calendário do Ano Santo ..................................................................... 250$00
Cassete com as Melodias Oficiais do Missal Romano ..................... 1.000$00

Cânticos instrumentados para Banda .................................................... 2.000$00

Directório para as Celebrações Dominicais na ausência do Presbítero 100$00
Enquirídio dos Documentos da Reforma Litúrgica ........................... 5.000$00

Guião do XXIV Encontro Nacional Pastoral Litúrgica .................... 1.500$00

Instrução Geral do Missal Romano (6ª ed.) ....................................... 900$00
Instrução Geral sobre a Liturgia das Horas (2ª ed.) .......................... 400$00

Liturgia das Horas – Edição para canto ............................................. 2.000$00

Missa para o Ano Santo ....................................................................... 200$00
Ordenamento das Leituras da Missa ................................................... 500$00

Os Mistérios de Cristo na Liturgia ..................................................... 1.000$00

Ritual do Ministro Extraordinário da Comunhão (3ª ed.) ................ 800$00
Salmos Responsoriais – Organista – P. Manuel Luís ........................ 3.500$00

Salmos Responsoriais – Salmista – P. Manuel Luís .......................... 2.800$00

*
AOS ASSINANTES DO BOLETIM

Agradecemos que os nossos Assinantes actualizem a renovação da assinatura
e aliviem os nossos serviços e as nossas despesas. Indicamos na etiqueta da
direcção o número de cada assinante e o ano pago. A introdução destes dados
facilita a informação. Se houver enganos, pedimos que nos informem.

A ADMINISTRAÇÃO
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