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A ressurreição,
jorro impetuoso da liturgia

EDITORIAL

A pastoral litúrgica tem a missão de
encaminhar os fiéis para a fonte da
liturgia. Porém, as enormes possibilidades
dos tempos que correm não favorecem o
acesso às fontes da salvação de uma forma
directa e pessoal, única e insubstituível.
Os grandes centros comerciais, reflexo e
alimento das sociedades de consumo,
estão na origem de uma nova mentalidade
consumista de toda a espécie de produtos,
incluindo as ideias e a própria religião.
Esta realidade reflecte-se na liturgia.

A boa notícia do Evangelho e a perene
novidade da liturgia tornam-se realidades
cada vez mais distantes e tradicionais, ao
ponto de serem consideradas impedimento
ao progresso e à criatividade. A avidez do
conhecimento dos primórdios está a dar
lugar a uma desenfreada novidade que
tanto recria como desfigura. As interpreta-
ções do passado fazem-se mais a partir das
sensibilidades do presente do que dos
sentimentos então expressos. A liturgia é
particularmente sensível a esta realidade.
O axioma do lex orandi lex credendi (a
norma da oração determina a norma da fé)
tem sido entendido com o axioma lex cre-
dendi lex orandi (a norma da fé determina
a norma da oração). A realidade é a mesma
e o conteúdo é imutável. Apenas a forma
adquire aparência e, portanto, capacidade
de se renovar. A renovação litúrgica tem
aqui o seu lugar e, porque de modalidades
se trata, os gostos descrevem-se.
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A liturgia é toda ela pascal e imbuída
do masculino de Jesus ressuscitado e do
feminino da Igreja nascente: ambos
temporais e eternos. Jesus ressuscitado
já não pode mudar e o seu novo corpo, a
Igreja nascente, participa por associação
com a Cabeça no que é próprio da Trin-
dade única e indivisível. Apenas o que foi
visível na vida humana do Redentor
conseguiu passar para os sacramentos da
Igreja, que são memorial da totalidade do
mistério, apesar da parcialidade dos ritos.
Este mistério único de Cristo e da Igreja,
tanto de Cristo como da Igreja, nem
sempre se considera devidamente: ora se
toma a parte ritual pelo todo misterioso,
ora se considera a totalidade do mistério
pelo ritualismo. A liturgia é da Igreja como
Cristo é do Pai. E Cristo é o rosto do Pai
como a liturgia é o rosto da Igreja.

A dimensão pascal é parte integrante
de toda e qualquer acção litúrgica. A no-
vidade é permanente e contínua em cada
celebração tendo em conta o agir único e
irrepetível de Jesus Cristo em ordem à
salvação de cada um como indivíduo e
como membro da comunidade. A mesma
e única liturgia está ao serviço do mistério
pascal de Cristo e da Igreja.

Os místicos descrevem-nos a dinâ-
mica pascal com a sua experiência de fé:

«A vida jorra do túmulo, mais límpida
do que do lado trespassado, mais vivifi-
cante do que do seio da Virgem Maria.  ...
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Nesse dia de nascimento, o rio de vida,
estendendo-se do túmulo até nós, no corpo
incorruptível de Cristo, tornou-se
LITURGIA.  A sua fonte não é somente o Pai,
mas também o Corpo do seu Filho, de hoje
para o futuro penetrado da sua glória.  Se
todo o drama da história se joga entre o
dom de Deus e o acolhimento do homem,
ele atinge neste dia o seu ponto culmi-
nante, o seu princípio eterno, porque as
duas energias se uniram para sempre. O
consentimento do Filho em nascer eterna-
mente do Pai invadiu totalmente o corpo
da sua humanidade. Por esta unção
superabundante de vida, Jesus ressuscita
e torna-se «Cristo» em plenitude. É essa
aliança das suas duas energias, divina e
humana, que torna Cristo ressuscitado
fonte inesgotável da liturgia.  Antes, o rio
de vida estava em kenose no seu corpo
oculto e limitado pela carne mortal; como
o primeiro Adão, Jesus era «alma viva».
Mas quando surgiu do túmulo, tornou-Se
«espírito que dá vida» (1 Cor 15, 45).
Daqui em diante, na sua humanidade inte-
gral – natureza, vontade, energia – Jesus
está vivo, unido ao Pai, irradiando no seu
corpo a glória de Deus; unido à fonte, Ele
dá a vida (cf. Jo 5, 20s, e 26s). O rio de
vida pode agora jorrar do trono de Deus e
do Cordeiro. Nasceu a liturgia: a Ressur-
reição de Jesus é o seu primeiro jorro im-
petuoso.

Não imaginemos tal acontecimento
como se estivesse no passado. Surgiu, sem
dúvida, uma vez na nossa história: é um
acontecimento e não um símbolo. Mas
surgiu «de uma vez para sempre». Os
nossos acontecimentos sucedem uma vez,
mas nunca de uma vez para sempre:
passam e pertencem, como tais, ao pas-
sado.  A Ressurreição de Jesus não está
no passado, caso contrário Ele não teria
vencido a nossa morte. Efectivamente, a

morte de Jesus, para além das suas cir-
cunstâncias históricas que passaram, é,
por si mesma, a morte da morte. Ora, o
acontecimento no qual a morte foi morta
não pode pertencer ao passado, pois em
tal caso a morte não estaria vencida. Na
medida em que passa, o tempo é prisionei-
ro da morte; desde o momento em que dela
se liberta, não passa mais. A hora para a
qual tendia o desejo de Jesus «veio e nela
estamos» sempre: o acontecimento da
cruz e da ressurreição não passa.

É o único acontecimento da história.
Todos os outros acontecimentos morreram
e continuarão mortos: só este permanece.
«Uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo
já não pode morrer» (Rom 6, 9). ...

A liturgia vem a ser essa força inacre-
ditável do rio de vida na humanidade de
Cristo ressuscitado. Nela, todas as pro-
messas do Pai encontram o seu ponto de
realização (Act 13, 32). Daí por diante, a
comunhão da Trindade santa não cessa de
se propagar no nosso mundo e de inundar
o nosso tempo com a sua plenitude. Do-
ravante a economia da salvação tornou-se
liturgia.

Nesta perspectiva, a relação entre a
celebração e a vida é uma questão secun-
dária.  O que é prioritário é a relação de
uma e outra com o acontecimento da Pás-
coa que brota no coração de todo o
acontecimento. Em Cristo vivo, «que não
está aqui», mas que ressuscitou, que pre-
enche tudo e tem as chaves da morte, o
coração de Deus e o do homem são como
que as duas pulsações do coração da his-
tória. Aí jorra a fonte» (J. Corbon, A fonte
da liturgia, Paulinas, 1999, pp. 39-40).

Estas formulações da fé mística da
Igreja mostram a transparência e o fundo
da liturgia que certos preciosismos teoló-
gicos com frequência turvam e perturbam.

PEDRO LOURENÇO FERREIRA



A VOZ DO PAPA

TODAS AS CRIATURAS
LOUVEM O SENHOR

Catequese sobre o Cântico de Daniel

1. O cântico que acabou de ser procla-
mado é constituído pela primeira parte de
um longo e bonito hino que se encontra
inserido na tradução grega do livro de
Daniel. Cantam-no três jovens hebreus
lançados numa fornalha por terem recu-
sado adorar a estátua do rei de Babilónia,
Nabucodonosor. Outra parte do mesmo
cântico é proposto pela Liturgia das Horas
para as Laudes do domingo, na primeira e
na terceira semana do Saltério litúrgico.

O livro de Daniel, como se sabe, re-
flecte os fermentos, as esperanças e tam-
bém as expectativas apocalípticas do povo
eleito, o qual, na época dos Macabeus (II
século a. C.) lutava para poder viver de
acordo com a Lei dada por Deus.

Na fornalha, os três jovens, milagrosa-
mente preservados das chamas, cantam
um hino de louvor dirigido a Deus. Este
hino é semelhante a uma ladainha, repe-
titiva e, ao mesmo tempo, nova:  as suas
invocações elevam-se até Deus como es-
pirais de incenso, que percorrem o espaço
em formas semelhantes mas nunca iguais.
A oração não teme a repetição, como o
apaixonado não hesita declarar infinitas
vezes à amada todo o seu afecto. Insistir
nas mesmas questões é sinal de intensida-
de e de numerosas formas nos sentimen-
tos, nas pulsações interiores e nos afectos.

ABRIL – JUNHO  2002 51

2. Ouvimos proclamar o início deste
hino  cósmico,  contido  no  terceiro  capí-
tulo  de  Daniel,  nos  versículos  52-57. É
 a  introdução,  que  precede  o  grandioso
 desfile  das  criaturas  envolvidas no  lou-
vor.  Um  olhar  panorâmico para todo  o
 cântico  no  seu  prolongamento litânico,
 faz-nos  descobrir  uma  sucessão de ele-
mentos que constituem o enredo de todo o
hino. Ele começa com seis invocações
dirigidas directamente a Deus; a elas, se-
gue-se um apelo universal a todas as obras
do Senhor, para que abram os seus lábios
imaginários ao louvor (cf. v. 57).

É esta a parte sobre a qual hoje reflec-
timos e que a liturgia propõe para as
Laudes do domingo da segunda semana.
Logo a seguir, o cântico prolonga-se con-
vocando todas as criaturas do céu e da ter-
ra para louvar e engrandecer o seu Senhor.

3. O nosso trecho inicial será retomado
outra vez pela liturgia, nas Laudes do
domingo da quarta semana. Por isso, esco-
lheremos agora apenas alguns elementos
para a nossa reflexão. O primeiro é o
convite ao louvor:  “Bendito sejais, Se-
nhor...”, que, no final, se transforma em
“Bendizei...!”.

Existem na Bíblia duas formas de bên-
ção, que se entrelaçam entre si. Por um
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lado, encontra-se a que vem de Deus: o
Senhor abençoa o seu povo (cf. Nm 6, 24-
27). É uma bênção eficaz, fonte  de  fecun-
didade, felicidade e prosperidade. Por ou-
tro, encontra-se o louvor que da terra se
eleva para o céu. O homem, beneficiado
pela generosidade divina, bendiz a
Deus, louvando-o, agradecendo-lhe, ex-
clamando:  “Bendiz, ó minha alma, o Se-
nhor!” (Sl 102, 1; 103, 1).

A bênção divina é muitas vezes
mediada pelos sacerdotes (cf.  Nm  6, 22-
23.27; Sir 50, 20-21) através da imposição
 das  mãos; ao contrário, o louvor humano
é expresso no hino litúrgico, que a assem-
bleia dos fiéis eleva ao Senhor.

4. Outro elemento que consideramos no
âmbito do trecho agora proposto à nossa
meditação é constituído pela antífona. Po-
deríamos imaginar que o solista, no tem-
plo repleto de povo, entoasse o louvor: 
“Bendito sejais, Senhor...”, enumerando
as várias maravilhas divinas, enquanto a
assembleia dos fiéis repetia constantemen-
te a fórmula:  “Digno de louvor e de glória
para sempre”. Era o que já acontecia com
o Salmo 135, o chamado “Grande Hallel”,
ou seja, o grande louvor, onde o povo re-
petia:  “É eterna a vossa misericórdia”, en-
quanto um solista enumerava os vários
actos de salvação realizados pelo Senhor
em favor do seu povo.

Objecto de louvor, no nosso Salmo, é
em primeiro lugar o nome “glorioso e san-
to” de Deus, cuja proclamação ressoa no
templo, também ele “santo glorioso”. Os
sacerdotes e o povo, enquanto contem-
plam, na fé, Deus que está sentado “no tro-
no do seu reino”, sentem o seu olhar sobre
si, que “penetra os abismos” e esta consci-
ência faz surgir do seu coração o louvor.
“Bendito... bendito...”. Deus, que “está
sentado em cima dos querubins” e tem

como habitação o “firmamento do céu”,
contudo está próximo do seu povo, que
por isso se sente protegido e seguro.

5. A proposta deste cântico repetida na
manhã de domingo, a Páscoa semanal dos
cristãos, é um convite a abrir os olhos
diante da nova criação que teve origem
precisamente com a ressurreição de Jesus.
Gregório de Nissa, um Padre da Igreja
grega do quarto século, explica que com a
Páscoa do Senhor “são criados um novo
céu e uma nova terra... é formado um
homem diferente renovado à imagem do
seu criador através do nascimento do alto”
(cf. Jo 3, 3.7). E continua: ”Assim como
quem  olha para o mundo sensível deduz
por meio das coisas visíveis a beleza invi-
sível... assim quem olha para este novo
mundo da criação eclesial vê nele Aquele
que se tornou tudo em todos, orientando a
mente pela mão, através das coisas com-
preensíveis da nossa natureza racional,
isto é, para quem supera a compreensão
humana” (Langerbeck H., Gregorii
Nysseni Opera, VI, 1-22 passim, pág.
385).

Por conseguinte, ao entoar este cân-
tico, o crente cristão é convidado a con-
templar o mundo da primeira criação,
entrevendo nele o perfil da segunda,
inaugurada com a morte e a ressurreição
do Senhor Jesus. E esta contemplação
conduz a todos pela mão, para entrarem,
quase dançando de alegria, na única Igreja
de Cristo.

JOÃO PAULO II

12 de Dezembro de 2001
Transcrito de L'Osservatore Romano



HINO A DEUS CRIADOR
Catequese sobre o Salmo 18 A

1. O sol, com o seu progressivo resplan-
decer no céu, com o esplendor da sua luz,
com o calor benéfico dos seus raios,
conquistou a humanidade desde as suas
origens. Os seres humanos manifestaram
de muitas formas a sua gratidão por esta
fonte de vida e de bem-estar com um en-
tusiasmo que, com frequência, se eleva
alcançando o cume da autêntica poesia. O
maravilhoso Salmo 18, do qual foi procla-
mada a primeira parte, não é apenas uma
oração em forma de hino com uma intensi-
dade extraordinária; ele é também um
cântico poético elevado ao sol e à sua irra-
diação sobre a terra.

Mas para o homem da Bíblia há uma
diferença radical em relação a estes hinos
solares: o sol não é um Deus, mas uma
criatura ao serviço do único Deus e cria-
dor. É suficiente recordar as palavras do
Génesis: “Deus disse: Haja luzeiros no
firmamento dos céus para diferenciarem o
dia da noite e servirem de sinais, determi-
nando as estações, os dias e os anos...
Deus fez dois grandes luzeiros: o maior
para presidir ao dia, e o menor para presi-
dir à noite... E Deus viu que isto era bom”
(1, 14.16.18).
2. Antes de percorrer os versículos do
Salmo escolhido pela Liturgia, lançamos
um olhar ao seu conjunto. O Salmo 18 é
parecido com um díptico. Na primeira
parte (vv. 2-7) a que agora se tornou a
nossa oração encontramos um hino ao
Criador, cuja misteriosa grandeza se
manifesta no sol e na lua. Ao contrário,
na segunda parte do Salmo (vv. 8-15),
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encontramos um hino sapiencial à Torah,
ou seja, à Lei de Deus.

As duas partes estão ligadas por uma
orientação comum: Deus esclarece o uni-
verso com o brilho do sol e ilumina a hu-
manidade com o esplendor da sua Palavra
contida na Revelação bíblica. Trata-se
quase de um sol duplo: o primeiro é uma
epifania cósmica do Criador, o segundo é
uma manifestação histórica e gratuita de
Deus Salvador. Não é por acaso que a
Torah, a Palavra divina, é descrita com ca-
racterísticas “solares”:  “Os seus manda-
mentos são luminosos, deleitam o cora-
ção” (cf. v. 9).
3. Mas, por agora, dirijamo-nos à pri-
meira parte do Salmo. Ela inicia-se com
uma maravilhosa personificação dos céus,
que são para o Autor sagrado testemunhos
eloquentes da obra criadora de Deus (vv.
2-5). De facto, eles “narram”, “anunciam”,
as maravilhas da obra divina (cf. v. 2).
Também o dia e a noite são representados
como mensageiros que transmitem a
grande notícia da criação. Trata-se de um
testemunho silencioso, que contudo se faz
ouvir com vigor, como uma voz que per-
corre todo o universo.

Com o olhar interior da alma, com a
intuição religiosa que não se deixa distrair
pela superficialidade, o homem e a mulher
podem descobrir que o mundo não é
mudo, mas fala do Criador. Como diz o
antigo sábio, “pela grandeza e beleza das
criaturas pode-se, por analogia, chegar ao
conhecimento do seu Autor” (Sb 13, 5).
Também São Paulo recorda aos Romanos
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que “desde a criação do mundo, as suas
(de Deus) perfeições invisíveis,... tornam-
se visíveis quando as suas obras são consi-
deradas pela inteligência” (Rm 1, 20).
4. Depois, o hino começa a falar do sol.
O globo luminoso é descrito pelo poeta
inspirado como um herói guerreiro que sai
do quarto nupcial onde passou a noite, isto
é, sai do seio das trevas e inicia a sua corri-
da incansável no céu (vv. 6-7). É seme-
lhante a um atleta que nunca pára nem se
cansa, enquanto todo o nosso planeta está
envolvido pelo seu calor irresistível.
Por conseguinte, o sol é comparado a um
esposo, a um herói, a um campeão que, por
ordem divina, todos os dias deve realizar
uma tarefa, uma conquista e uma corrida
nos espaços siderais. E eis que o salmista
indica agora o sol irradiante no céu, en-
quanto a terra inteira está envolvida pelo
seu calor, o ar é imóvel, nenhum ângulo do
horizonte está privado da sua luz.
5. A imagem solar do Salmo é retomada
pela liturgia pascal cristã para descrever o
êxodo triunfador de Cristo da escuridão do
sepulcro, e a sua entrada na plenitude da
vida nova da ressurreição. A liturgia bizan-
tina canta nas Matinas do Sábado Santo: 
“Assim como o sol surge depois da noite
todo radiante na sua luminosidade reno-
vada, assim também Vós, Verbo, resplan-
decereis com um brilho renovado quando,
depois da morte, deixardes o vosso leito
nupcial”. Uma estrofe (a primeira), a das
Matinas de Páscoa relaciona a revelação
cósmica com o acontecimento pascal de
Cristo:  “O céu rejubile e exulte com ele
também a terra, porque todo o universo, o
visível e o invisível, participa desta festa:
Cristo, nossa alegria perene, ressuscitou”.
E outra estrofe (a terceira) acrescenta: 
“Hoje todo o universo, céu, terra e abismo,
está repleto de luz e toda a criação já canta
a ressurreição de Cristo, nossa força e
nossa alegria”. Por fim, outra (a quarta)

conclui:  “Cristo, nossa Páscoa, levan-
tou-se do túmulo como um sol de justiça
irradiando sobre todos nós o esplendor da
sua caridade”.

A liturgia romana não é explícita como
a oriental, ao comparar Cristo com o sol.
Mas descreve as repercussões cósmicas
da sua ressurreição, quando abre o seu
cântico de Louvor na manhã de Páscoa
com o famoso hino: “Aurora lucis rutilat,
caelum resultat laudibus, mundos exultans
iubilat, gemens infernus ululat” “A aurora
resplandece de luz, o céu exulta de cânti-
cos, o mundo rejubila dançando, o inferno
geme com gritos”.
6. Contudo, a interpretação cristã do
Salmo não elimina a sua mensagem de
base, que é um convite a descobrir a pala-
vra divina que se encontra na criação. Sem
dúvida, como será dito na segunda parte
do Salmo, há outra Palavra, mais nobre,
mais preciosa do que a própria luz, a da
Revelação bíblica. Contudo, para todos os
que estão atentos na escuta e não têm os
olhos velados, a criação constitui como
que uma primeira revelação, que tem uma
linguagem própria e eloquente:  ela é qua-
se outro livro sagrado, cujas letras são re-
presentadas pela multidão de criaturas pre-
sentes no universo. São João Crisóstomo
afirma: “O silêncio dos céus é uma voz
mais sonora do que a de uma trombeta:
esta voz brada aos nossos olhos e não aos
nossos ouvidos a grandeza de quem os
fez” (PG 49, 105). E Santo Atanásio: “O
firmamento, através da sua magnificência,
da sua beleza, da sua ordem, é um prega-
dor prestigioso do seu artífice, cuja elo-
quência enche o universo” (PG 27, 124).

JOÃO PAULO II

30 de Janeiro de 2002
Transcrito de L'Osservatore Romano



1. Numa Audiência geral de há algum
tempo, ao comentar o Salmo que antecede
o que acabamos de cantar, dissemos que
ele se ligava intimamente com o Salmo
seguinte. De facto, os Salmos 41 e 42
constituem um único cântico, dividido em
três partes pela própria antífona:  “Porque
estás triste, minha alma, e desfaleces? Es-
pera em Deus: ainda O hei-de louvar. Ele é
a minha alegria. Ele é o meu Deus” (Sl 41,
6.12; 42, 5).

Estas palavras, semelhantes a um soli-
lóquio, exprimem os sentimentos profun-
dos do Salmista. Ele está longe de Sião,
ponto de referência da sua existência por-
que é sede privilegiada da presença divina
e do culto dos fiéis. Por isso, sente uma
solidão feita de incompreensão e até de
agressividade por parte dos incrédulos,
agravada pelo isolamento e pelo silêncio
por parte de Deus. Mas o Salmista reage
contra a tristeza com um convite à confi-
ança, que ele dirige a si mesmo, e com
uma bonita afirmação de esperança: ele
espera poder louvar ainda a Deus, “salva-
ção do seu rosto”.

No Salmo 42, em vez de falar só a si
próprio como no Salmo anterior, o sal-
mista dirige-se a Deus e suplica-Lhe que o
defenda dos adversários. Repetindo quase
literalmente uma invocação anunciada no
outro Salmo (cf. 41, 10), o orante dirige
desta vez efectivamente a Deus o brado de
desconforto: “Porque me abandonaste?

DESEJO DO TEMPLO DE DEUS
Catequese sobre os Salmos 42
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Porque hei-de andar triste sob a pressão do
inimigo?” (Sl 42, 2).
2. Contudo ele já sente o intervalo obs-
curo da distância que está para terminar e
exprime a certeza da volta a Sião para
encontrar a casa divina. A cidade santa já
não é a pátria perdida, como acontecia na
lamentação do Salmo anterior (cf. Sl 41, 3-
4), mas tornou-se a meta jubilosa, rumo à
qual se está a caminho. A orientação da
vinda para Sião será a “verdade” de Deus e
a sua “luz” (cf. Sl 42, 3). O próprio Senhor
será o fim último da viagem. Ele é invo-
cado como juiz e defensor (cf. vv. 1-2).
Três verbos realçam a sua implorada
intervenção: “fazei-me justiça”, “defendei
a minha causa”, “livrai-me” (v. 1). São
como que três estrelas de esperança, que
se acendem no céu tenebroso da prova
e marcam a aurora iminente da salvação.

É significativa a leitura que Santo Am-
brósio faz desta experiência do Salmista,
aplicando-a a Jesus que reza no Getséma-
ni:  “Não quero que te admires se o profeta
diz que a sua alma estava abatida, visto
que o próprio Senhor Jesus disse:  agora a
minha alma está abatida. De facto, quem
assumiu as nossas debilidades, assumiu
também a nossa sensibilidade, o que fez
com que ficasse entristecido até à morte,
mas não pela morte. Não teria podido cau-
sar melancolia uma morte voluntária, da
qual dependia a felicidade de todos os ho-
mens... Portanto estava triste até à morte,
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na esperança de que a graça fosse reali-
zada. Demonstra isto o seu próprio teste-
munho, quando diz da sua morte:  há um
baptismo com o qual devo ser baptizado: e
como me sinto angustiado enquanto não
for realizado! (As lamentações de Job e de
David, VII, 28, Roma 1980, pág. 233).
3. Agora, na continuação do Salmo 42,
diante dos olhos do Salmista está para se
abrir a solução tão desejada:  o regresso à
fonte da vida e da comunhão com Deus. A
“verdade”, ou seja a fidelidade amorosa do
Senhor, e a “luz”, isto é, a revelação da sua
benevolência, são descritas como mensa-
geiras que o próprio Deus enviará do céu a
fim de tomar pela mão o fiel e conduzi-lo à
meta desejada (cf. Sl 42, 3).

É muito eloquente a sequência das
etapas de aproximação de Sião e do seu
centro espiritual. Primeiro aparece “o
monte santo”, a colina na qual se eleva o
templo e a fortaleza de David. Depois,
vêm “as habitações”, ou seja, o santuário
de Sião com todos os seus espaços e edifí-
cios que o compõem. Segue-se, depois, “o
altar de Deus”, a sede dos sacrifícios e do
culto oficial de todo o povo. A meta última
e decisiva é o Deus da alegria, é o abraço, a
intimidade reencontrada com Ele, que
antes estava longe e silencioso.
4. A este ponto, tudo é cântico, júbilo,
festa (cf. v. 4). No original hebraico fala-se
do “Deus que é alegria do meu júbilo”.
Trata-se de uma maneira de dizer para
exprimir o superlativo:  o Salmista quer
realçar que o Senhor é a raiz de qualquer
felicidade, é a alegria suprema, é a pleni-
tude da paz. A tradução grega dos Setenta
parece ter recorrido a uma palavra ara-
maica equivalente que indica a juventude
e traduziu “ao Deus que alegra a minha
juventude”, introduzindo, desta forma, a
idea do vigor e da intensidade da alegria
dada pelo Senhor. O saltério latino da
Vulgata, que é uma tradução feita com

base no grego, diz assim: “ad Deum qui
laetificat juventutem meam”. Desta forma,
o Salmo era recitado aos pés do altar, na
anterior liturgia eucarística, como invoca-
ção introdutória ao encontro com o Se-
nhor.
5. A lamentação inicial da antífona dos
Salmos 41-42 ressoa pela última vez no
final (cf. Sl 42, 5). O orante ainda não
alcançou o templo de Deus, ainda está
envolvido pela obscuridade da provação;
mas já brilha aos seus olhos a luz do en-
contro futuro e os seus lábios já conhecem
a tonalidade do cântico de alegria. O apelo
é, a este ponto, mais marcado pela espe-
rança. De facto, observa Santo Agostinho
comentando o nosso Salmo: “Espera em
Deus, responderá à sua alma aquele que
por ela está perturbado... Entretanto vive
na esperança. A esperança que se vê não é
esperança; mas se esperamos no que não
vemos é pela paciência que nós a aguarda-
mos (cf. Rm 8, 24-25)” (Exposição sobre
os Salmos I, Roma 1982, pág. 1019).

Então, o Salmo torna-se a oração de
quem é peregrino na terra e ainda está em
contacto com o mal e com o sofrimento,
mas tem a certeza de que o ponto de che-
gada da história não é um abismo da
morte, mas o encontro salvífico com
Deus. Esta certeza é ainda mais forte para
os cristãos, aos quais a Carta aos Hebreus
proclama: “Vós, porém, aproximastes-vos
do monte de Sião, da cidade do Deus vivo,
da Jerusalém celeste, das miríades de an-
jos, da assembleia dos primogénitos que
estão inscritos nos Céus, do juiz que é o
Deus de todos, dos espíritos dos justos que
atingiram a perfeição, de Jesus, o media-
dor da Nova Aliança, e de um sangue de
aspersão que fala melhor do que o de
Abel” (Hb 12, 22-24).

JOÃO PAULO II
6 de Fevereiro de 2002
Transcrito de L'Osservatore Romano



1. A Liturgia das Horas, nos vários Cân-
ticos que são postos em paralelo com os
Salmos, apresenta-nos também um hino
de agradecimento que tem este título:
“Cântico de Ezequias, rei de Judá, quando
adoeceu e foi curado da sua enfermidade”
(Is 38, 9). Ele está inserido numa parte do
livro do profeta Isaías com a característica
histórico-narrativa (cf. Is 36-39), cujos da-
dos realçam com algumas variantes os que
são oferecidos pelo Segundo Livro dos
Reis (cf. cap. 18-20).

Nós, agora, na esteira da Liturgia das
Laudes, ouvimos e transformamos em
oração, duas estrofes daquele Cântico que
descrevem os dois movimentos típicos
das orações de agradecimento: por um
lado, é recordado o pesadelo do sofri-
mento do qual o Senhor libertou o seu fiel
e, por outro, canta-se com alegria a gra-
tidão pela vida e pela salvação recon-
quistada.

O rei Ezequias, um soberano justo e
amigo do profeta Isaías, tinha sido atin-
gido por uma grave doença, que o profeta
Isaías declarara mortal (cf. Is 38, 1).
“Ezequias voltou o seu rosto para a pare-
de e fez ao Senhor esta oração: “Senhor,
lembrai-Vos de que tenho andado fiel-
mente diante de Vós, de todo o coração,
segundo a vossa vontade”. E começou a
derramar lágrimas abundantes. Então a
palavra do Senhor foi dirigida a Isaías,
nestes termos: “Vai e diz a Ezequias: ‘Eis o
que diz o Senhor, o Deus de teu pai David:

AS ANGÚSTIAS DE UM MORIBUNDO
E A ALEGRIA DE UM RESTABELECIDO

Catequese sobre o Cântico de Ezequias
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Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas;
vou acrescentar à tua vida mais quinze
anos’” (Is 38, 2-5).
2. Neste ponto brota do coração do Rei o
cântico de reconhecimento. Como se
disse, ele volta-se antes de tudo para o
passado. Segundo a antiga concepção de
Israel, a morte introduzia num horizonte
subterrâneo, chamado em hebraico sheol,
onde a luz se apagava, a existência se ate-
nuava e se fazia quase espectral, o tempo
parava, deixava de haver esperança e, so-
bretudo, deixava de se ter a possibilidade
de invocar e encontrar Deus no culto.

Por isso, Ezequias recorda em primei-
ro lugar as palavra cheias de amargura
pronunciadas quando a sua vida estava
deslizando em direcção aos confins da
morte: “Não verei mais o Senhor na terra
dos viventes” (v. 11). Também o Salmista
rezava assim no dia da doença: “Quando
chegar a morte, ninguém se lembra de
Vós; na mansão dos mortos quem Vos lou-
vará?” (Sl 6, 6). Ao contrário, libertado do
perigo da morte, Ezequias pode recordar
com vigor e com alegria: “Só os vivos po-
dem louvar-Vos como eu Vos louvo hoje”
(Is 38, 19).
3. O Cântico de Ezequias adquire, preci-
samente sobre este tema uma nova tonali-
dade, se for lido à luz da Páscoa. Já no
Antigo Testamento se abriam grandes
clareiras de luz nos Salmos, quando o
orante proclamava a sua certeza de que
“Vós não me entregareis à mansão dos
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mortos, nem deixareis que o vosso amigo
veja o sepulcro. Ensinar-me-eis o caminho
da vida; na vossa presença (gozamos) a
plenitude da alegria, na vossa direita (en-
contraremos) as delícias eternas” (Sl 15,
10-11; cf. Sl 48 e 72). O autor do Livro da
Sabedoria, por seu lado, jamais hesitará
em afirmar que a esperança dos justos está
“cheia de imortalidade” (Sab 3, 4), porque
ele está convencido de que a experiência
de comunhão com Deus vivida durante a
existência terrena não será infringida. Nós
permaneceremos sempre, para além da
morte, apoiados e protegidos pelo Deus
eterno e infinito, porque “as almas dos jus-
tos estão na mão de Deus e nenhum tor-
mento os tocará” (Sab 3, 1).

Sobretudo com a morte e a ressurrei-
ção do Filho de Deus, Jesus Cristo, uma
semente de eternidade é lançada à terra e
feita germinar na nossa caducidade mor-
tal, e por isso podemos repetir as palavras
do Apóstolo, baseadas no Antigo Testa-
mento: “Quando este corpo corruptível se
revestir de imortalidade, então cumprir-se-
-á o que está escrito: «A morte foi tragada
pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitó-
ria? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?»”
(1 Cor 15, 54-55; cf. Is 25, 8; Os. 13, 14).
4. Mas o cântico do rei Ezequias convi-
da-nos também a reflectir sobre a nossa
fragilidade de criaturas. As imagens são
sugestivas. A vida humana é descrita com
o símbolo nómada da tenda: nós somos
sempre peregrinos e hóspedes na terra.
Recorre-se também à imagem da tela,
que é tecida e que pode permanecer in-
completa quando se corta o fio e o trabalho
é interrompido (cf. Is 38, 12). Também o
Salmista tem a mesma sensação: “Eis que
fizestes os meus dias de uns tantos palmos,
a minha existência, perante ti, é como
um nada; cada um não é mais do que um
sopro. Cada homem passa como uma sim-
ples sombra: é em vão que se agita” (Sl 38,
6-7). É necessário reencontrar a consciên-
cia dos nossos limites, saber que “a soma

da nossa vida como declara ainda o sal-
mista é de setenta anos, os mais fortes
chegam aos oitenta; mas a sua grandeza
não passa de atribulação e miséria, porque
eles passam depressa e nós desaparece-
mos” (Sl 89, 10).
5. No dia da doença e do sofrimento é,
contudo, justo elevar a Deus a própria la-
mentação, como nos ensina Ezequias que,
usando imagens poéticas, descreve o seu
pranto como o piar da andorinha e o gemer
de uma pomba (cf. Is 38, 14). E, mesmo se
não hesita em confessar que sente Deus
como um adversário, como um leão que
quebra os ossos (cf v. 13), não deixa de o
invocar: “Senhor, estou em agonia, con-
fortai-me!” (v. 14).
6. A tradição latina medieval conserva
deste Cântico do rei Ezequias um comen-
tário espiritual de Bernardo de Claraval,
um dos místicos mais representativos do
monaquismo ocidental. Trata-se do tercei-
ro dos Sermões vários, em que Bernardo,
aplicando à vida de cada um o drama vivi-
do pelo soberano de Judá e, interiorizando
o seu conteúdo, escreve entre outras coi-
sas: “Louvarei ao Senhor em todos os tem-
pos, isto é, de manhã até à noite, como
aprendi a fazer, e não como os que te lou-
vam quando tu lhes fazes o bem, nem
como os que crêem durante um certo tem-
po, mas no momento da tentação cedem; e
como os santos, direi: Se recebemos o bem
da mão de Deus, porque não devemos
aceitar também o mal?... Assim estes dois
momentos do dia serão um tempo de servi-
ço a Deus, porque à noite permanecerá o
pranto, e de manhã o eco da alegria. Mer-
gulharei no sofrimento à noite a fim de
poder gozar, depois, a alegria da manhã”
(Scriptorium Claravallense, Sermo III, n.
6, Milão 2000, págs. 59-60).

JOÃO PAULO II

27 de Fevereir de 2001
Transcrito de L'Osservatore Romano



1. A nossa viagem pelos Salmos da
Liturgia das Laudes leva-nos agora a um
hino, que nos seduz sobretudo pelo mara-
vilhoso quadro primaveril da última parte
(cf. Sl 64, 10-14), um cenário cheio de vi-
gor, esmaltado de cores, percorrido por
vozes de alegria.

Na realidade, o Salmo 64 tem uma
estrutura mais ampla, fruto do entrelaça-
mento de duas tonalidades diferentes: em
primeiro lugar, sobressai o tema histórico
do perdão dos pecados e do acolhimento
junto de Deus (cf. vv. 2-5); depois, é feita
menção do tema cósmico da acção de
Deus em relação aos mares e aos montes
(cf. vv. 6-9a); por fim, é desenvolvida a
descrição da primavera (cf. vv. 9b-14): no
panorama cheio de sol e árido do Próximo
Oriente, a chuva fecundante é a expressão
da fidelidade do Senhor à criação (cf. Sl
103, 13-16). Para a Bíblia, a criação é a
sede da humanidade e o pecado é um
atentado à ordem e à perfeição do mundo.
Portanto, a conversão e o perdão dão de
novo integridade e harmonia ao cosmos.
2. A primeira parte do Salmo leva-nos ao
interior do templo de Sião. Ali acorre o
povo com o seu montão de misérias mo-
rais, para invocar a libertação do mal
(cf. Sl 64, 2-4a). Uma vez obtida a ab-
solvição das culpas, os fiéis sentem-se
hóspedes de Deus, próximos d’Ele, pron-
tos para serem admitidos à sua mesa e para

A ALEGRIA DAS CRIATURAS
DE DEUS PELA SUA PROVIDÊNCIA

Catequese sobre o Salmo 64
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participarem na festa da intimidade divina
(cf. vv. 4b-5).
3. No interior desta celebração de Deus
Criador, encontramos um acontecimento
que desejo realçar: o Senhor consegue
dominar e silenciar até o estrondo das
águas do mar, que na Bíblia simbolizam a
desordem, em oposição à ordem da cria-
ção (cf. Jb 38, 8-11). Eis a forma de exaltar
a vitória divina não só sobre o nada, mas
também sobre o mal: por este motivo ao
“bramido do mar” e ao “estrondo das suas
ondas” associa-se também “o tumulto dos
povos” (cf. Sl 64, 8), isto é, a rebelião dos
soberbos.

Santo Agostinho comenta de maneira
eficaz: “O mar representa o mundo actual:
amargo de salsugem, agitado pela tempes-
tade, onde os homens com a sua cupidez
pervertida e desordenada, se tornam como
os peixes que se devoram uns aos outros.
Olhai para este mar agitado, para este
mar amargo, cruel com as suas ondas!...
Irmãos, não nos comportemos assim,
porque o Senhor é a esperança de todos os
confins da terra” (Exposição sobre os Sal-
mos II, Roma 1990, pág. 475).

A conclusão que o Salmo nos sugere é
fácil: aquele Deus, que elimina a confusão
e o mal do mundo e da história, pode ven-
cer e perdoar a maldade e o pecado que o
orante leva consigo e apresenta no templo,
com a certeza da purificação divina.
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4. A este ponto, entram no cenário as ou-
tras águas: as da vida e da fecundidade,
que na Primavera regam a terra e, em
pensamento, representam a vida nova do
fiel perdoado. Os versículos finais do
Salmo (cf. Sl 64, 10-14), como se dizia,
encerram uma grande beleza e significado.
Deus mata a sede da terra fendida pela
aridez e pelo gelo do inverno, desseden-
tando-a com a chuva. O Senhor é seme-
lhante a um agricultor (cf. Jo 15, 1), que
faz crescer o grão e nascer a erva com o
seu trabalho. Prepara o terreno, irriga os
sulcos, revira os torrões, rega todas as
partes do seu campo.

O Salmista usa dez verbos para des-
crever esta amorosa acção do Criador em
relação à terra, que é transfigurada numa
espécie de criatura viva. De facto, “tudo
canta a brada de alegria” (Sl 64, 14). A este
propósito, são sugestivos os três verbos
relacionados com o símbolo da veste: “as
colinas revestem-se de alegria, os campos
cobrem-se de rebanhos, e os vales en-
chem-se de trigais” (vv. 13-14). A imagem
é a de uma pradaria salpicada pela candura
das ovelhas; as colinas revestem-se talvez
com os vinhedos, sinal de alegria pelo seu
produto, o vinho, que “alegra o coração
do homem” (Sl 103, 15); os vales reves-
tem-se com o manto dourado das searas. O
versículo 12 recorda a coroa, que poderia
fazer pensar nas grinaldas dos banquetes,
colocadas na cabeça dos convidados (cf.
28, 1.5).
5. Todas juntas, as criaturas, como que
numa procissão, dirigem-se ao Criador e
Soberano, dançando e cantando, louvando
e rezando. Mais uma vez a natureza tor-
na-se um sinal eloquente da acção divina;
é uma página aberta para todos, pronta
para manifestar a mensagem nela deli-
neada pelo Criador, porque “pela beleza
e grandeza das criaturas pode chegar-se,
por analogia, ao conhecimento do seu Au-

tor” (Sab 13, 5; cf. Rm 1, 20). Contempla-
ção teológica e abandono poético fun-
dem-se juntos neste poema e tornam-se
adoração e louvor.

Mas o encontro mais intenso, o que o
Salmista tem em vista com todo o seu cân-
tico, é aquele que une criação e redenção.
Como a terra na Primavera ressurge pela
acção do Criador, assim o homem ressurge
do seu pecado pela acção do Redentor.
Criação e história estão de tal forma sob o
olhar providencial e salvífico do Senhor,
que vence as águas agitadas e destruidoras
e dá a água que purifica, fecunda e mata a
sede. De facto, o Senhor “cura os atribula-
dos de coração e trata as feridas”, mas
também “cobre os céus com as nuvens e...
prepara a chuva para a terra;... faz crescer
as ervas nas montanhas” (Sl 146, 3.8).

Desta forma, o Salmo torna-se um
cântico à graça divina. É ainda Santo
Agostinho quem, ao comentar o nosso
Salmo, recorda este dom transcendente e
único: “O Senhor nosso Deus diz ao teu
coração: eu sou a tua riqueza. Não te preo-
cupes com aquilo que o mundo te promete,
mas com o que te promete o Criador do
mundo! Está atento ao que Deus te prome-
te, se observares a justiça; e despreza aqui-
lo que o homem te promete para te afastar
da justiça. Não te preocupes, portanto,
com aquilo que o mundo promete! Tem
antes em consideração o que o Criador do
mundo promete” (l.c., pág. 481).

JOÃO PAULO II

6 de Março de 2002
Transcrito de L'Osservatore Romano



A HOMILIA, O CREDO
E A ORAÇÃO UNIVERSAL

MISSA

A HOMILIA

Poderíamos dizer que a primeira ho-
milia cristã foi o próprio Senhor que a fez,
ou, pelo menos, a esboçou, quando na
sinagoga de Nazaré, numa celebração de
sábado, o dia santo dos judeus, depois de
ter sido leitor de uma passagem de Isaías,
logo lhe fez o comentário. A passagem da
leitura foi esta:
“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 vista aos cegos,
a restituir a liberdade aos oprimidos,
e a proclamar o ano da graça do Senhor”

E o evangelista continua:
“Jesus começou então a dizer-lhes:
‘Cumpriu-se hoje mesmo
esta passagem da Escritura
que acabais de ouvir.’”        (Lc 4,18-21).

Este último versículo do Evangelho
foi o princípio da homilia que Jesus fez à
leitura do profeta. Partindo do texto da
Sagrada Escritura acabado de proclamar,
Jesus explica-o e actualiza-o, dizendo:
“Cumpriu-se hoje mesmo
esta passagem da Escritura”.

* Estas citações referem-se à Instrução Geral do Missal Romano (IGMR). Os números entre parêntesis rectos
referem-se à nova edição. O outro documento citado é o Ordenamento das Leituras da Missa (OLM).
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Na tradição da Igreja, a primeira refe-
rência à homilia é de São Justino (c.150),
que escreve: “Quando o leitor terminou
(as leituras), o que preside toma a palavra
para exortar e incitar à imitação de tão
belas coisas” (Apol. I, 67). Explicar, actua-
lizar, exortar e incitar à imitação de coisas
tão belas que a Palavra apresentou nas
leituras é a homilia.

A homilia faz parte integrante da ac-
ção litúrgica, concretamente da Missa, e,
consoante as circunstâncias, por exemplo
quando a missa comporta a celebração de
outro sacramento, como o Baptismo ou a
Confirmação, pode ainda partir de outros
sinais sacramentais ou de outros formulá-
rios da celebração.

O género literário da homilia é de uma
conversação familiar, como o próprio
nome indica, mas, nunca banal ou impró-
pria.

A homilia, em princípio, é feita por
“aquele que preside”, como o já referia
São Justino, mas ocasionalmente pode ser
confiada a outro presbítero ou até a um
diácono; nunca a um leigo.

A homilia, feita pelo presidente, faz-se
do lugar da presidência ou também do
ambão, lugar da proclamação da Palavra.
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A homilia é obrigatória nos Domingos
e Festas de preceito e é muito recomen-
dada nos dias feriais do Advento, da
Quaresma e do Tempo Pascal (OLM 25).

“É bom guardar um breve espaço de
silêncio depois da homilia” (Ib. 66).

O SÍMBOLO

“O símbolo ou profissão de fé (o
Credo) tem a finalidade de fazer que todo
o povo congregado exprima o seu assenti-
mento à Palavra de Deus, escutada nas lei-
turas da Sagrada Escritura e exposta pela
homilia, e de, ao proferir a regra da fé,
recorde e professe os grandes mistérios da
fé, por meio de fórmula aprovada para o
uso litúrgico, antes de começar a celebra-
ção dos mesmos na Eucaristia” (IGMR 67
[43]).

O Credo, juntamente com o Confesso
a Deus Todo-Poderoso do rito penitencial,
é a única fórmula da Missa que está no sin-
gular. De facto, o Credo não nasceu como
fórmula comunitária para a Missa, mas
como fórmula baptismal, e não fez parte
da liturgia romana da Missa senão à partir
do século XI e por influência da liturgia
galo-romana.

O Símbolo entrou primeiro no Oriente
na liturgia baptismal e depois também na
Missa.  Do Oriente, o Credo passou a
Espanha “onde a região costeira dependia
da soberania bizantina”, daqui passou
possivelmente à Irlanda e de lá ao Império
de Carlos Magno (séc. IX), cuja liturgia
começou a ser a combinação da liturgia
franca com a romana, esta directamente
importada de Roma, e, desde então, se tor-
nou conhecida por liturgia galo-romana.

Quando Santo Henrique, imperador
do Sacro-Império, veio a Roma em 1014,
ficou admirado ao verificar que aqui a

Missa não tinha Credo. “Os clérigos de
Roma explicaram-lhe que a Igreja de
Roma nunca tinha estado implicada na
heresia e por isso não sentia necessidade
de confessar a fé tantas vezes”.  No en-
tanto, o Papa Bento VIII cedeu às ins-
tâncias do imperador, e o Credo entrou na
liturgia, onde ainda hoje se encontra.

A fórmula era nessa altura o chamado
Credo niceno-constantinopolitano, que
continua também no Missal actual, ao lado
do Credo dito dos Apóstolos. Este último,
mais breve, é o que habitualmente se
aprendia no catecismo e, como o carac-
teriza um grande liturgista, é uma pro-
fissão de fé religiosa, onde se exprime
simplesmente uma fé (D. Capelle). Outro
pensador comenta esta opinião, dizendo:
“Mesmo fazendo abstracção dos comple-
mentos que a princípio se opunham à here-
sia, o facto é que o Credo da Missa, (o
mais longo), apresenta em todo o seu
conjunto, em comparação com a extrema
sobriedade do Símbolo dos Apóstolos,
uma notável riqueza de exposição, que
não tem tanto em vista opor-se à heresia
como explanar, no espírito da Escritura e
na ufania de quem acredita, todos os te-
souros da fé” (Jungmann).

O Credo apresenta, em forma de pro-
fissão de fé, os mesmos mistérios que
depois vão ser proclamados ao longo da
Oração Eucarística, em forma de oração.

E assim o Credo é também um mo-
mento que ajuda a predispor imediata-
mente para a Eucaristia.

“O Símbolo deve ser cantado ou dito
pelo sacerdote juntamente com o povo,
aos Domingos e nas solenidades; pode
também dizer-se em celebrações especiais
mais solenes.

Se é cantado, é começado pelo sacer-
dote ou, se for oportuno, por um cantor ou
pelo grupo coral, e é cantado por todos ao
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mesmo tempo ou pelo povo alternada-
mente com o grupo coral. Se não é canta-
do, é recitado por todos em conjunto ou
por dois coros em diálogo”(Ib.68[44,31]).

“Se o símbolo de Constantinopla é
uma expressão teológica da fé, ela é uma
teologia antiga e sábia, cujas fórmulas fa-
vorecem a contemplação dos mistérios. E,
seja qual for a beleza de certos desenvolvi-
mentos musicais sobre o símbolo, é muito
mais comovente quando ele é cantado com
alegria por todo o povo” (Noel Mourice
Denis-Boulet).

“Em todo o caso, a simples recitação
pela assembleia dos fiéis corresponde
incomparavelmente melhor à finalidade
primitiva do Credo e ao lugar que ele
ocupa na contextura da liturgia da Missa
do que quaisquer restos menos felizes de
uma grande época musical” (Jungmann).

Mas, se for recitado é preciso que a sua
recitação por toda a assembleia seja bem
ritmada, nem que para isso ela utilize um
como que mestre de coro que a saiba con-
duzir.

ORAÇÃO UNIVERSAL
OU DOS FIÉIS

A Oração Universal reapareceu agora
na reforma do Missal; ela foi tradicional
no passado, mas tinha caído com o tempo.
O Concílio Vaticano II disse: “Restau-
rem-se, se parecer oportuno ou necessá-
rio, e, segundo a antiga tradição dos
Santos Padres, alguns ritos que tinham
caído em desuso (SC 50). Ora um desses
ritos era a Oração Universal ou dos Fiéis,
como logo a seguir o Concílio concreti-
zou: “Restaure-se, especialmente nos
Domingos e Festas de preceito, a Oração
Universal ou dos Fiéis depois do Evange-

lho e da homilia, para que, com a partici-
pação do povo, se façam preces pela Santa
Igreja, pelos governantes, pelos que so-
frem de necessidades várias, por todos os
homens e pela salvação de todo o mundo”
(SC 53).

Esta oração chama-se Universal ou
Comum, porque ela está aberta a todas as
intenções; e chama-se dos Fiéis, isto é, dos
baptizados, em oposição à Oração dos
Catecúmenos; estes já são cristãos, porque
já crêem em Cristo, mas não são chamados
fiéis, porque ainda não receberam os sa-
cramentos da fé. Por isso, os ainda catecú-
menos não rezam com os fiéis; estes rezam
pelos catecúmenos, mas não rezam com os
já baptizados. O Missal, na Vigília Pascal,
a propósito da Oração dos Fiéis, afirma
que o sacerdote diz a Oração Universal,
em que os neófitos participam pela pri-
meira vez (n.49). Por fim, a expressão
Oração dos Fiéis não quer dizer oração dos
leigos, como ao princípio se poderia ter
julgado.

É normal que, numa comunidade cris-
tã, haja catecúmenos e fiéis, sobretudo
hoje em dia, em que muitos retardam o
baptismo para além da infância; mas os
catecúmenos não tomam parte activa na
assembleia dos fiéis. Seria até normal que,
depois da Liturgia da Palavra, os catecú-
menos saíssem da assembleia dos fiéis que
vão celebrar a Eucaristia, conforme o
Ritual da Iniciação Cristã dos Adultos o
prevê (RICA 94 e 97).

Todavia, na prática esta solução po-
derá não parecer sempre a mais aconse-
lhável.

Quanto à forma, a Oração Universal,
que habitualmente usamos, é introduzida
por um invitatório do presidente e conti-
nuada numa espécie de ladainha, compos-
ta de versículos lançados pelo diácono ou
por outro ministro, a que se responde com
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um refrão. Por fim, o presidente conclui
com uma oração.

É esta uma forma de origem oriental e
que é a mais fácil para a participação do
povo. A forma romana é a que se conserva
nas chamadas Orações solenes de Sexta-
-Feira Santa: o próprio presidente ou o
diácono lança a intenção, com um certo

desenvolvimento, e a assembleia ora em
silêncio, possivelmente até de joelhos;
mas depois, de pé, escuta a oração do pre-
sidente e conclui com a aclamação Amen.
É uma forma mais densa, mais contida e
que actualmente se mantém apenas em
Sexta-Feira Santa.

JOSÉ FERREIRA



CURSO PARA ACÓLITOS

6

A cadeira presidencial e o ambão

1. Tempo de oração

• Acolhimento
• Sinal da cruz
• Pequena oração 

2. A cadeira presidencial

Na lição anterior falámos acerca do al-
tar. Vamos hoje referir-nos a outras coisas
importantes que se encontram também no
presbitério. Uma é a cadeira onde se senta
o presidente da celebração e a outra é o
ambão donde se fazem as leituras. Estas
três coisas ou lugares (o altar, o ambão e a
cadeira presidencial) são as mais impor-
tantes dentro do presbitério. Por isso lhes
dedicamos uma atenção especial.

Talvez algum de vós esteja a pensar
assim: porquê falar acerca da cadeira pre-
sidencial. Terá ela uma importância que
justifique metade de uma lição? Penso que
sim, pois trata-se de um sinal que ajuda a
descobrir as funções daquele que preside à
assembleia em nome de Cristo e com a sua
autoridade, como diz o missal: A cadeira
do sacerdote celebrante deve significar a
sua função de presidente da assembleia e
guia da oração.

Reparem naquelas palavras: deve
significar. Quer dizer que tal significação
pode não ser notada. Isso acontece quando
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a cadeira é insignificante, ou quando não
está colocada onde lhe pertence.

Em primeiro lugar, para ser signifi-
cativa a cadeira presidencial deve distin-
guir-se, pela sua qualidade artística, de
todas as outras que existem na igreja; isto
quer dizer que ela deve ser a mais bela e a
mais artística de todas. Em segundo lugar,
ela deve ser única; isso não acontece
quando, por exemplo, dos dois lados da
cadeira do presidente se encontram outras
duas iguais a ela, destinadas a dois
acólitos; se as cadeiras do presidente e dos
acólitos forem iguais, pode pensar-se que
as funções deles também são iguais, o que
não é verdade. Em terceiro lugar, a cadeira
presidencial deve estar bem situada, o que
nem sempre é fácil: O lugar mais indicado
é ao fundo do presbitério, de frente para o
povo, a não ser que a arquitectura da
igreja ou outras circunstâncias o não
permitam: por exemplo, se viesse a ficar
demasiado distante e tornasse difícil a
comunicação entre o sacerdote e a assem-
bleia dos fiéis.

A melhor maneira de dar àquela cadei-
ra todo o relevo que ela merece, é ver, com
os olhos da fé, naquele que nela se senta, o
próprio Senhor Jesus Cristo. De facto, o
presidente é um sinal. Sinal de Cristo, o
único verdadeiro presidente de cada as-
sembleia litúrgica. Esta é também a razão
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pela qual, na cadeira do presidente, só ele
se deve sentar.

Questões práticas:

— Quais são as três coisas ou lugares
mais importantes dentro do presbité-
rio?

— A cadeira presidencial da nossa igreja
é a mais bonita de quantas lá existem?

— Onde está ela colocada? Haveria
outro lugar mais indicado para ela?

— Quando é que podemos dizer que a ca-
deira presidencial de uma igreja é
significativa?

3. O ambão

Aqui está uma palavra que não é cor-
rente na nossa língua. Não admira. “Am-
bão” é um termo derivado da língua grega,
na qual quer dizer lugar para onde se
sobe. Os ambões antigos tinham sempre
degraus. O ambão é o lugar da proclama-
ção da Palavra de Deus. A elevação que
lhe corresponde facilita a transmissão da
palavra e a visibilidade do leitor, que são
duas coisas importantes. A maior parte das
igrejas não possuem ambão, mas sim uma
estante das leituras, o que não é a mesma
coisa: O lugar das leituras deve ser um
ambão estável e não uma simples estante
móvel.

É do ambão que se proclamam as lei-
turas e o salmo responsorial. Pode também
fazer-se do ambão a homilia e a oração dos
fiéis. Mas não se devem fazer do ambão os
comentários e introduções às leituras, nem
dirigir daí o canto da assembleia. A digni-
dade da palavra de Deus é tão grande que
merece um lugar que lhe seja reservado.

Para realçar a importância do ambão,
convém adorná-lo com sobriedade, colo-
cando junto dele algumas flores. Mas não

devem ser tantas que desviem para elas a
atenção dos fiéis que escutam a Palavra de
Deus. É que esta Palavra é muito mais
importante do que as flores. E tudo o que
possa diminuir ou desviar a atenção dos
fiéis durante a proclamação da Palavra,
presta um mau serviço litúrgico.

Para que as leituras sejam bem ouvi-
das por todos, a igreja deve estar devida-
mente sonorizada. E para que os leitores
possam ver bem o texto dessas leituras,
deve haver luz suficiente no ambão. Em-
bora sejam os leitores que devem ter o
cuidado de verificar, antes da missa, se o
leccionário está aberto na página certa,
não fica mal aos acólitos lembrar-lhes
isso, se eles se esquecerem de o fazer.

Quando, na celebração da missa domi-
nical, o segundo leitor acaba de proclamar
a sua leitura, um dos acólitos vai ao am-
bão, tira o leccionário e guarda-o, para que
o diácono ou o presbítero que vai ler o
evangelho, possa colocar o evangeliário
na estante do ambão.

Questões práticas:

— Qual é o significado original da
palavra “ambão”?

— Na nossa igreja há ambão ou estante
das leituras?

— Quais são as acções que devem ou
podem fazer-se no ambão?

— E quais são as que não devem fazer-
-se? Porquê?

4. Os assentos
para os ministros

No presbitério devem colocar-se
apenas os assentos que sejam necessários
para os acólitos ou outros ministros. Se
houver assentos a mais, devem ser reti-
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rados. Esses assentos devem ser simples e
discretos. Devem estar colocados no lugar
mais conveniente, donde os ministros
possam desempenhar as funções que lhes
estão distribuídas.

Quando um acólito está sentado, não
deve estar de qualquer maneira, a olhar
para todos os lados, mas atento e sosse-
gado. Se um acólito não estiver tranquilo,
toda a gente olha para ele, e muitas pes-
soas vão ficar também desatentas, so-
bretudo as crianças. Ora, um acólito, não
deve nunca ser responsável pela falta de
atenção de ninguém. Se o fosse de pro-
pósito, estaria a prestar um mau serviço
à assembleia cristã.

Questões práticas:

— Quantos assentos devem ser coloca-
dos no presbitério?

— Como devem eles ser e onde devem
estar colocados?

— Como deve comportr-se um acólito
quando está sentado?

5. A credência

A credência é uma mesa, que está no
presbitério, e que serve para aí colocar as
coisas que são precisas para a missa, antes
de se levarem ao altar: o cálice, o corporal,
o sanguinho, a patena e as píxides com o
pão para a comunhão, as galhetas com o
vinho e a água, a bandeja e ainda o que for
necessário para lavar as mãos.

Questões práticas:

— O que é e para que serve a credência?
— Já sabes os nomes das coisas que se

colocam na credência?
— E também sabes para que serve cada

uma delas? Vamos aprender?

6. A reserva
da Santíssima Eucaristia

Em todas as igrejas deveria haver uma
capela destinada à reserva da Santíssima
Eucaristia. Acontece, porém, que nem
sempre existe. Em muitas igrejas o sacrá-
rio está também situado no presbitério.

Não é o ideal, porque tira espaço ao
presbitério, que deveria ser o mais amplo
possível, e perturba os ministros durante
a celebração. Muitos não sabem como
hão-de fazer cada vez que passam diante
do sacrário com a Santíssima Eucaristia.

Quando se entra na igreja, sempre se
deve genuflectir com um joelho diante do
sacrário do Santíssimo. Se o sacrário esti-
ver no presbitério, todos os que tomam
parte na procissão de entrada da missa
genuflectem ao chegarem junto do altar, e
no fim da missa antes de se retirarem.

Durante a missa, quando se passa di-
ante do sacrário, os acólitos devem apenas
fazer uma inclinação do corpo. Para a fa-
zer devem parar. É muito feio inclinar a
cabeça ou o corpo quando se vai a cami-
nhar.

Questões práticas:

— Nas igrejas onde não há capela da
Santíssima Eucaristia, onde costuma
estar o sacrário? Como é na tua
igreja?

— Qual é a primeira coisas que deves
fazer quando entras numa igreja onde
está a Santíssima Eucaristia?

— Porque é que não é bom que o sacrá-
rio esteja no presbitério?

— Durante a missa, que inclinação de-
vem fazer os acólitos quando passam
diante do sacrário onde está a Santís-
sima Eucaristia?

— Como se faz a inclinação do corpo?
Vamos aprender a fazê-la?

JOSÉ DE LEÃO CORDEIRO
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Peregrinação Nacional
dos Acólitos

Fátima – 1 de Maio de 2002

1 de Maio de 2001

No dia 1 de Maio, os trabalhadores do altar
reunem-se em Fátima para comemorar S.
José e dar início ao mês de Maio. Apresen-
tam-se com as suas túnicas de trabalho e
juntos fazem a festa nacional dos acólitos.
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A CELEBRAÇÃO DO MATRIMÓNIO

A nova edição do Ritual do Matrimónio
apresenta o mesmo texto da edição anterior,

mas alterou a apresentação gráfica
bem como a disposição dos textos

a usar nas diferentes circunstâncias.
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ACÓLITOS EM FORMAÇÃO

Foram diversos os grupos que respon-
deram, com o entusiasmo da sua presença,
ao convite do Arciprestado do Sardoal
para o encontro de acólitos, que decorreu
no passado dia 2 de Fevereiro, na Paróquia
das Mouriscas, e que assumiu as propor-
ções da respectiva Zona Pastoral. Cerca de
sessenta jovens, acompanhados dos seus
Animadores e alguns Párocos, estiveram
em formação e convívio, numa experiên-
cia avaliada muito positivamente.

O dia, mesmo nas condições clima-
téricas, esteve excelente: fizemos uma ini-
ciação à Liturgia das Horas; estudámos a
natureza, dignidade e importância do Am-
bão; visitámos o Santuário de Nossa Se-
nhora dos Matos, onde os trabalhos de
grupo foram apresentados, em plenário,
com nota muito boa; celebrámos o Dia da
Apresentação do Senhor, com a Eucaristia
que integrou, na Igreja Paroquial das
Mouriscas, a comunidade local.

Nesta celebração, presidida pelo Sr.
Bispo, D. Augusto César, foram investidos
novos acólitos: o Ricardo José e a Aurora
Monteiro, de Ponte de Sor; a Ana Margari-
da, de Ortiga; a Sílvia João, de Vale do
Arco; e a Carla Sofia, de Tramaga. Para-
béns aos novos investidos.

Na mesma altura decorria, na Escola
de Ministérios, a preparação de oito Mi-
nistros Extraordinários da Palavra: um de
Nisa, um de Amieira do Tejo, um do Fratel
e seis de Bemposta. Falámos disto aos
jovens acólitos e notámos que, este minis-
tério, igualmente destinado ao Ambão, é

desconhecido da grande maioria. Talvez
porque, em matéria de Escola do Altar, só
conhecemos o que vemos. Mas, a leitura
dos dados do recenseamento da prática
dominical ajudam a reflectir sobre os no-
vos caminhos que se abrem a estes jovens
ministros do Altar e do Ambão. Assim nós
os saibamos preparar e formar, com este e
outros encontros que, oportunamente, são
promovidos. Bem haja a Paróquia anfitriã,
e a respectiva escola, pelo excelente
acolhimento que nos proporcionaram.

P. MANUEL MÁRIO DIAS RIBEIRO

ACAMPAMENTO DIOCESANO
DE ACÓLITOS SENIORES

Tema: Ser Acólito, hoje (Para preparar
o encontro nacional)

Dias 5, 6 e 7 de Abril de 2002
Lugar: Montalvão, Nisa

Dia 5 de Abril

10:00 h. Concentração em Nisa, em
frente ao Cineteatro.

10:30 h. Partida, em caravana para
Montalvão (20 minutos)

– Programa previsto

Dia 6 de Abril

– Programa previsto

Dia 7 de Abril

– Programa previsto
15:00 h.  Chegada dos Pais a Montalvão.
16:00 h.  Eucaristia de encerramento
17:00 h.  Despedida

DIOCESE DE
PORTALEGRE E

CASTELO BRANCO



A IGREJA E O IPPAR

ARTE SACRA
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A criação do Instituto Português do
Património Cultural [IPPC], em 1980,
abriu uma etapa decisiva na salvaguarda
dos nossos monumentos religiosos, agru-
pando numa direcção-geral, dotada de
considerável autonomia, competências
antes dispersas. Mas isso representou
também o início de um ciclo conturbado
das relações entre o Estado e a Igreja na
esfera patrimonial, de certo modo com-
preensível pela situação em que o país se
encontrava, recém-saído de um período
revolucionário. Face à dificuldade da
Igreja em conservar os bens culturais de
que era detentora e pôr termo aos pseudo-
-restauros, vendas e outras intervenções
que a empobreceram, o IPPC alargou a sua
esfera de intervenção nesse sentido, con-
centrando um enorme poder, em nome da
ideia de que só o Estado poderia defender
eficazmente a herança cultural do país. Tal
alargamento tentacular das responsabili-
dades não se traduziu, porém, em investi-
mentos proporcionados, ao mesmo tempo
que foram permitidas arbitrariedades que
minaram o terreno. Estes desfasamentos
conduziram a uma política de actos consu-
mados e meias-palavras que degenerou em
conflitos na década de 1990, quando o
mesmo organismo, já aligeirado, se deno-
minava Instituto Português do Património
Arquitectónico e Arqueológico [IPPAR].

As novas orientações preconizadas
pelo Ministério da Cultura após a sua

reconstituição levaram a privilegiar o
diálogo, para o que contribuiu a formação,
em 1996, de uma Comissão Paritária
Igreja-Estado. A Conferência Episcopal
não ratificou o Pacto Patrimonial proposto
pelo Ministério, mas ficou aberto o cami-
nho para uma colaboração entre o IPPAR
(que passou a focar as suas atenções no
Património Arquitectónico) e as dioceses,
através da celebração de protocolos es-
pecíficos para o efeito, tendo nisso papel
pioneiro a diocese de Beja, que subscre-
veu em 1999 o primeiro convénio do gé-
nero. Seguiram-se outros com Évora,
Lisboa e Beja, além de dezenas de acordos
mais pontuais com paróquias e irmanda-
des. Esta “contratualização” sentou à
mesma mesa, sem constrangimentos, a
Igreja e o Estado, numa linha de respeito
pelas expectativas de cada um, tendo
sempre como pano de fundo a consciência
de estar em causa uma herança comum. O
espírito de subsidiariedade que decorre do
presente relacionamento foi reconhecido
na lei que estabelece as bases da política
e do regime de protecção e valorização
do património cultural, salientando o pa-
pel que cabe à Igreja, como detentora de
grande parte dos bens culturais do país – e,
por isso, parceira natural do Estado.

Mas é forçoso reconhecer que, não
obstante os passos dados, há ainda pro-
blemas graves a equacionar na defesa dos
monumentos religiosos. Da parte do Es-
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* Director do Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja.

O Museu de Arte Sacra de Santiago do Cacém,
cuja obras de instalação no Hospital medieval do
Espírito Santo desta cidade alentejana, sob projecto
do conceituado mestre da arquitectura Eduardo
Souto de Moura, estão actualmente em curso, resul-
ta de uma iniciativa conjunta da Diocese de Beja, do
IPAAR, do Instituto Português de Museus e da Câ-
mara Municipal de Santiago do Cacém (© Departa-
mento do Património Histórico e Artístico da Dio-
cese de Beja).

tado, torna-se indispensável corrigir as-
simetrias regionais, combater o declínio
do mundo rural e permitir uma fruição
mais alargada dos bens culturais,
entrosando-os numa dinâmica de desen-
volvimento sem a qual os investimentos
acabam por cair em saco roto. Quanto à
Igreja, espera-a uma tarefa hercúlea, de-
pois de décadas de indecisões. Urge es-
tabelecer instrumentos que permitam
beneficiar dos fundos europeus disponí-
veis até 2006 para a reabilitação de muitos
edifícios em risco e a criação de infra-es-
truturas essenciais (museus, arquivos,
bibliotecas, centros de conservação e
restauro, etc.). A indispensável transfor-
mação do património de ónus em mais-va-
lia ao serviço das comunidades depende,
antes de mais, da definição de uma estra-
tégia nacional que só a Conferência Epis-
copal pode estabelecer. Para isso há que
trabalhar em parceria. É imprescindível a
criação de um Conselho dos Monumentos
Religiosos que funcione como forum de
análise das principais questões que se
colocam neste domínio, tal como importa
avançar com consórcios que viabilizem
um aproveitamento mais harmonioso do
III Quadro Comunitário de Apoio.

JOSÉ ANTÓNIO FALCÃO*
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NOVA REVISTA DE MÚSICA SACRA

Esta publicação de música litúrgica
e textos de formação musical
alcançou o mérito centenar.
Registamos a edição 99/100

e recomendamos a sua assinatura.
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PARA PREPARAR
E ACOMPANHAR
AS ORDENAÇÕES



CRÓNICA

 Iniciei a série de crónicas de pastoral,
que as Novidades publicaram em Novem-
bro e Dezembro de 1964 sobre os primei-
ros passos concretos da reforma litúrgica
pós-conciliar, com estas palavras cheias
daquele optimismo que respirei em Roma,
no encontro do Consilium ad Exequendam
Constitutionem de Sacra Liturgia com
cerca de cem jornalistas de revistas de
pastoral litúrgica, entre os quais me con-
tava: «A reforma litúrgica far-se-á bem e
far-se-á depressa.»

Com a escola litúrgica do Seminário
dos Olivais, no tempo forte da presença de
Monsenhor Pereira dos Reis, que tive
como reitor, professor de liturgia e interes-
sante conversador nos tempos de recreio,
eu vibrava com as perspectivas de uma
liturgia renovada no seu espírito e nos seus
ritos. E não só eu, mas muitos dos meus
colegas ao tempo seminaristas ou já pa-
dres, entre os quais recordo, entre os já na
casa do Pai, meu tio Cónº José Falcão, o
meu colega de curso P. Manuel Luís e o
meu professor e colega P. José da Felici-
dade Alves, ou, entre os vivos, o Cónº José
Ferreira e o P. António Cartageno.

O entusiasmo criado pelo Concílio,
então a decorrer, e em especial com as
perspectivas abertas pela Constituição
Sacrosanctum Concilium à renovação da
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CRÓNICA LITÚRGICA
DE TEMPOS IDOS

A introdução do vernáculo na liturgia

liturgia, levou-me, com alguns compa-
nheiros de trabalho, a adiantar-me às ini-
ciavas oficiais, que desconhecíamos, de
tradução das leituras do Missal  Romano
para português.

De facto, constrangia-nos verificar
que as traduções que estavam a ser utiliza-
das nas missa, embora autorizadamente,
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eram deficientes, além de lidas a partir de
pequenos missais de fiéis, pouco dignos e
de leitura difícil pelo reduzido tamanho da
letra.

Estávamos, por isso, empenhados na
rápida edição de um Leccionário Experi-
mental em Português, de que chegaram a
ser compostas, na União Gráfica, várias
dezenas de páginas.

Mas, eis que, a 26 de Março de 1964,
deparei com uma breve declaração pu-
blicada nas Novidades, assim redigida:
«Estamos autorizados a tornar público que
a Comissão Episcopal de Liturgia está
preparando a edição oficial dos textos
litúrgicos em português, autorizados nas
missas e nos funerais.»

Tal declaração levou à imediata sus-
pensão dos trabalhos de tradução e edição
do Leccionário experimental, uma vez que
já estava a ser preparado um leccionário
oficial, facto este que, em si mesmo, era
motivo de alegria.

Outro motivo de esperança e alegria
era a existência entre nós de uma Comis-
são Episcopal de Liturgia. Só vagamente
suspeitava de tal existência, como aliás de
outras várias Comissões Episcopais, que
vim a saber terem sido constituídas, mas
nunca anunciadas.

Refiro, entre parêntesis, que, nessa
altura, na qualidade de responsável do
Secretariado de Informação Religiosa
(que publicava o BIP, Boletim de Informa-
ção Pastoral), eu estava a preparar uma
nova edição do Anuário Católico de Por-
tugal, a 8ª da série iniciada por Mons. Lo-
pes da Cruz e a 1ª a cargo do S.I.R.

Para nele incluir a os órgãos da Confe-
rência Episcopal Portuguesa da Metrópole
(como então se designava), pedi tal in-
formação ao Secretário, D. José Pedro da
Silva, Bispo de Tiava. Quanto à Comissão
Episcopal de Liturgia, foi-me dito que era

constituída por três bispos do Norte, para
facilitar os encontros de trabalho. Eram o
Bispo de Lamego, D. João da Silva
Campos Neves, que presidia em razão da
precedência canónica, o Bispo de Vila
Real, D. António Valente da Fonseca, e o
Administrador Apostólico do Porto, D.
Florentino de Andrade e Silva.

Foi em Roma, durante a terceira ses-
são do Concílio, por altura da minha ida ao
encontro do Consilium da Liturgia com os
jornalistas, que  pelo Bispo de Lamego
tive conhecimento das actividades da
Comissão Episcopal de Liturgia.

Embora envolvido em grande discri-
ção, o trabalho promovido pela Comissão
e realizado por um pequeno mas escolhido
grupo de sacerdotes, quase todos das re-
feridas dioceses do Norte, incidia prin-
cipalmente na tradução das leituras do
Missal dos Domingos e Festas. De acordo
com as orientações do Consilium, transmi-
tidas pelo P. Bugnini, como vimos na
primeira destas crónicas, o nomes desses
sacerdotes deviam ficar no olvido.

Vim a saber que as traduções tomavam
como base o texto da Bíblia Monumental,
traduzido dos originais, e que teriam em
conta as orientações recentemente ema-
nadas da Santa Sé na Instrução de 26 de
Setembro de 1964. Vim também a saber
que estavam a ser traduzidos os cânticos
das Missas de obrigação (Intróitos, Gra-
duais, etc).

Por essa altura, o Episcopado Francês,
pioneiro na matéria, combinou com os
Episcopados dos outros países de ex-
pressão francesa traduções únicas. Tal
exemplo levou o Consilium a solicitar dos
Episcopados português e brasileiro que
fizessem o mesmo.

A ideia teve bom acolhimento, para o
que muito contribuiu a intervenção do
Bispo de Portalegre e Castelo Branco,



D. Agostinho Lopes de Moura, perfeito
conhecedor dos Bispos do país irmão.
Estes viviam, já nesse tempo, preocupados
com o abandono da Igreja pelas massas
populacionais, atribuindo parte do fenó-
meno a uma liturgia para elas incompreen-
sível. Por isso mostraram-se interessados
na colaboração, mas manifestaram tam-
bém grande pressa.

Durante o Concílio, os dois Episco-
pados tiveram várias reuniões, tempe-
rando-se a pressa dos brasileiros com a
maior ponderação dos portugueses, mas
ao mesmo tempo adiantando-se o trabalho
das traduções com a adopção pelos por-
tugueses das versões feitas no Brasil do
Ordinário do Missal e dos Rituais dos
Sacramentos.

As traduções brasileiras estavam feitas
em português correcto, tendo-se feito
diversos ajustamentos em pormenores de
linguagem. Foi em particular bastante
discutido o emprego do Tu ou do Vós refe-
rido a Deus, à SS. Virgem e aos Santos .O
peso dos Bispos portugueses (que na al-
tura incluíam os do Ultramar) decidiu a
hesitação dos Bispos brasileiros quanto ao
uso do Vós. Discutiu-se também se o

Credo em português deveria ser o do Mis-
sal Romano ou o mais reduzido, adoptado
nalguns países, prevalecendo a primeira
opção.

Estas e outras informações obtive-as,
como disse acima,  do Presidente da
Comissão D. João da Silva Campos
Neves, Bispo de Lamego desde 1948,
depois de ter sido, como Bispo de Vatarba
e Auxiliar do Patriarca de Lisboa, grande
impulsionador das missões populares e
organizador da cúria diocesana do
Patriarcado. Ainda o conheci a viver no
Seminário dos Olivais, onde dava aulas de
Pastoral. Homem prático, empreendedor e
discreto, imprimiu certo dinamismo à
Comissão de Liturgia.

Terminarei com uma citação da minha
2ª crónica de pastoral publicada nas Novi-
dades em Novembro de 1964: «Quanto à
extensão da introdução do vernáculo que
os nossos Bispos vão propor à Santa Sé,
não estou autorizado a fazer revelações.
Só direi que é muito grande. Quanto à ora-
ção comum ou dos fiéis, não estão ainda
compostos os textos.»

! MANUEL FRANCO FALCÃO
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WWW.LITURGIA.PT

Está disponível o novo Sítio do Secretariado Nacional de
Liturgia. A informação ainda é pouca, mas o projecto é animador
e promete um serviço importante à causa da pastoral litúrgica.
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ESCOLA DE MINISTÉRIOS

O ministério da presidência
na liturgia eucarística

P. Dr. Luís Ribeiro de Oliveira
Diocese de Coimbra

O ministério do diácono,
do acólito e do ministro extraordi-

nário da comunhão
na liturgia eucarística

P. Dr. Manuel José Dias Amorim
Diocese do Porto

Da mesa da Palavra
à mesa da Eucaristia

– o ministério dos leitores –
P. Dr. José de Leão Cordeiro

Arquidiocese de Évora

O ministério da música e do canto
na lituriga eucarística

P. Dr. António Azevedo Oliveira
Arquidiocese de Braga

A LITURGIA EUCARÍSTICA

XXVIII ENCONTRO NACIONAL

DE PASTORAL LITÚRGICA

Fátima  —  22 - 26 Julho  —  2002

PROGRAMAR

CONFERÊNCIAS

A Eucaristia
na Sagrada Escritura

P. Dr. José António Morais Palos
Arquidiocese de Évora

A oração eucarística
P. Dr. Luís Manuel P. da Silva

Patriarcado de Lisboa

As várias orações eucarísticas
do Missal Romano

e suas características
P. Dr. Carlos Manuel P. de Aquino

Diocese do Algarve

A liturgia eucarística
e sua celebração

P. Dr. João da Silva Peixoto
Diocese do Porto
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INFORMAÇÃOINFORMAÇÃO

LIVROS LITÚRGICOS OFICIAIS

Situação em Março de 2002

Missal
– Formato maior – (1ª ed.) ................................................................................... Disponível
– Formato menor – (1ª ed.) .................................................................................. Esgotado
– (A 2ª ed. aguarda a publicação da edição típica latina)

Leccionário:
– I. Ano A (2ª ed.) – Previsto para o verão 2001 ........................................... Disponível
– II. Ano B (1ª ed.) ........................................................................................... Disponível
– III. Ano C (2ª ed.) – Edição revista ................................................................ Disponível
– IV. Ferial I: Advento, Natal, Quaresma, Páscoa ............................................ Disponível
– V. Ano II: Anos ímpares ............................................................................... Disponível
– VI. Ano III: Anos pares .................................................................................. Disponível
– VII. Santoral e Comuns .................................................................................... Disponível
– VIII.Missas Rituais, Diversas e Votivas .......................................................... Disponível

Evangeliário ............................................................................................................... Disponível
Oração dos Fiéis (2ª ed. revista e com formulários para o santoral) ......................... Disponível
Liturgia das Horas [foi revista e actualizada]

– Vol I. Advento e Natal (4ª ed.) ..................................................................... Disponível
– Vol II. Quaresma e Páscoa (4ª ed.) ................................................................. Disponível
– Vol III. Tempo Comum (4ª ed.) ....................................................................... Disponível
– Vol IV. Tempo Comum (4ª ed.) – Previsto para o verão 2001 ....................... No prelo
– Abrev. Edição abreviada [Laudes-H. Int.-Vésp. e Completas] (3ª ed.) .......... Disponível
– Abrev. Laudes e Vésperas [Laudes-Vésp. e Completas] (1ª ed.) ................... Disponível

Celebração do Baptismo ............................................................................................ Disponível
Iniciação Cristã dos Adultos ...................................................................................... Disponível
Celebração da Confirmação (2ª ed.) .......................................................................... Disponível
Sagrada Comunhão e Culto do Mistério Eucarístico Fora da Missa ........................ Disponível
Ritual do Ministro Extraordinário da Comunhão (4ª ed.) ......................................... Disponível
Celebração da Penitência (2ª ed.) .............................................................................. Disponível
Unção e Pastoral dos Doentes ................................................................................... Disponível
Celebração das Exéquias ........................................................................................... Esgotado
Ordenação do Bispo, dos Presbíteros e Diáconos (2ª ed.) ........................................ Disponível
Celebração do Matrimónio (nova edição) ................................................................. Disponível
Dedicação da Igreja e do Altar .................................................................................. Disponível
Bênção de um Abade e de uma Abadessa ................................................................. Disponível
Ritual da Profissão Religiosa .................................................................................... Disponível
Ritual dos Exorcismos ............................................................................................... Disponível
Consagração das Virgens .......................................................................................... Disponível
Celebração das Bênçãos ............................................................................................ Disponível
Instituição dos Leitores e dos Acólitos ..................................................................... Disponível
Bênção dos Óleos dos Catecúmenos

e dos Enfermos e Consagração do Crisma (2ª ed.) .............................................. Disponível
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PUBLICAÇÕES DO SNL

A celebração do Tempo do Natal (2ª ed.) .................................................... € 3,50
A Religiosidade Popular e a Celebração da Fé ........................................... € 2,00
Adaptação das Igrejas segundo a Reforma  Litúrgica ................................ € 3,50
Akathistos ...................................................................................................... € 2,00
As bênçãos ..................................................................................................... € 3,50
Bênçãos da Família ....................................................................................... € 3,50
Cânticos de Entrada e de Comunhão I

(Advento, Natal, Quaresma e Páscoa) ............................................... € 6,00
Cânticos de Entrada e de Comunhão II (Tempo Comum) ......................... € 6,00
Cânticos instrumentados para Banda ............................................................. € 10,00
Directório para as celebrações dominicais na ausência do presbítero ........... € 0,50
Directório Litúrgico 2002 ............................................................................. € 4,50
Agenda – Directório Litúrgico 2002............................................................ € 6,00
Enquirídio dos Documentos da Reforma Litúrgica .................................... € 25,00
Guião do XXVI Encontro Nacional Pastoral Litúrgica .............................. € 5,00
Guião do XXVII Encontro Nacional Pastoral Litúrgica ............................ € 5,00
Introduções aos Salmos e Cânticos de Laudes e Vésperas ........................ € 4,00
Instrução Geral do Missal Romano (6ª ed.) ................................................ € 5,00
Instrução Geral sobre a Liturgia das Horas (2ª ed.) ................................... € 2,00
Liturgia das Horas – Edição para canto (Tempo Comum) ......................... € 10,00
O Ministério do Leitor .................................................................................. € 5,00
O Tríduo Pascal ............................................................................................. € 2,50
O Tempo Pascal (2ª ed.) ................................................................................ € 3,50
Orar cantando – Carlos da Silva .................................................................. € 12,50
Ordenamento das Leituras da Missa ............................................................ € 2,50
Ritual do Ministro Extraordinário da Comunhão (4ª ed.) .......................... € 4,00
Salmos Responsoriais – Organista – (2ª ed.) – P. Manuel Luís ................. € 17,50
Salmos Responsoriais – Salmista – (2ª ed.) – P. Manuel Luís .................. € 14,00

EM PREPARAÇÃO:
Colectânea de textos litúrgicos antigos

Liturgia das Horas – Ed. para canto (Advento, Natal, Quaresma e Páscoa)

Secretariado Nacional de Liturgia
Santuário de Fátima  –  Apartado 31  —  2496-908 FÁTIMA
Tel. 249 533 327    Fax 249 533 343
Sítio: www.liturgia.pt
E-mail: secretaria@liturgia.pt



SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA

A Liturgia é simultaneamente
a meta

para a qual se encaminha a acção da Igreja
e a fonte

de onde promana toda a sua força.
(SC 10)


