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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)
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Liturgia de aviar

EDITORIAL

As palavras servem para dizer as coi-
sas e os seus significados. O uso

abusivo das palavras pode fazer com
que se perca o seu sentido original e se
adquira um novo significado. Assim,
uma expressão pode ter sentidos dife-
rentes, conforme os significados atribuí-
dos às palavras nas diferentes épocas. A
liturgia é muito sensível a esta realidade.
Eis a questão.

A liturgia é de aviar. Isto significa
que a liturgia é de pôr a caminho, pôr
em via e servir os que a ela recorrem. A
este sentido original e positivo de aviar
se juntou um outro sentido que acentua
o aspecto negativo da realidade: despa-
char, apressar, maltratar e até matar.
Estes novos significados de aviar estão
presentes no conceito de liturgia. A
Igreja apresenta a sua liturgia como a
“meta para a qual se encaminha a acção
da Igreja e a fonte de onde promana toda
a sua força” (SC 10). Neste sentido a
liturgia põe os fiéis a caminho, colocan-
do-os no caminho certo e servindo-lhes
o que necessitam para o caminho. Isto,
porém, supõe trabalho e muita dedica-
ção. A falta do espírito genuíno da
liturgia conduz ao ritualismo e ao rubri-
cismo degenerados. Os resultados práti-
cos são as pressas que fazem despachar,
apressar e maltratar a liturgia. E em al-
gumas situações extremas, como a un-
ção dos doentes, a liturgia chega a ser
entendida como instrumento de morte.
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O valor sagrado da liturgia que avia
a vida cristã pode constituir um factor
de renovação eclesial. O conceito con-
ciliar de liturgia como meta e fonte de
vida cristã não está muito presente nas
celebrações litúrgicas. As palavras, os
gestos e as atitudes das celebrações estão
ao serviço dos fiéis que põem a cami-
nho, colocando-os no caminho certo e
servindo-lhes o que necessitam para o
caminho. Se considerarmos a Missa
como exemplo e referência, esta consta,
por assim dizer, de duas partes que estão
ao serviço da indicação do caminho, do
alimento para o caminho e do envio pelo
caminho. O ritos iniciais e a liturgia da
palavra apresentam o caminho a percor-
rer. A liturgia eucarística e os ritos de
comunhão oferecem o alimento da cami-
nhada. E toda a celebração constitui um
único acto de culto que reúne os homens
e os coloca a caminhar em peregrinação
para a pátria celeste. Isto é bonito porque
e quando é verdadeiro.

A presença de Cristo na liturgia as-
segura a validade dos ritos sagrados,
mas a eficácia dos mesmos reclama a
participação dos fiéis. As celebrações
litúrgicas aviam a vida cristã na medida
da participação nas mesmas, como ensi-
na o II Concílio do Vaticano:

“É desejo ardente na mãe Igreja que
todos os fiéis cheguem àquela plena,
consciente e activa participação nas cele-
brações litúrgicas que a própria natureza
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da Liturgia exige e que é, por força do
Baptismo, um direito e um dever do povo
cristão, ‘raça escolhida, sacerdócio real,
nação santa, povo adquirido’ (1 Ped 2, 9;
cfr. 2, 4-5).

Na reforma e incremento da sagrada
Liturgia, deve dar-se a maior atenção a
esta plena e activa participação de todo o
povo porque ela é a primeira e necessária
fonte onde os fiéis hão-de beber o espírito
genuinamente cristão. Esta é a razão que
deve levar os pastores de almas a
procurarem-na com o máximo empenho,
através da devida educação.

Mas, porque não há qualquer espe-
rança de que tal aconteça, se antes os pas-
tores de almas se não imbuírem plena-
mente do espírito e da virtude da Liturgia
e não se fizerem mestres nela, é absoluta-
mente necessário que se providencie em
primeiro lugar à formação litúrgica do
clero” (SC 14).

As celebrações litúrgicas são a melhor
escola de formação cristã. O espírito e a
virtude da liturgia não são de geração es-
pontânea, mas um precioso dom de Deus
que se acolhe e cultiva na oração litúrgica,
na ascese pessoal e na vida cristã. Se este
dom de Deus resultasse de uma actividade
académica e a sua aquisição estivesse dis-
ponível no mercado de consumo, a liturgia
teria outro rosto, que não o de Cristo
ressuscitado. O deserto que a liturgia
romana atravessa na actualidade apresenta
algumas miragens que animam a espe-
rança dos peregrinos num aparente oásis
que não passa de um jardim regado com as
lágrimas de Jesus, enquanto os seus dor-
mem um sono pesado. A liturgia da Igreja
dos mártires, não exclusiva dos primeiros
tempos, é a melhor referência do culto
cristão. Os pontificais das grandes cate-
drais já não se situam no centro da
liturgia quotidiana. E o mesmo acontece

com as celebrações festivas paroquiais.
Os ritmos e os conceitos de vida muda-
ram rápida e profundamente. A nossa
liturgia já não está no centro vital de
nada, nem sequer da vida espiritual. No
foro interno pensa-se o que é de conven-
cimento pessoal. Publicamente diz-se o
que a conveniência comunitária reco-
menda. Cultiva-se a arte da representa-
ção e da dupla linguagem. A liturgia de
aviar está aí para servir o homem como
Jesus Cristo a instituiu, mas também se
encontra disponível para ser servida
como a moda dos tempos recomenda. A
missa do estipêndio convive com a plu-
riintencional para proveito de uns e es-
cândalo de outros. A missa de preceito
concorre com a missa solene e ambas
têm bons e assíduos clientes. A missa da
rádio e da televisão começa a ser uma
alternativa à maçada de ir à igreja. A
Comunhão da hóstia é uma cerimómia
que não deve discriminar ninguém, e até
se pode levar para casa de recordação
porque também começa a não ser muito
higiénico meter isso à boca. Há espiri-
tuais  que apressam a obrigação da
liturgia para se dedicarem à grata devoção.
Há tradicionais que cumprem os ritos
indiferentes às exigências da liturgia e
aos gostos pessoais. Basta de aviar a
liturgia!

O Boletim de Pastoral Litúrgica es-
teve inactivo durante os anos de 2004 e
2005. Lamentamos esta situação provo-
cada por outros compromissos e, sobre-
tudo, a falta de cumprimento ao dever e
à promessa de manter a assiduidade deste
instrumento de pastoral litúrgica. Pedi-
mos desculpa e propomos retomar este
serviço de um modo renovado, que a seu
tempo se fará presente.

PEDRO LOURENÇO FERREIRA



1. Tendo chegado ao fim do longo itine-
rário através dos Salmos e dos Cânticos da
Liturgia das Laudes, queremos deter-nos
na oração que, todas as manhãs, marca o
momento orante do louvor. Trata-se do
Benedictus, o Cântico entoado pelo pai de
João Baptista, Zacarias, quando o nasci-
mento daquele filho mudou a sua vida,
afastando a dúvida que o tornara mudo,
punição significativa pela sua falta de fé.

Agora, pelo contrário, Zacarias pode
celebrar o Deus salvador e fá-lo com este
hino, transmitido pelo evangelista Lucas
sob uma forma que reflecte, certamente, o
seu uso litúrgico no seio das primeiras
comunidades cristãs (cf. Lc 1, 68-79).

O próprio evangelista o define como
um cântico profético, inspirado pelo sopro
do Espírito Santo (cf. 1, 67). Encontra-
mo-nos, de facto, perante uma bênção que
proclama as acções salvadoras e a liberta-
ção oferecida pelo Senhor ao seu povo.
Trata-se, portanto, de uma leitura “proféti-
ca” da história, isto é, da descoberta do
sentido íntimo e profundo de todas as
vicissitudes humanas, guiada pela mão
escondida mas operante do Senhor, que se
junta à mão frágil e incerta do homem.
2. O texto é solene e, no original gre-
go, compõe-se apenas de duas frases

BENEDICTUS

Catequese sobre o Cântico de S. Lucas
 (1, 68-79)

A VOZ DO PAPA
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(cf. vv. 68-75; 76-79). Após a introdu-
ção, caracterizada pela bênção de louvor,
podemos identificar no corpo do Cântico
quase três estrofes, que evocam outros
tantos temas, destinados a marcar o ritmo
da história da salvação: a aliança de David
(cf. vv. 68-71), a aliança de Abraão (cf. vv.
72-75), e João Baptista que nos introduz
na nova aliança em Cristo (cf. vv. 76-79).
De facto, toda a oração tende para aquela
meta que David e Abraão indicam com a
sua presença.

O ponto culminante encontra-se preci-
samente numa frase que aparece quase no
fim: “Há-de visitar-nos das alturas como
sol nascente” (cf. v. 78). A expressão, à
primeira vista paradoxal pelo facto de unir
“as alturas” e o “nascente”, na realidade é
significativa.

3. Com efeito, no original grego, o “sol
nascente” diz-se com o termo anatolè,
palavra que significa, por si só, quer a luz
solar que brilha sobre o nosso planeta,
quer o rebento que nasce. Na tradição
bíblica, estas duas imagens têm um valor
messiânico.

Por um lado, Isaías recorda-nos, falan-
do do Emanuel, que “o povo que andava
nas trevas viu uma grande luz; habitavam
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numa terra de sombras, mas uma luz bri-
lhou sobre eles” (9, 1). Por outro lado,
referindo-se ainda ao rei Emanuel, repre-
senta-o como “um rebento que brotou do
tronco de Jessé”, isto é, da dinastia de
David, um rebento sobre o qual repousará
o Espírito do Senhor (cf. Is 11, 1-2).

Com Cristo aparece, de facto, a luz
que ilumina todas as criaturas (cf. Jo 1, 9)
e floresce a vida, como dirá o evangelista
João ao unir precisamente estas duas reali-
dades:  ”N’Ele estava a Vida e a Vida era a
luz dos homens” (1, 4).

4. A humanidade que está envolvida “nas
trevas e na sombra da morte” é iluminada
por esta revelação fulgurante (cf. Lc 1,
79). Como o tinha anunciado o profeta
Malaquias, “para vós que respeitais o meu
nome brilhará o sol de justiça” (3, 20).
Este sol “guiará os nossos passos no cami-
nho da paz” (Lc 1, 79).

Caminhamos então, tendo como ponto
de referência aquela luz; e os nossos
passos incertos, que durante a jornada se
desviam com frequência por caminhos
obscuros e escorregadios, são amparados
pela luz da verdade que Jesus Cristo
difunde no mundo e na história.

Ao chegar a este ponto, queremos dar
a palavra a um mestre da Igreja, um dos
seus Doutores, o britânico Beda o Venerá-
vel (séc. VII-VIII), que na sua Homilia
para o nascimento de São João Baptista,
comentava assim o Cântico de Zacarias:
“O Senhor... visitou-nos como um médico
visita os doentes, porque para curar a
enfermidade arreigada da nossa soberba,
nos ofereceu o novo exemplo da sua

humildade; redimiu o seu povo, porque
nos libertou com o preço do seu sangue a
nós que nos tínhamos tornado servos do
pecado e escravos do antigo inimigo...
Cristo encontrou-nos quando jazíamos
“nas trevas e na sombra da morte”, ou
seja, oprimidos pela longa cegueira do
pecado e da ignorância... Trouxe-nos a luz
verdadeira do seu conhecimento e, afasta-
das as trevas do erro, mostrou-nos o cami-
nho seguro para a pátria celeste. Dirigiu os
passos das nossas obras para fazer com
que andássemos pelo caminho da verdade,
que nos mostrou, e para nos fazer entrar na
casa da paz eterna, que nos prometeu”.

5. Por fim, inspirando-se noutros textos
bíblicos, o Venerável Beda concluía da
seguinte forma, dando graças pelos dons
recebidos: “Dado que possuímos estes
dons da bondade eterna, irmãos caríssi-
mos..., bendigamos também nós o Senhor
a toda a hora (cf. Sl 33, 2), porque “visitou
e redimiu o seu povo”. Esteja sempre nos
nossos lábios o seu louvor, conservemos a
sua recordação e proclamemos a virtude
daquele que “nos chamou das trevas para
a sua luz admirável” (1 Pd 2, 9). Peçamos
continuamente a sua ajuda, para que
conserve em nós a luz do conhecimento
que nos trouxe, e nos conduza até ao dia
da perfeição” (Homilias sobre o Evange-
lho, Roma 1990, págs. 464-465).

JOÃO PAULO II

1 de Outubro de 2003.
Transcrito de L'Osservatore Romano.



A LITURGIA DAS VÉSPERAS (I)

Catequese sobre o valor da
Liturgia das Vésperas
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A VOZ DO PAPA

1. Dado que “durante a nossa vida terre-
na, sentimos cada dia os efeitos” do amor
de Deus (Prefácio dos Domingos, VI), a
Igreja sentiu sempre a exigência de dedi-
car ao louvor divino os dias e as horas da
existência humana. Assim, a aurora e o
pôr do sol, momentos religiosos típicos
de todos os povos, que já se tornaram
sagrados na tradição bíblica pela oferta
matutina e vespertina do holocausto (cf.
Ex 29, 38-39) e do incenso (cf. Ex 30, 6-8),
representam para os cristãos, desde os
primeiros séculos, dois momentos parti-
culares de oração.

O nascer e o pôr-do-sol não são mo-
mentos insignificantes do dia. Assumem
uma fisionomia inconfundível: a beleza
radiante de um alvorecer e o esplendor
triunfal de um pôr do sol marcam os
ritmos do universo, e influenciam profun-
damente a vida do homem. Além disso, o
mistério da salvação, que se realiza na
história, tem os seus momentos ligados às
diversas fases do tempo. Por isso, junta-
mente com a celebração das Laudes no
começo do dia, foi-se consolidando na
Igreja a celebração das Vésperas ao cair
da tarde. As duas Horas litúrgicas possuem
uma carga evocativa que recorda os dois
aspectos fundamentais do mistério pascal:

“À noite o Senhor está na Cruz; de manhã
ressuscita... À noite eu narro os sofrimen-
tos por Ele suportados na morte; de manhã
anuncio a sua vida que ressuscita” (Santo
Agostinho, Comentários aos Salmos,
XXVI, Roma 1971, pág. 109).

Precisamente porque estão relacio-
nadas com a memória da morte e da
ressurreição de Cristo, as duas Horas,
das Laudes e das Vésperas constituem,
“segundo a venerável tradição da Igreja
universal, como que os dois pólos do
Ofício quotidiano” (Const. Sacrosanctum
Concilium, 89).

2. Na antiguidade, depois do pôr do sol,
acender uma luz trazia às casas uma nota
de alegria e de comunhão. Também a
comunidade cristã, acendendo a lâmpada
ao anoitecer, invocava com o coração
agradecido o dom da luz espiritual. Era o
chamado “lucernário”, isto é, o acender
ritual da lâmpada, cuja chama é símbolo
de Cristo, “Sol que não conhece ocaso”.

De facto, ao cair das trevas os cristãos
sabem que Deus ilumina também a noite
obscura com o esplendor da sua presença
e com a luz dos seus ensinamentos. Deve-
mos recordar, a este propósito, o anti-
quíssimo hino lucernário Fôs hilarón,
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acolhido na liturgia bizantina arménia e
etíope: “Luz esplendente da santa glória,
do Pai celeste, imortal, santo, glorioso Je-
sus Cristo! Chegada a hora do sol poente,
contemplando a luz do entardecer, canta-
mos ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
de Deus. Tu és digno de ser cantado em
todos os momentos, por vozes inocentes, ó
Filho de Deus, Tu que dás a vida, eis que o
mundo Te glorifica”. Também o Ocidente
criou muitos hinos para celebrar Cristo
luz.

Inspirando-se no simbolismo da luz, a
oração das Vésperas desenvolveu-se
como um sacrifício vespertino de louvor e
de reconhecimento pelo dom da luz física
e espiritual, e pelos demais dons da cria-
ção e da redenção. São Cipriano escreve:
“Tendo-se posto o sol e estando a terminar
o dia, é necessário rezar de novo. De facto,
sendo Cristo o sol verdadeiro, ao pôr-se o
sol e ao findar o dia deste mundo, rezamos
e pedimos que venha de novo sobre nós a
luz, e invocamos a vinda de Cristo que nos
trará a graça da luz eterna” (De oratione
dominica, 35: PL 4, 560).

3. O fim da tarde é um tempo propício
para considerar diante de Deus, em ora-
ção, o dia que passou. É o momento “para
dar graças por tudo quanto nos foi conce-
dido ou que cumprimos com rectidão”
(São Basílio, Regulae fusius tractatae,
Resp. 37, 3: PG 3, 1015). É também o tem-
po propício para pedir perdão por tudo o
que fizemos de mal, implorando da mise-
ricórdia divina que Cristo volte a resplan-
decer nos nossos corações.

Contudo, o chegar da noite recorda
também o “mysterium noctis”. As trevas
são sentidas como a ocasião de frequentes
tentações, de particular debilidade, de ce-
dência às incursões do maligno. Com as

suas insídias, a noite apresenta-se como o
símbolo de todas as perversidades de que
Cristo nos veio libertar. Por outro lado, em
cada anoitecer, a oração torna-nos partici-
pantes do mistério pascal, em que “a noite
resplandece como o dia” (Exsultet). Assim
a oração faz ressurgir a esperança na pas-
sagem do dia transitório para o dies
perenis, da luz ténue da lâmpada para a lux
perpetua, da expectativa vigilante do al-
vorecer para o encontro com o Rei da gló-
ria eterna.

4. Para o homem antigo, ainda mais do
que para nós, a sucessão da noite e do dia
regulava a existência, originando a refle-
xão sobre os grandes problemas da vida. O
progresso moderno alterou em grande par-
te a relação entre a vida humana e o tempo
cósmico. Mas o ritmo acelerado das acti-
vidades humanas não libertou totalmente
os homens de hoje dos ritmos do ciclo so-
lar.

Por isso, os dois pólos da oração
quotidiana conservam todo o seu valor,
estando ligados a fenómenos imutáveis e a
simbolismos imediatos. A manhã e a tarde
constituem momentos sempre oportunos
para dedicar à oração, tanto comunitária
como individual. Relacionadas com mo-
mentos importantes da nossa vida e dos
nossos compromissos, as Horas das Lau-
des e das Vésperas revelam-se, assim, um
meio eficaz para orientar o nosso caminho
quotidiano e para o dirigir para Cristo,
“Luz do mundo” (Jo 8, 12).

JOÃO PAULO II

8 de Outubro de 2003
Transcrito de L'Osservatore Romano



A VOZ DO PAPA

A LITURGIA DAS VÉSPERAS (II)

Catequese sobre a estrutura das Vésperas

JANEIRO 2004 – DEZEMBRO 2005 7

1. Graças a numerosos testemunhos sa-
bemos que, a partir do século IV, as Lau-
des e as Vésperas são já uma instituição
estável em todas as grandes Igrejas orien-
tais e ocidentais. Assim, por exemplo,
Santo Ambrósio testemunha: “Do mesmo
modo que todos os dias, indo à igreja ou
dedicando-nos à oração em casa, começa-
mos a jornada por Deus e terminamos
n’Ele, assim também o dia todo da nossa
vida aqui na terra e o decurso de cada jor-
nada, deve começar sempre por Ele e ter-
minar n’Ele” (De Abraham, II, 5, 22).

Assim como as Laudes se situam ao
amanhecer, também as Vésperas têm o seu
lugar ao pôr do sol, no momento em que,
no templo de Jerusalém, era oferecido o
holocausto com o incenso. Nessa hora Je-
sus, depois da sua morte na Cruz, repousa-
va no sepulcro, depois de Se entregar a Si
mesmo ao Pai pela salvação do mundo.

As várias Igrejas, seguindo as respec-
tivas tradições, organizaram o Ofício divi-
no de acordo com o seu próprio rito. Con-
sideramos aqui o rito romano.

2. A oração abre pela invocação Deus in
adiutorium (“Deus, vinde em nosso auxí-
lio”), segundo versículo do Salmo 69, que
São Bento prescreve para cada Hora. O
versículo recorda que só de Deus podemos
receber a graça de O louvar dignamente.
Segue-se o Glória ao Pai, porque a glori-

ficação da Trindade exprime a orientação
essencial da oração cristã. Por fim, excep-
to na Quaresma, acrescenta-se o Alleluia,
expressão hebraica que significa “Louvai
ao Senhor”, e que se tornou, para os
cristãos, uma jubilosa manifestação de
confiança na protecção que Deus reserva
ao seu povo.

O cântico do Hino faz ressoar os
motivos do louvor da Igreja em oração,
evocando, em tom poético, os mistérios
que tiveram lugar para a salvação do
homem na hora vespertina, sobretudo no
sacrifício realizado por Cristo na Cruz.

3. A salmodia das Vésperas compõe-se
de dois Salmos adaptados a esta hora e de
um Cântico tirado do Novo Testamento.
Os Salmos destinados às Vésperas apre-
sentam tonalidades diferentes. Existem
Salmos lucernares, em que é explícita a
menção da noite, da lâmpada ou da luz;
Salmos que manifestam a confiança em
Deus, refúgio estável na precariedade da
vida humana; Salmos de agradecimento e
de louvor; Salmos nos quais transparece o
sentido escatológico recordado pelo fim
do dia, e outros de carácter sapiencial ou
de tom penitencial. Além disso, encontra-
mos os Salmos do Hallel, com referência à
Última Ceia de Jesus com os discípulos.
Na Igreja latina foram transmitidos ele-
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mentos que favorecem a compreensão dos
Salmos e a sua interpretação cristã, como
os títulos, as orações sálmicas e, sobretu-
do, as antífonas (cf. Princípios e normas
para a Liturgia das Horas, 110-120).

A leitura breve, que nas Vésperas é ti-
rada do Novo Testamento, ocupa um lugar
de relevo. Tem o objectivo de propor com
intensidade e eficácia algumas sentenças
bíblicas e de as imprimir nos corações,
para que sejam traduzidas na vida (cf.
ibid., 45, 156, 172). A fim de facilitar a in-
teriorização de quanto foi ouvido, a leitura
é seguida de um silêncio conveniente e de
um responsório, que tem a função de “res-
ponder”, com o cântico de alguns versícu-
los, à mensagem da leitura, favorecendo o
seu acolhimento nos corações daqueles
que participam na oração.

4. É com um grande respeito, depois do
sinal da cruz, que se entoa o Cântico evan-
gélico da Bem-aventurada Virgem Maria
(cf. Lc 1, 46-55). Testemunhado já pela
Regra de São Bento (cap. 12 e 17), o cos-
tume de cantar nas Laudes o Benedictus e
nas Vésperas o Magnificat “radica numa
tradição secular e popular da Igreja Roma-
na” (Princípios e normas para a Liturgia
das Horas, 50). De facto, estes Cânticos
são exemplares para exprimir o sentido do
louvor e do agradecimento a Deus pelo
dom da Redenção.

Na celebração comunitária do Ofício
divino, o gesto de incensar o altar, o sacer-
dote e o povo, enquanto se entoam os Cân-
ticos evangélicos, pode sugerir – à luz da
tradição hebraica de oferecer o incenso de
manhã e à noite no altar dos perfumes – o
carácter oblativo do “sacrifício de louvor”

expresso na Liturgia das Horas. Ao
unirmo-nos a Cristo na oração, podemos
viver pessoalmente quanto está escrito na
Carta aos Hebreus: “Por meio d’Ele, ofe-
reçamos continuamente a Deus um sacrifí-
cio de louvor, isto é, o fruto dos lábios que
confessam o seu nome” (13, 15; cf. Sl 49,
14.23; Os 14, 3).

5. Depois do Cântico, as intercessões
dirigidas ao Pai ou por vezes a Cristo,
exprimem a voz suplicante da Igreja,
consciente da solicitude divina pela huma-
nidade, obra das suas mãos. Com efeito, a
característica das intercessões vespertinas
é pedir a ajuda divina para cada categoria
de pessoas, para a comunidade cristã e
para a sociedade civil. Por fim, recor-
dam-se os fiéis defuntos.

A Liturgia das Vésperas culmina na
oração de Jesus, o Pai-Nosso, síntese de
todo o louvor e de toda a súplica dos filhos
de Deus regenerados pela água e pelo Es-
pírito. Ao terminar o dia, a tradição cristã
relacionou o perdão implorado de Deus no
Pai-Nosso e a reconciliação fraterna dos
homens entre si: o sol não deve pôr-se so-
bre o ressentimento de ninguém (cf. Ef 4,
26).

A oração vespertina conclui-se com
uma oração que, em sintonia com Cristo
crucificado, exprime a entrega da nossa
existência nas mãos do Pai, conscientes de
que a sua bênção nunca há-de faltar.

JOÃO PAULO II

15 de Outubro de 2003
Transcrito de L'Osservatore Romano



A VOZ DO PAPA

ORAÇÃO NA ADVERSIDADE

Catequese sobre o Salmo 140 (141)

JANEIRO 2004 – DEZEMBRO 2005 9

1. Nas catequeses anteriores lançámos
um olhar de conjunto à estrutura e ao valor
da Liturgia das Vésperas, a grande oração
eclesial da tarde. Hoje pretendemos anali-
sar o seu interior. Será como peregrinar
por essa espécie de “terra santa” que são
os Salmos e os Cânticos. Deter-nos-emos
perante cada uma das orações poéticas,
que Deus selou com a sua inspiração. O
próprio Senhor deseja que Lhe sejam diri-
gidas estas invocações. Por isso, gosta de
as ouvir, sentindo vibrar nelas o coração
dos seus amados filhos.

Começaremos com o Salmo 140, que
abre as Vésperas do domingo da primeira
das quatro semanas em que, depois do
Concílio, foi articulada a oração vesperti-
na da Igreja.

2.  “Suba até Vós a minha oração como
incenso, elevem-se as minhas mãos como
oblação da tarde”. O v. 2 deste Salmo pode
ser considerado o sinal distintivo de todo o
cântico e a justificação evidente do facto
de ele ter sido inserido na Liturgia das
Vésperas. A ideia expressa reflecte o espí-
rito da teologia profética que une intima-
mente o culto à vida, a oração à existência.

A oração feita com um coração puro e
sincero torna-se um sacrifício oferecido a
Deus. Todo o ser da pessoa que reza se
converte num acto de sacrifício, anteci-
pando-se ao que sugerirá São Paulo ao
convidar os cristãos a oferecer os seus cor-
pos como sacrifício vivo, santo, agradável
a Deus: é este o sacrifício espiritual que
Ele aceita (cf. Rm 12, 1).

As mãos elevadas em prece são uma
ponte de comunicação com Deus, como o
fumo que sobe da vítima com o seu odor
suave durante o rito do sacrifício ves-
pertino.

3. O Salmo continua em tom de súplica,
que chegou até nós através de um texto
que no original hebraico apresenta muitas
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dificuldades e obscuridades interpretati-
vas (sobretudo nos vv. 4-7).

Contudo, é possível identificar o seu
sentido geral e transformá-lo em medita-
ção e oração. É por isso que o salmista
pede ao Senhor, que os seus lábios (cf. v.
3) e os sentimentos do seu coração não
sejam atraídos e seduzidos pelo mal, le-
vando-o a praticar “a iniquidade com os
malfeitores” (cf. v. 4). A palavra e os actos
são, com efeito, a expressão das escolhas
morais da pessoa. É fácil que o mal exerça
uma tão grande atracção, que inclusiva-
mente leve o f iel  a  part icipar  em
“banquetes” que os pecadores podem
oferecer, sentando-se à sua mesa, ou seja,
participando nas suas acções perversas.

Deste modo, o Salmo adquire, por
assim dizer, quase o sabor de um exame
de consciência, ao qual se segue o com-
promisso de escolher sempre os caminhos
de Deus.

4. Ao chegar a este momento, o orante
tem um sobressalto que o leva a pronunci-
ar uma declaração apaixonada, recusando
qualquer cumplicidade com o ímpio: ele
não quer ser, de modo nenhum, cúmplice
do ímpio, nem permitir que o óleo perfu-
mado, reservado aos convidados de honra
(cf. Sl 22, 5), confirme a sua conivência
com os que fazem o mal (cf. Sl 140, 5).
Para exprimir com maior veemência o seu
afastamento radical do malvado, o Salmis-
ta proclama depois uma condenação in-
dignada, expressa com o colorido recurso
a imagens de um juízo veemente.

Trata-se de uma das imprecações típi-
cas do Saltério (cf. Sl 57 e 108), que tem
por objectivo afirmar de maneira plástica
e até pitoresca a hostilidade ao mal, a
opção pelo bem e a certeza de que Deus
intervém na história com o seu juízo de

condenação severa da injustiça (cf. vv.
6-7).

5. O Salmo termina com uma última in-
vocação de confiança (cf. vv. 8-9): trata-se
de um cântico de fé, de gratidão e de ale-
gria, na certeza de que o fiel não será en-
volvido pelo ódio que os perversos sentem
por ele, e de que não cairá na cilada que
lhe armam, depois de terem notado a sua
decidida opção pelo bem. Desta forma, o
justo poderá superar incólume qualquer
engano, como está escrito noutro Salmo:
“A nossa vida escapou como pássaro do
laço dos caçadores; quebrou-se a armadi-
lha e nós ficámos livres” (Sl 123, 7).

Concluamos a nossa leitura do Salmo
140 voltando à imagem inicial da oração
do anoitecer como sacrifício agradável a
Deus. Um grande mestre espiritual, que
viveu entre o século IV e V, João Cassiano
– que veio do Oriente e passou a última
parte da sua vida na Gália meridional – in-
terpretava estas palavras em chave cristo-
lógica: “Nelas, de facto, se pode perceber,
de modo espiritual, uma alusão ao sacrifí-
cio do anoitecer, realizado pelo Senhor e
Salvador durante a sua última ceia, e en-
tregue aos apóstolos, quando confirmava
o início dos santos mistérios da Igreja, ou
também (se pode perceber uma alusão) a
esse mesmo sacrifício que ele, no dia se-
guinte, ofereceu de noite, em si mesmo,
elevando as próprias mãos, sacrifício que
se prolongará até ao fim dos séculos para a
salvação do mundo inteiro” (As institui-
ções cenobíticas, Abadia de Praglia, Pá-
dua 1989, pág. 92).

JOÃO PAULO II

5 de Novembro de 2003
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VÓS SOIS O MEU REFÚGIO

Catequese sobre o Salmo 141 (142)

JANEIRO 2004 – DEZEMBRO 2005 11

1. Na tarde do dia 3 de Outubro de 1226,
São Francisco de Assis estava prestes a
extinguir-se: a sua última oração foi preci-
samente a recitação do Salmo 141, que
acabamos de ouvir. São Boaventura recor-
da que Francisco «irrompeu com a excla-
mação do Salmo: “Em alta voz clamo ao
Senhor, em alta voz imploro o Senhor” e
recitou-o até ao versículo final: “Os justos
hão-de rodear-me, pelo bem que me fizes-
tes”» (Leggenda Maggiore, XIV, 5, in
Fonti Franciscane, Pádua - Assis 1980, p.
958).

O Salmo é uma súplica intensa,
ritmada por uma série de verbos de implo-
ração dirigidos ao Senhor: “clamo”, “im-
ploro o Senhor”, “ponho diante d’Ele a
minha aflição”, “descubro-lhe a minha an-
gústia” (vv. 2-3). A parte central do Salmo
é dominada pela confiança em Deus que
não é indiferente ao sofrimento do fiel (cf.
vv. 4-8). Foi nesta atitude que São Francis-
co se encaminhou para a morte.

2. Deus é interpelado com um “Vós”,
como uma pessoa que dá segurança: “Vós
sois o meu refúgio” (v. 6). “Vós conheceis
o meu caminho”, isto é, o itinerário da mi-
nha vida, um percurso marcado pela esco-
lha da justiça. Mas naquele percurso, os
ímpios esconderam um laço (cf. v. 4): tra-
ta-se da imagem típica tomada das cenas
de caça e que é frequente nas súplicas dos

Salmos para indicar os perigos e as insí-
dias às quais o justo é submetido.

Perante este pesadelo, o Salmista
lança como que um sinal de alarme, para
que Deus veja a sua situação e
intervenha: ”Olhai à direita e vede” (v. 5).
Na tradição oriental, à direita de uma
pessoa colocava-se o defensor ou a teste-
munha favorável em sede processual, ou
então, no caso de guerra, o guarda-costas.
Por conseguinte, o fiel está só e abandona-
do, “não há quem se interesse por mim”.
Por isso ele exprime uma constatação
angustiante: “Não encontro refúgio, não
há quem olhe pela minha vida” (v. 5).

3. Imediatamente a seguir, um grito reve-
la a esperança que permanece no coração
de quem ora. Doravante, a única protecção
e proximidade eficaz é a de Deus: “Sois o
meu refúgio, a minha herança na terra
dos vivos” (v. 6). A “herança” ou a “par-
te”, na linguagem bíblica, é o dom da
terra prometida, sinal do amor divino
para com o seu povo. Daqui por diante,
o Senhor permanece o último e o único
fundamento sobre o qual alguém pode
apoiar-se, a única possibilidade de vida, a
esperança suprema.

O Salmista invoca-o com insistência,
porque está “reduzido à miséria” (v. 7).
Suplica-lhe que intervenha para quebrar
as cadeias do seu cárcere de solidão e de
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hostilidade (cf. v. 8) e arrancá-lo ao abis-
mo da provação.

4. Como noutros Salmos de súplica, a
perspectiva final é a de uma acção de gra-
ças, que será oferecida a Deus quando o
fiel for escutado: “Tirai-me desta prisão, e
darei graças ao vosso nome” (ibid.).
Quando tiver sido salvo, o fiel irá agrade-
cer ao Senhor no meio da assembleia litúr-
gica (cf. ibid.). Rodeá-lo-ão os justos, que
sentirão a salvação do irmão como um
dom que lhes foi feito igualmente a eles.

Esta atmosfera deveria reinar também
nas celebrações cristãs. O sofrimento de
cada um deve encontrar um eco no cora-
ção de todos e, do mesmo modo, a alegria
de cada um deve ser vivida por toda a co-
munidade de oração. De facto, “como é
bom e agradável viverem os irmãos em
harmonia” (Sl 132, 1) e o Senhor Jesus
disse: “Onde estiverem dois ou três reuni-
dos em meu nome, Eu estou no meio
deles” (Mt 18, 20).
5. A tradição cristã aplicou o Salmo 141
a Cristo perseguido e sofredor. Nesta pers-
pectiva, o objectivo luminoso da súplica
do Salmo transfigura-se num símbolo pas-
cal, que se baseia no final glorioso da vida
de Cristo e do nosso destino de ressurrei-
ção com Ele. Assim o afirma Santo Hilário
de Poitiers, famoso Doutor da Igreja do
século IV, no seu «Tratado sobre os Sal-
mos».

Ele comenta a tradução latina do últi-
mo versículo do Salmo, que fala da recom-
pensa para aquele que ora e da expectativa
de estar junto dos justos: “Me expectant
iusti, donec retribuas mihi”. Santo Hilário
explica: «O Apóstolo ensina-nos qual a re-
compensa que o Pai deu a Cristo: “Deus
exaltou-O e deu-Lhe o nome que está aci-
ma de todos os nomes, para que, ao nome
de Jesus, todos se ajoelhem no céu, na ter-
ra e nos abismos, e toda a língua proclame
que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de
Deus Pai” (Fl 2, 9-11). A recompensa é
esta: ao corpo que Ele assumiu é dada a
eternidade da glória do Pai.

O mesmo Apóstolo nos ensina, logo a
seguir, o significado da expectativa dos
justos, quando diz: “Nós somos cidadãos
do Céu e de lá esperamos o Salvador, o
Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o
nosso pobre corpo, tornando-o conforme
ao seu corpo glorioso” (Fl 3, 20-21). Com
efeito, os justos esperam Jesus para que os
recompense, isto é, para que os torne con-
formes com a glória do seu corpo, que é
bendito pelos séculos dos séculos.
Amen!”» (PL 9, 833-837).

JOÃO PAULO II

12 de Novembro de 2003
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CRISTO, SERVO DE DEUS

Catequese sobre o Cântico de Filipenses
(2, 6-11)

A VOZ DO PAPA
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1. A Liturgia das Vésperas inclui, além
dos Salmos, também alguns Cânticos bí-
blicos. O que acaba de ser proclamado é
certamente um dos mais significativos e
de grande densidade teológica. Trata-se de
um hino inserido no capítulo segundo da
Carta de São Paulo aos cristãos de Filipos,
a cidade grega que foi a primeira etapa do
anúncio missionário do Apóstolo na Euro-
pa. O Cântico é considerado expressão da
liturgia cristã das origens e é uma alegria
para a nossa geração poder associar-se, à
distância de dois milénios, à oração da
Igreja apostólica.

O Cântico revela uma dupla trajectó-
ria vertical, num movimento primeiro des-
cendente e depois ascendente. Com efeito,
por um lado há a descida humilhante do
Filho de Deus quando, na Encarnação, se
faz homem por amor dos homens. Ele en-
tra na Kenosis, ou seja, no “esvaziamento”
da sua glória divina, levado até à morte na
cruz, o suplício dos escravos que fez d’Ele
o último dos homens, tornando-o verda-
deiro irmão da humanidade que sofre, pe-
cadora e rejeitada.

2. Por outro lado, eis a subida triunfal
que se realiza na Páscoa, quando Cristo é
restabelecido pelo Pai no esplendor da di-
vindade e é celebrado como Senhor por

toda a criação e por todos os homens agora
redimidos. Encontramo-nos perante uma
grandiosa releitura do mistério de Cristo,
sobretudo do mistério pascal. São Paulo,
além de proclamar a ressurreição (cf. 1
Cor 15, 3-5), recorre também à definição
da Páscoa de Cristo como “exaltação”,
“elevação”, e “glorificação”.
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Do horizonte luminoso da transcen-
dência divina o Filho de Deus ultrapassou,
portanto, a distância infinita existente en-
tre o Criador e a criatura. Ele não se ape-
gou ciosamente à “sua igualdade com
Deus”, que lhe pertence por natureza e não
por usurpação: não quis conservar ciosa-
mente esta prerrogativa como um tesouro
nem usá-la em seu benefício. Ao contrá-
rio, Cristo “esvaziou-se”, “humilhou-se” a
si mesmo e mostrou-se pobre, débil, desti-
nado à morte infamante da crucifixão. É
precisamente desta humilhação extrema
que parte o grande movimento ascensio-
nal descrito na segunda parte do hino de
São Paulo (cf. Fl 2, 9-11).

3. Deus “exalta”, agora, o seu Filho dan-
do-lhe um “nome” glorioso, que, na lin-
guagem bíblica, indica a própria pessoa e
a sua dignidade. Este “nome” é Kyrios,
“Senhor”, o nome sagrado do Deus bíbli-
co, doravante aplicado a Cristo ressuscita-
do. Ele coloca em atitude de adoração o
universo, descrito segundo a tríplice re-
partição de céu, terra e inferno.

No final do hino, Cristo glorioso apa-
rece, desta forma, como o Pantokrator, ou
seja, o Senhor omnipotente que é repre-
sentado de maneira triunfal nas absides
das basílicas paleocristãs e bizantinas. Ele
ostenta ainda os sinais da paixão, ou seja,
da sua verdadeira humanidade, mas
revela-se já no esplendor da divindade.
Próximo de nós no sofrimento e na morte,
Cristo atrai-nos agora para si na glória,
abençoando-nos e tornando-nos partici-
pantes da sua eternidade.

4. Concluímos a nossa reflexão sobre o
hino de São Paulo confiando-nos às pala-
vras de Santo Ambrósio, que retoma com

frequência a imagem de Cristo que “se
aniquilou a si próprio”, humilhando-se e
quase que anulando-se (exinanivit
semetipsum) na Encarnação e na oferenda
de si mesmo na cruz.

Em particular, no Comentário ao Sal-
mo CXVIII, o bispo de Milão exprime-se
assim: “Cristo, suspenso na árvore da
Cruz... foi trespassado pela lança e (do seu
lado) saíram sangue e água mais doces do
que qualquer unguento, vítima agradável a
Deus, espalhando no mundo inteiro o
perfume da santificação... Então Jesus,
trespassado, espalhou o perfume do per-
dão dos pecados e da redenção.

Com efeito, sendo ele o Verbo, ao tor-
nar-se homem tinha-se limitado bastante;
era rico, e fez-se pobre para nos enrique-
cer com a sua miséria (cf. 2 Cor 8, 9); era
poderoso, e mostrou-se como um miserá-
vel, de tal modo que Herodes o desprezava
e escarnecia; sabia abalar a terra, e perma-
necia pregado naquele madeiro; cobria o
céu com as trevas e punha o mundo na
cruz, e fora crucificado; reclinava a cabe-
ça, e d’Ele saía o Verbo; tinha sido aniqui-
lado, mas enchia todas as coisas. Desceu
sendo Deus, e subiu o homem; o Verbo
fez-se homem para que o homem pudesse
reivindicar para si o trono do Verbo à di-
reita de Deus; estava cheio de chagas, mas
emanava perfume; mostrava-se despre-
zível, mas era reconhecido como Deus”
(III, 8, SAEMO IX, Milão-Roma 1987,
pp. 131.133).
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O MESSIAS, REI E SACERDOTE

Catequese sobre o Salmo 109 (110)
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1. Acabámos de escutar um dos Salmos
mais célebres da história da cristandade. O
Salmo 109, que a Liturgia das Vésperas
nos propõe todos os domingos é citado, de
facto, várias vezes, pelo Novo Testamen-
to. Os versículos 1 e 4 são aplicados de
maneira particular a Cristo, na sequência
da antiga tradição judaica, que tinha trans-
formado este hino, de cântico real de Da-
vid em Salmo messiânico.

A popularidade desta oração deve-se
também ao uso constante que dela fazem
as Vésperas do domingo. Por este motivo
o Salmo 109, na versão latina da Vulgata,
foi objecto de várias e maravilhosas
composições musicais que assinalaram a
história da cultura ocidental. A Liturgia,
segundo a prática escolhida pelo Concílio
Vaticano II, retirou do texto original he-
braico do Salmo, que tem apenas 63 pa-
lavras, o versículo 6, de carácter violento,
que retoma o tom dos chamados “Salmos
imprecatórios” e descreve o rei hebraico
no momento em que avança numa espécie
de campanha militar, esmagando os seus
adversários e julgando as nações.

2. Uma vez que teremos ocasião de vol-
tar a falar acerca deste Salmo, dado o uso
que dele faz a Liturgia, limitemo-nos por
agora a oferecer apenas uma visão de con-
junto a seu respeito.

Nele podemos distinguir claramente
duas partes. A primeira (cf. vv. 1-3) con-
tém um oráculo dirigido por Deus àquele
que o Salmista chama “o meu senhor”, ou
seja, ao soberano de Jerusalém. O oráculo
proclama a entronização do descendente
de David “à direita” de Deus. Com efeito,
o Senhor dirige-se a ele dizendo: “Senta-te
à minha direita” (v. 1). Provavelmente, te-
mos aqui a menção de um rito, segundo o
qual o eleito se sentava à direita da arca da
aliança, de modo que pudesse receber do
rei supremo de Israel, isto é, do Senhor, o
poder de governar.

3. Como pano de fundo vislumbram-se
forças inimigas que foram neutralizadas
por uma conquista vitoriosa: os adversári-
os são representados aos pés do soberano,
que avança solene no meio deles seguran-
do o ceptro da sua autoridade (cf. vv. 1-2).
Trata-se sem dúvida do reflexo de uma si-
tuação política concreta, que se verificava
nos momentos da passagem do poder de
um rei para outro, que estavam na origem
da rebelião de alguns subalternos ou de
tentativas de conquista. Mas agora o texto
remete para um contraste de índole geral
entre o projecto de Deus, que actua atra-
vés do seu eleito, e os desígnios daqueles
que gostariam de afirmar um poder hostil
e opressor. Estamos, por conseguinte, di-
ante do eterno confronto entre o bem e o
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mal, que tem lugar nas vicissitudes histó-
ricas, através das quais Deus se manifesta
e nos fala.

4. A segunda parte do Salmo contém, ao
contrário, um oráculo sacerdotal, que tem
ainda como protagonista o rei David (cf.
vv. 4-7). Garantida por um solene jura-
mento divino, a dignidade real une em si
também a sacerdotal. A referência a Mel-
quisedec, rei e sacerdote de Salém, ou
seja, da antiga Jerusalém (cf. Gn 14),
talvez seja o meio de justificar o sacerdó-
cio particular do rei ao lado do sacerdócio
oficial levítico do templo de Sião. Sabe-
mos também que a Carta aos Hebreus
partirá precisamente deste oráculo: “Tu
és sacerdote para sempre segundo a
ordem de Melquisedec” (Sl 109, 4), para
ilustrar o sacerdócio particular e perfeito
de Jesus Cristo. Examinaremos mais tarde
e de maneira mais profunda o Salmo 109,
fazendo uma análise atenta de cada um
dos versículos.

5. Mas para concluir, gostaríamos de
voltar a ler o versículo inicial do Salmo
que contém o oráculo divino: “Senta-te à
minha direita, até que Eu faça de teus ini-
migos escabelo de teus pés”. E fá-lo-emos
com São Máximo de Turim (século IV-V)

que, no seu Sermão sobre o Pentecostes, o
comenta deste modo: “Segundo o nosso
costume, a partilha do trono é oferecida
àquele que, tendo realizado um grande
empreendimento, ao chegar vencedor
merece sentar-se em sinal de honra. Do
mesmo modo, também o homem Jesus
Cristo, ao vencer com a sua paixão o
diabo, ao abrir com a sua ressurreição os
reinos do abismo e ao chegar vitorioso
ao céu, depois de realizar um feito im-
portante, escuta de Deus Pai este convite:
“Senta-te à minha direita”. Não nos deve
admirar que o Pai ofereça a partilha do
trono ao seu Filho que, por natureza, é
uma só substância com o Pai... O Filho
senta-se à direita porque, segundo o
Evangelho, à direita estarão as ovelhas e
à esquerda os cabritos. Por conseguinte, é
necessário que o primeiro Cordeiro ocupe
a parte das ovelhas e o Chefe imaculado
ocupe antecipadamente o lugar destinado
ao rebanho imaculado que o seguirá”
(40, 2: Scriptores circa Ambrosium, IV,
Milão-Roma 1991, pág. 195).

JOÃO PAULO II

26 de Novembro de 2003
Transcrito de L'Osservatore Romano
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AS MARAVILHAS DO ÊXODO

Catequese sobre o Salmo 113A (114)

1. O cântico jubiloso e triunfal que aca-
bámos de proclamar, recorda o êxodo de
Israel da opressão dos egípcios. O Salmo
113A faz parte dessa colectânea que a tra-
dição judaica chamou “Hallel egípcio”.
São os Salmos 112-117, uma espécie de
selecção de cânticos, usados sobretudo na
liturgia judaica da Páscoa.

O cristianismo adoptou o Salmo 113A
com a mesma conotação pascal, mas
abrindo-o à nova interpretação resultante
da ressurreição de Cristo. Por isso, o êxo-
do celebrado pelo Salmo torna-se figura
de outra libertação mais radical e univer-
sal. Dante, na Divina Comédia, coloca
este hino, segundo a versão latina da Vul-
gata, nos lábios das almas do Purgatório:
“In exitu Israël de Aegypto / cantavam to-
dos juntos a uma voz...” (Purgatorio II,
46-47). Isso significa que ele vê no Salmo
o cântico da expectativa e da esperança de
quantos estão orientados, depois da purifi-
cação de todos os pecados, para a meta
derradeira da comunhão com Deus no Pa-
raíso.

2. Sigamos agora o evoluir do tema espi-
ritual desta breve composição orante. No
início (cf. vv. 1-2) evoca-se o êxodo de Is-
rael da opressão do Egipto até à entrada
naquela terra prometida que é o “santuá-

rio” de Deus, ou seja, o lugar da sua pre-
sença no meio do povo. Aliás, terra e povo
estão unidos: Judá e Israel, palavras com
as quais se designava quer a terra santa
quer o povo eleito, são considerados luga-
res da presença do Senhor, sua proprieda-
de especial e sua herança (cf. Ex 19, 5-6).

Depois desta descrição teológica de
um dos elementos de fé fundamentais do
Antigo Testamento, ou seja, a proclama-
ção das obras maravilhosas de Deus em
favor do seu povo, o Salmista aprofunda
espiritual e simbolicamente os aconteci-
mentos constitutivos.

3. O mar Vermelho do êxodo do Egipto e
o Jordão da entrada na Terra santa são
personificados e transformados em teste-
munhas e instrumentos que participam da
libertação realizada pelo Senhor (cf. Sl
113A, 3.5).

No início do êxodo, o mar retira-se
para deixar passar Israel e, no final da tra-
vessia do deserto, as águas do Jordão fica-
ram completamente separadas, deixando o
seu leito seco para que a procissão dos filhos
de Israel o pudesse atravessar (cf. Js 3-4).
A meio do Salmo evoca-se a experiência
do Sinai: agora são os montes que partici-
pam da grande revelação divina, que se
realiza sobre as suas colinas. Semelhantes
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a criaturas vivas, como carneiros e cordei-
ros, eles exultam e saltam. Com uma
personificação muito viva, o Salmista
pergunta então aos montes e às colinas o
motivo do seu entusiasmo: “Montes,
porque saltais como carneiros, e vós,
colinas, como cordeiros?” (Sl 113A, 6).

A sua resposta não é referida: é dada
indirectamente por meio de uma ordem,
dirigida depois à terra, para que “trema di-
ante do Senhor” (v. 7). A comoção dos
montes e colinas era, portanto, como que
um sobressalto de adoração diante do Se-
nhor, Deus de Israel, um acto de exaltação
gloriosa do Deus transcendente e salva-
dor.

4. É este o tema da parte final do Salmo
113A (cf. v. 7-8), que introduz outro
acontecimento significativo da marcha de
Israel pelo deserto, o da água que saía do
rochedo de Meribá (cf. Ex 17, 1-7; Nm 20,
1-13). Deus transforma a rocha numa nas-
cente de água, que se torna um lago: na
base deste prodígio está a sua solicitude
paterna em relação ao povo.

O gesto adquire, então, um significado
simbólico: é o sinal do amor salvífico do
Senhor que ampara e regenera a huma-
nidade enquanto progride no deserto da
história.

Como se sabe, São Paulo retomará
esta imagem e, com base numa tradição
judaica segundo a qual o rochedo acompa-
nhava Israel no seu caminho pelo deserto,
voltará a ler o acontecimento em chave
cristológica: ”Todos beberam da mesma
bebida espiritual; pois bebiam de um ro-
chedo espiritual que os seguia, e esse
rochedo era Cristo” (1 Cor 10, 4).

Neste sentido, um grande mestre cris-
tão como Orígenes, ao comentar a saída
do povo de Israel do Egipto, pensa no
novo êxodo realizado pelos cristãos. Por
isso exprime-se assim: “Não penses que
foi só então que Moisés guiou o povo para
fora do Egipto: também agora o Moisés
que temos connosco..., isto é, a lei de
Deus, quer guiar-te para fora do Egipto; se
a ouvires, afastar-te-á do Faraó... Não quer
que permaneças nas acções tenebrosas da
carne, mas que vás ao deserto, que che-
gues a esse lugar onde não há sobressaltos
nem perturbações, que alcances a quietu-
de e o silêncio... Quando chegares a esse
lugar de tranquilidade, poderás então ofe-
recer sacrifícios ao Senhor, reconhecer a
lei de Deus e o poder da voz divina” (Ho-
milias sobre o Êxodo, Roma 1981, pp. 71-
72).

Voltando à imagem de São Paulo que
recorda a travessia do mar, Orígenes
continua: “O Apóstolo chama a isto um
baptismo, realizado em Moisés na nuvem
e no mar, para que também tu, que foste
baptizado em Cristo, na água e no Espírito
Santo, saibas que os egípcios estão a
seguir-te e querem submeter-te ao seu
serviço, ou seja, ao serviço dos que regem
este mundo e dos espíritos malvados dos
quais antes foste escravo. Eles procurarão
sem dúvida seguir-te, mas tu desce à água
e salva-te incólume para que, uma vez
lavadas as manchas dos pecados, voltes a
sair como um homem novo preparado para
cantar o cântico novo” (Ibid., pág. 107).

JOÃO PAULO II

3 de Dezembro de 2003
Transcrito de L'Osservatore Romano
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A VOZ DO PAPA

AS NÚPCIAS DO CORDEIRO

Catequese sobre o Cântico do Apocalipse
(19, 1-2. 5-7)

1. Seguindo a série dos Salmos e dos
Cânticos que constituem a oração eclesial
das Vésperas, encontramo-nos diante de
um hino, tirado do capítulo 19 do Apoca-
lipse e composto por uma sequência de
aleluias e de aclamações.

Antes destas aclamações jubilosas en-
contra-se a lamentação dramática entoada
no capítulo precedente pelos reis, pelos
mercadores e navegadores face à queda da
Babilónia imperial, a cidade da maldade e
da opressão, símbolo da perseguição de-
sencadeada contra a Igreja.

2. Em oposição a este brado que se eleva
da terra, ressoa nos céus um coro jubiloso
de tipo litúrgico que, além do aleluia, re-
pete também o amen. As várias aclama-
ções semelhantes a antífonas, que a
Liturgia das Vésperas une agora num úni-
co cântico, são na realidade colocadas, no
texto do Apocalipse, nos lábios de várias
personagens. Encontramos, antes de mais,
uma “multidão imensa”, constituída pela
assembleia dos anjos e dos santos (cf. vv.
1-3). Distingue-se depois a voz dos “vinte
e quatro anciãos” e dos “quatro seres vi-
ventes”, figuras simbólicas que parecem
ser os sacerdotes desta liturgia celeste de
louvor e de agradecimento (cf. v. 4). Por

fim, eleva-se uma voz solista (cf. v. 5) que,
por sua vez, faz participar no cântico a
“multidão imensa” com a qual se tinha
começado (cf. vv. 6-7).

3. Teremos ocasião, nas futuras etapas
deste nosso itinerário de oração, de ilus-
trar cada uma das antífonas deste grandio-
so e alegre hino de louvor a várias vozes.
Por agora, contentamo-nos com duas ano-
tações. A primeira refere-se à aclamação
de abertura que diz assim: “A salvação, a
glória e o poder ao nosso Deus, porque
são verdadeiros e justos os seus julgamen-
tos” (vv. 1-2).

No centro desta invocação jubilosa
encontra-se a representação da interven-
ção decisiva de Deus na história: o Senhor
não é indiferente, como um imperador im-
passível e isolado, em relação aos aconte-
cimentos humanos. Como diz o Salmista,
“O Senhor habita no seu templo santo, o
Senhor tem nos céus o seu trono. Os seus
olhos estão atentos ao pobre, as suas pupi-
las observam os homens” (Sl 10, 4).

4. O seu olhar é, ao contrário, fonte de
acção, porque Ele intervém e destrói os
impérios prepotentes e opressivos, abate
os orgulhosos que o desafiam, julga todos
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os que fazem o mal. É ainda o Salmista
que descreve com imagens pitorescas (cf.
Sl 10, 7), esta irrupção de Deus na história,
do mesmo modo que o autor do Apocalip-
se tinha evocado no capítulo anterior (cf.
Ap 18, 1-24) a terrível intervenção divina
em relação a Babilónia, arrancada da sua
sede e lançada ao mar. O nosso hino men-
ciona esta intervenção numa passagem
que não é retomada na celebração das Vés-
peras (cf. Ap 19, 2-3).

A nossa oração, portanto, deve invo-
car e louvar sobretudo a acção divina, a
justiça eficaz do Senhor, a sua glória obti-
da pela vitória sobre o mal. Deus faz-se
presente na história, pondo-se do lado dos
justos e das vítimas, precisamente como o
declara a aclamação breve e concisa do
Apocalipse, e como se repete com fre-
quência no cântico dos Salmos (cf. Sl 145,
6-9).

5. Queremos sublinhar outro tema do
nosso Cântico. Ele é desenvolvido na
aclamação final e constitui um dos moti-
vos dominantes do próprio Apocalipse:
“Chegaram as núpcias do Cordeiro, e a
sua esposa está preparada” (Ap 19, 7).
Cristo e a Igreja, o Cordeiro e a esposa,
estão em profunda comunhão de amor.

Procuraremos fazer brilhar este carác-
ter esponsal místico através do testemu-
nho poético de um grande Padre da Igreja
síria, Santo Efrém, que viveu no século IV.
Utilizando de maneira simbólica o sinal
das núpcias de Caná (cf. Jo 2, 1-11), ele
convida a própria cidade, personificada, a
louvar a Cristo pelo grande dom recebido:
“Darei graças juntamente com os meus
hóspedes porque Ele me considerou digna

de o convidar: / Ele é o Esposo celeste,
que desceu e a todos convidou; / e também
eu fui convidada a participar na sua festa
pura de núpcias. / Diante dos povos hei-de
reconhecê-lo como o Esposo, e como Ele
não há outro. / O seu quarto nupcial está
preparado desde há séculos, / está cheio de
riquezas sem que nada lhe falta: / não é
como nas bodas de Caná, onde Ele teve de
se ocupar do que faltava” (Inni sulla
verginità, 33, 3: L’arpa dello Spirito,
Roma 1999, págs. 73-74).

6. Noutro hino que canta também as núp-
cias de Caná, Santo Efrém sublinha como
Cristo, convidado para as núpcias de ou-
tras pessoas (precisamente os esposos de
Caná), quis celebrar a festa das suas núp-
cias: as núpcias com a sua esposa, que é
cada alma fiel. “Jesus, tu foste convidado
para uma festa de núpcias de outras pesso-
as, dos esposos de Caná, / aqui, ao contrá-
rio, é a tua festa, pura e bela: ela alegra os
nossos dias, / porque também os teus hós-
pedes, Senhor, precisam dos teus cânti-
cos: / deixa que a tua harpa preencha tudo!
/ Senhor, a alma é a tua esposa, o corpo é o
teu quarto nupcial, / os teus convidados
são os sentidos e os pensamentos. / E se
um só corpo é para ti uma festa de núpcias
/ toda a Igreja é o teu banquete nupcial!”
(Inni sulla fede, 14, 4-5: op. cit., pág. 27).

JOÃO PAULO II

10 de Dezembro de 2003
Transcrito de L'Osservatore Romano
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A VOZ DO PAPA

PAIXÃO VOLUNTÁRIA DE CRISTO,
SERVO DE DEUS

Catequese sobre o Cântico da
Primeira Carta de S. Pedro (2, 21-24)

1. Depois da pausa para as festas de Na-
tal, retomamos hoje o nosso itinerário de
meditação sobre a Liturgia das Vésperas.
O Cântico agora proclamado, tirado da
primeira Carta de Pedro, detém-se sobre
a Paixão redentora de Cristo, já anunciada
no momento do Baptismo no Jordão.

Como ouvimos no domingo passado,
Festa do Baptismo do Senhor, Jesus reve-
la-se desde o início da sua actividade pú-
blica como “Filho muito amado”, no qual
o Pai pôs todo o seu enlevo (cf. Lc 3, 22), e
o verdadeiro “Servo de Javé” (cf. Is 42, 1),
que liberta o homem do pecado através da
sua Paixão e morte na Cruz.

Na citada Carta de Pedro, na qual o
Pescador da Galileia se define como “tes-
temunha dos sofrimentos de Cristo” (5, 1),
a lembrança da Paixão é muito frequente.
Jesus é o cordeiro sacrificial sem mancha,
cujo sangue precioso foi derramado para o
nosso resgate (cf. 1, 18-19). Ele é a pedra
viva rejeitada pelos homens, mas escolhi-
da por Deus como “pedra angular” que dá
a sua unidade à “casa espiritual”, isto é, à
Igreja (cf. 2, 6-8). Ele é o justo que se sa-
crifica pelos injustos para os reconduzir a
Deus (cf. 3, 18-22).

2. A nossa atenção fixa-se agora no perfil
de Cristo desenhado no trecho que aca-
bamos de escutar (cf. 2, 21-24). Ele apare-
ce-nos como o modelo a contemplar e a
imitar, o “programa”, como se diz no
original grego (cf. 2, 21), a ser realizado,
o exemplo a seguir sem hesitação, confor-
mando-nos com as suas opções.

Com efeito, o verbo grego utilizado é
o que significa “seguir”, tornar-se discípu-
lo, pôr-se a caminho seguindo os passos
de Jesus. E os passos do Mestre divino se-
guem por uma via escarpada e cansativa,
precisamente como se lê no Evangelho:
“Se alguém quiser vir após mim, negue-se
a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me”
(Mc 8, 34).

Ao chegar a este ponto, o hino de São
Pedro realiza uma síntese admirável da
paixão de Cristo, retomando as palavras e
as imagens de Isaías aplicadas à figura do
Servo sofredor (cf. Is 53), relidas de um
ponto de vista messiânico pela antiga tra-
dição cristã.

3. Esta história da Paixão sob forma de
hino, é formulada através de quatro decla-
rações negativas (cf. 1 Pd 2, 22-23a) e três
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positivas (cf. 2, 23b-24), com o objectivo
de descrever a atitude de Jesus nesse epi-
sódio terrível e grandioso.

Começa-se com a dupla afirmação da
sua absoluta inocência expressa com as
palavras de Isaías 53, 9: “Ele não cometeu
pecado, e na sua boca não se encontrou
mentira” (1 Pd 2, 22). Seguem-se outras
duas considerações sobre o seu comporta-
mento exemplar inspirado na mansidão e
humildade: “Insultado, não pagava com
injúrias; maltratado, não respondia com
ameaças” (2, 23). O silêncio paciente do
Senhor não é só um acto de coragem e de
generosidade. É também um gesto de con-
fiança em relação ao Pai, como o sugere a
primeira das três afirmações positivas:
“Entregava-se Àquele que julga com
justiça” (ibidem). A sua confiança é uma
confiança total e perfeita na justiça divina
que guia a história rumo ao triunfo do ino-
cente.

4. Chega-se assim ao ponto culminante
da narrativa da Paixão que realça o valor
salvífico do acto supremo do dom de Cris-
to: “Suportou os nossos pecados no seu
corpo, a fim de que, mortos para o pecado,
vivamos para a justiça” (2, 24).

Esta segunda afirmação positiva, for-
mulada com as expressões da profecia de
Isaías (cf. 53, 12), esclarece que Cristo su-
portou “no seu corpo” “sobre o madeiro”,
isto é, “na cruz”, “os nossos pecados”,
para os poder aniquilar.

Deste modo também nós, libertados
do homem velho, com o seu mal e a sua
miséria, podemos “viver para a justiça”,
ou seja, em santidade. O pensamento cor-
responde, ainda que com palavras em
grande medida diferentes, à doutrina de

São Paulo sobre o baptismo que nos rege-
nera como criaturas novas, mergulhando-
nos no mistério da paixão, da morte e da
glória de Cristo (cf. Rm 6, 3-11).

A última frase “pelas suas chagas fo-
mos curados” (1 Pd 2, 25) tem em vista o
valor salvífico do sofrimento de Cristo,
expresso com as mesmas palavras utiliza-
das por Isaías para falar da fecundidade
salvadora do sofrimento suportado pelo
Servo do Senhor (cf. Is 53, 5).

5. Ao contemplar as chagas de Cristo pe-
las quais fomos salvos, Santo Ambrósio
exprimia-se assim: “Nada existe nas mi-
nhas obras de que me possa gloriar, nada
tenho de que me orgulhar, e por isso glori-
ar-me-ei em Cristo. Não me gloriarei por
ser justo, mas porque fui redimido. Não
me gloriarei por não ter pecados, mas por-
que os pecados me foram perdoados. Não
me gloriarei por ter contribuído para isso
nem porque alguém me ajudou, mas por-
que Cristo é meu advogado junto do Pai,
porque o sangue de Cristo foi derramado
por mim. A minha falta tornou-se para
mim o preço da redenção, através da qual
Cristo veio a mim. Por mim, Cristo provou
a morte. É mais proveitosa a falta do que a
inocência. A inocência tinha-me tornado
arrogante, a falta tornou-me humilde”
(Tiago e a vida bem-aventurada, I, 6, 21:
SAEMO, III, Milão-Roma 1982, pp. 251 e
253).

JOÃO PAULO II

14 de Janeiro de 2004
Transcrito de L'Osservatore Romano
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A VOZ DO PAPA

O JUSTO CONFIA EM DEUS

Catequese sobre o Salmo 10 (11)

1. Prosseguimos a nossa reflexão sobre
os textos dos Salmos, que constituem o
elemento substancial da Liturgia das Vés-
peras. Acaba de ressoar nos nossos cora-
ções o Salmo 10, uma breve oração de
confiança que, no original hebraico, é
ritmada pelo sagrado nome divino,
“Adonai”, o Senhor. Este nome ressoa no
início (cf. v. 1), encontra-se três vezes a
meio do Salmo (cf. vv. 4-5) e volta no fim
(cf. v. 17).

A tonalidade espiritual de todo o cân-
tico é muito bem expressa pelo versículo
conclusivo: “O Senhor é justo e ama a jus-
tiça”. É este o fundamento de qualquer
confiança e a fonte de toda a esperança no
dia da obscuridade e da provação. Deus
não permanece indiferente em relação ao
bem e ao mal, é um Deus bom e não um
destino obscuro, indecifrável e misterioso.

2. O Salmo desenvolve-se substancial-
mente em duas cenas. Na primeira (cf. vv.
1-3) é descrito o ímpio no seu triunfo apa-
rente. Ele é caracterizado por imagens de
tipo bélico e ligadas à caça: é o ímpio que
retesa o arco de guerra ou da caça para dis-
parar com violência contra as suas víti-
mas, isto é, o fiel (cf. v. 2). Entretanto, este
é tentado pela ideia de se evadir e libertar-
se dum cerco tão implacável. Gostaria de
fugir “para os montes como um pássaro”

(v. 1), longe do ataque do mal, do assalto
dos malvados, das setas caluniosas lança-
das à traição pelos pecadores.

Descobre-se uma espécie de desânimo
no fiel que se sente só e impotente face à
irrupção do mal. Os fundamentos da or-
dem social justa parecem-lhe abalados e
as próprias bases da convivência humana
ameaçadas (cf. v. 3).
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3. Eis agora a mudança, descrita na se-
gunda cena (cf. vv. 4-7). O Senhor, senta-
do no seu trono celeste, abarca com o seu
olhar penetrante todo o horizonte humano.
Desta posição transcendente, sinal da om-
nisciência e da omnipotência divina, Deus
pode perscrutar e examinar cada pessoa,
distinguindo o bem do mal e condenando
com vigor a injustiça (cf. vv. 4-5).

A imagem dos olhos divinos, cujas
pupilas observam as nossas acções, pres-
tando-lhes atenção, é muito sugestiva e
reconfortante. O Senhor não é um sobera-
no longínquo, fechado no seu mundo
dourado, mas uma presença vigilante que
se coloca do lado do bem e da justiça. Ele
vê e toma atitudes, intervindo com a sua
palavra e a sua acção.

O justo prevê que, como acontecera
em Sodoma (cf. Gn 19, 24), o Senhor “fará
chover sobre os ímpios fogo e enxofre” (Sl
10, 6), símbolos do juízo de Deus que
purifica a história, condenando o mal. O
ímpio, atingido por esta chuva ardente,
que prefigura a sua sorte final, dá-se conta
finalmente de que “há um Deus que faz
justiça na terra” (Sl 57, 12).

4. O Salmo, contudo, não termina com
esta cena trágica de castigo e condenação.
O último versículo abre o horizonte à luz e
à paz que se destinam ao justo que
contemplará o seu Senhor, juiz justo,
mas sobretudo libertador misericordioso:
“Os homens rectos contemplarão a sua

face” (Sl 10, 7). Trata-se de uma experiên-
cia alegre de comunhão e de confiança
serena no Deus que liberta do mal.

Ao longo da história, inumeráveis
justos viveram uma experiência seme-
lhante a esta. Muitos relatos descrevem a
confiança dos mártires cristãos perante os
tormentos, e a sua firmeza diante da pro-
vação que não procuravam evitar.

Nas Actas de Euplos, diácono de
Catânia, falecido por volta de 304 sob
Dioclesiano, o mártir pronuncia esponta-
neamente esta sequência de orações:
“Obrigado, ó Cristo: protege-me porque
sofro por ti... Adoro o Pai, o Filho e o Es-
pírito Santo. Adoro a Santíssima Trinda-
de... Obrigado, ó Cristo. Vem em meu au-
xílio, ó Cristo! Sofro por ti, ó Cristo... É
grande a tua glória, ó Senhor, nos servos
que te dignaste chamar a ti!... Dou-te
graças, Senhor Jesus Cristo, porque a
tua força me confortou; não permitiste
que a minha alma perecesse com os ímpi-
os e concedeste-me a graça do teu nome.
Agora confirma o que fizeste em mim,
para que seja confundida a desvergonha
do Adversário” (A. HAMMAN, Orações
dos primeiros cristãos, Milão 1995,
págs. 72-73).

JOÃO PAULO II

28 de Janeiro de 2004
Transcrito de L'Osservatore Romano
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A VOZ DO PAPA

NA INTIMIDADE DE DEUS
Catequese sobre o Salmo 14 (15)

1. O Salmo 14, oferecido à nossa refle-
xão, é muitas vezes classificado pelos es-
tudiosos da Bíblia como parte de uma
“liturgia de entrada”. Como sucede nou-
tras composições do Saltério (cf. por
exemplo, os Salmos 23, 25 e 94), pode
pensar-se numa espécie de procissão de fi-
éis que se agrupa às portas do templo de
Sião a fim de participar no culto. Numa
espécie de diálogo entre fiéis e levitas
mencionam-se as condições indispensá-
veis para ser admitido à celebração litúrgi-
ca e, por conseguinte, à intimidade divina.

De facto, por um lado, surge a per-
gunta: “Quem habitará, Senhor, no vosso
santuário, quem descansará na vossa
montanha sagrada?” (Sl 14, 1). Por outro,
faz-se o elenco das qualidades exigidas
para ultrapassar o umbral que leva à “ten-
da”, ou seja, ao templo da “montanha sa-
grada” de Sião. As qualidades enumeradas
são onze e constituem uma síntese ideal
dos compromissos morais fundamentais,
presentes na lei bíblica (cf. vv. 2-5).

2. Nas fachadas dos templos egípcios e
babilónios eram por vezes gravadas as
condições requeridas para se poder entrar
no recinto sagrado. Mas pode notar-se
uma diferença significativa com as que
são sugeridas pelo nosso Salmo. Em mui-
tas culturas religiosas, para ser admitido à
presença da Divindade é exigida sobretu-

do a pureza ritual exterior que comporta
purificações, gestos e vestes particulares.

O Salmo 14, pelo contrário, exige a
purificação da consciência, para que as
suas opções sejam inspiradas pelo amor
da justiça e do próximo. Sente-se nestes
versículos o espírito dos profetas que con-
vidam repetidamente a conjugar fé e vida,
oração e compromisso existencial, adora-
ção e justiça social (cf. Is 1, 10-20; 33, 14-
16; Os 6, 6; Mq 6, 6-8; Jr 6, 20).
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Ouçamos, por exemplo, a veemente
repreensão do profeta Amós, que denun-
cia em nome de Deus um culto desligado
da história quotidiana: “Eu detesto e rejei-
to as vossas festas, e não sinto nenhum
gosto nas vossas assembleias. Se me
ofereceis holocaustos e oblações, não as
aceito, nem ponho os meus olhos nos
sacrifícios das vossas vítimas gordas...
Antes, jorre a equidade como uma fonte, e
a justiça como torrente que não seca” (5,
21-22.24).

3. Passemos agora aos onze compro-
missos enumerados pelo Salmista, que
poderão constituir a base de um exame de
consciência pessoal todas as vezes que
nos prepararmos para confessar as nossas
culpas, a fim de sermos admitidos à
comunhão com o Senhor na celebração
litúrgica.

Os três primeiros compromissos são
de carácter geral e exprimem uma opção
ética de vida: seguir o caminho da integri-
dade moral, da prática da justiça e, por
fim, da sinceridade perfeita nas palavras
(cf. Sl 14, 2).

Seguem-se três deveres que podemos
definir como de relação com o próximo:
eliminar a calúnia da linguagem, evitar
qualquer acção que possa prejudicar o
irmão, não ultrajar os que vivem diaria-
mente ao nosso lado (cf. v. 3). Vem depois
a exigência de tomar uma posição clara no
âmbito social: desprezar o malvado, esti-
mar os que temem a Deus. Por fim, enu-
meram-se os três últimos preceitos sobre o
modo de examinar a consciência: ser fiéis
à palavra dada, ao juramento, mesmo que
isso implique consequências gravosas
para nós; não praticar a usura, chaga que
ainda nos nossos dias é uma realidade ab-
jecta, capaz de aniquilar a vida de muitas

pessoas; e, por fim, evitar qualquer forma
de corrupção na vida pública, outro com-
promisso que se deve saber praticar com
rigor também no nosso tempo (cf. v. 5).

4. Seguir este caminho de decisões mo-
rais autênticas significa estar preparado
para o encontro com o Senhor. Também
Jesus, no Sermão da Montanha, proporá
uma “liturgia de entrada” essencial: “Se
fores, portanto, apresentar uma oferta so-
bre o altar e ali te recordares de que o teu
irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá
a tua oferta diante do altar, e vai primeiro
reconciliar-te com o teu irmão” (Mt 5, 23-
24).

Quem proceder como indica o Sal-
mista, diz-se ao concluir a nossa oração,
“jamais será abalado” (Sl 14, 5). Santo
Hilário de Poitiers, Padre e Doutor da
Igreja do século IV, no seu Tractatus super
Psalmos comenta assim este final do
Salmo, relacionando-o com a imagem ini-
cial da tenda do templo de Sião: “Agindo
de acordo com estes preceitos, é possível
morar na tenda, repousar na montanha. A
observância dos preceitos e a prática dos
mandamentos permanece, portanto, um
ponto fixo. Este Salmo deve gravar-se no
íntimo, escrever-se no coração, anotar-se
na memória. Dia e noite devemos confron-
tar-nos com o tesouro da sua rica brevi-
dade. Deste modo, uma vez adquirida esta
riqueza no caminho rumo à eternidade, e
habitando na Igreja, poderemos final-
mente repousar na glória do corpo de
Cristo” (PL 9, 308).

JOÃO PAULO II

4 de Fevereiro de 2004
Transcrito de L'Osservatore Romano
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A VOZ DO PAPA

O PLANO DIVINO DA SALVAÇÃO
Catequese sobre o Cântico da

Carta aos Efésios (1, 3-10)

1. O maravilhoso hino de “bênção”, que
abre a Carta aos Efésios, e que é procla-
mado todas as segundas-feiras na Liturgia
das Vésperas, será objecto de uma série de
meditações ao longo do nosso itinerário.
Por agora, contentamo-nos com um olhar
de conjunto a este texto solene e bem es-
truturado, uma espécie de construção ma-
jestosa, destinada a exaltar a maravilhosa
obra de Deus, realizada para nós em Cris-
to.

Parte-se de um “antes” que antecede o
tempo e a criação: é a eternidade divina na
qual um projecto que nos supera já tem
vida, uma “pre-destinação”, ou seja, o de-
sígnio amoroso e gratuito de um destino
de salvação e de glória.

2. Neste plano transcendente, que inclui
a criação e a redenção, o cosmos e a histó-
ria humana, Deus tinha estabelecido, “na
sua benevolência”, o projecto de “instau-
rar em Cristo”, isto é, de reconduzir a uma
ordem e a um sentido profundo todas as
realidades, as celestes e as terrestres (cf. 1,
10). Sem dúvida, Ele é “cabeça da Igreja,
que é o seu Corpo” (cf. 1, 22-23), mas é
também o princípio vital de referência do
universo.

A supremacia de Cristo estende-se,
pois, quer à criação quer àquele horizonte
mais específico que é a Igreja. Cristo reali-
za uma função de “plenitude”, de tal for-
ma que n’Ele se revele o “mistério” (1, 9)
escondido nos séculos e toda a realidade
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cumpra – na sua ordem específica e na sua
medida – o desígnio concebido pelo Pai
desde a eternidade.

3. Como teremos ocasião de ver a seguir,
esta espécie de Salmo do Novo Testa-
mento fixa a atenção em particular sobre a
história da salvação que é a expressão viva
e o sinal do “beneplácito” (1, 9), da “gra-
ça” (1, 6) e do amor divino. Eis, então, a
exaltação da “redenção pelo sangue” da
cruz, a “remissão dos pecados”, a efusão
abundante “da riqueza da graça” (1, 7).
Eis a filiação divina do cristão (cf. 1, 5) e o
“conhecimento do mistério da vontade”
de Deus (1, 9), através da qual se entra no
íntimo da própria vida trinitária.
4. Depois deste olhar de conjunto sobre
o hino que abre a Carta aos Efésios, escu-
temos agora São João Crisóstomo, extra-
ordinário mestre e orador, intérprete aten-
to da Sagrada Escritura, que viveu no sé-
culo IV e foi também bispo de Constanti-
nopla, entre dificuldades de todos os géne-
ros, e submetido até à experiência de um
duplo exílio.

Na sua primeira homilia sobre a Car-
ta aos Efésios, ao comentar este Cântico,
ele reflecte com reconhecimento sobre a
“bênção” com a qual fomos abençoados
“em Cristo”: “Que te falta ainda? Tornas-
te-te imortal, livre, filho, justo, irmão, co-
herdeiro; tomaste parte na realeza e nas
homenagens. Tudo te foi dado e, como
está escrito, “como não nos havia de ofe-
recer tudo juntamente com Ele” (Rm 8,
32)? As tuas primícias (cf. 1 Cor 15,

20.23) são adoradas pelos anjos, pelos
querubins, pelos serafins: que te falta ain-
da?” (PG 62, 11).

Deus fez tudo isto por nós, continua
São João Crisóstomo, por beneplácito “de
sua livre vontade”. Que significa isto?
Significa que Deus apaixonadamente de-
seja e ardentemente anseia pela nossa sal-
vação. “E por que nos ama desta forma?
Por que motivo nos quer tanto bem? Só
por bondade: com efeito, a “graça” proce-
de da bondade” (Ibid., 13).

Precisamente por isso, conclui o anti-
go Padre da Igreja, São Paulo afirma que
tudo foi cumprido “para que fosse enalte-
cida a glória da sua graça com a qual nos
favoreceu em seu amado Filho”. De facto,
Deus “não só nos libertou dos pecados,
mas também nos tornou amáveis...: orna-
mentou a nossa alma e tornou-a bela, se-
dutora e amável”. E quando Paulo declara
que Deus fez isto mediante o sangue do
seu Filho, São João Crisóstomo exclama:
“Não há nada maior do que a efusão do
sangue de Deus por nós; a adopção e os
outros benefícios, não igualam o sacrifício
do seu próprio Filho (cf. Rm 8, 32); é uma
coisa grandiosa ter sido perdoado dos seus
pecados; mas mais grandioso ainda é que
isto se tenha realizado pelo sangue do Se-
nhor” (Ibid., 14).

JOÃO PAULO II

18 de Feveiro de 2004
Transcrito de L'Osservatore Romano
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A VOZ DO PAPA

ORAÇÃO PELA VITÓRIA DO REI
Catequese sobre o Salmo 19 (20)

1. A invocação final: “Senhor, dai a
vitória ao rei e atendei-nos quando Vos
invocarmos” (Sl 19, 10), revela-nos a ori-
gem do Salmo 19, que escutámos e agora
vamos meditar. Estamos, com efeito, na
presença de um Salmo real do antigo Israel,
proclamado no templo de Sião durante
uma celebração solene. Nele é invocada a
bênção divina sobre o soberano, sobre-
tudo “no dia da tribulação” (v. 2), isto é,
no tempo em que toda a nação está tomada
por uma angústia profunda devido à
ameaça de uma guerra. De facto, são
recordados os carros e os cavalos (cf. v.
8) que parecem avançar no horizonte; o rei
e o povo, contrapõem-lhes a sua confiança
no Senhor, que se declara da parte dos
fracos, dos oprimidos, das vítimas da arro-
gância dos conquistadores.

É fácil compreender como a tradição
cristã transformou este Salmo num hino a
Cristo-Rei, o “consagrado” por excelên-
cia, “o Ungido” (cf. v. 7). Ele não entra no
mundo com exércitos, mas com o poder do
Espírito Santo, e desencadeia o ataque
definitivo contra o mal e a prevaricação,
contra a prepotência e o orgulho, contra a
mentira e o egoísmo. Pode perceber-se
nestas palavras o eco daquelas que Cristo
pronuncia, ao responder a Pilatos, símbolo
do poder imperial terreno: “Eu sou rei.
Para isto nasci, para isto vim ao mundo:
para dar testemunho da Verdade. Todo

aquele que vive da Verdade escuta a minha
voz” (Jo 18, 37).

2. Examinando o desenvolvimento deste
Salmo, apercebemo-nos de que ele reflec-
te minuciosamente uma liturgia celebrada
no templo de Jerusalém. Fazem parte do
cenário os filhos de Israel, que rezam pelo
rei, chefe da nação. Aliás, no início entre-
vê-se um rito sacrificial, em sintonia com
os vários sacrifícios e holocaustos ofereci-
dos pelo soberano ao “Deus de Jacob” (Sl
19, 2), que não abandona “o seu ungido”
(v. 7), mas o protege e defende.

Esta oração está marcada em grande
medida pela convicção de que o Senhor é
a fonte de toda a segurança: Ele vai ao en-
contro do desejo confiante do rei e de toda
a comunidade à qual está ligado pelo vín-
culo da aliança. O clima é, sem dúvida, o
de um acontecimento bélico, com todos os
receios e riscos que suscita. A Palavra de
Deus não se apresenta, portanto, como
uma mensagem abstracta, mas como uma
voz que se adapta às pequenas e grandes
misérias da humanidade. Por isso, o Sal-
mo reflecte a linguagem militar e a atmos-
fera que domina Israel em tempo de guerra
(cf. v. 6), adaptando-se assim aos senti-
mentos do homem em dificuldade.

3. No texto do Salmo o v. 7 marca uma
mudança. Enquanto os versículos ante-
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riores exprimem implicitamente pedidos
dirigidos a Deus (cf. vv. 2-5), o v. 7 afirma
a certeza de ter sido escutado: “Agora eu
sei que o Senhor salvou o seu ungido, do
alto do seu santuário o atendeu”. O Salmo
não esclarece qual foi o sinal desta cer-
teza.

Contudo, expressa claramente um
contraste entre a posição dos inimigos,
que se apoiam na força material dos seus
carros e cavalos, e a posição dos Israelitas,
que têm confiança em Deus e, por conse-
guinte, saem vitoriosos. O pensamento
corre para o célebre episódio de David e
Golias: o jovem hebreu responde às armas
e à prepotência do guerreiro filisteu com a
invocação do nome do Senhor, que prote-
ge os fracos e indefesos. De facto, David
diz a Golias: “Tu vens para mim de espa-
da, lança e escudo; eu, porém, vou a ti em
nome do Senhor do universo... Não é com
a espada nem com a lança que o Senhor
triunfa, porque ele é o árbitro da guerra”
(1 Sm 17, 45.47).

4. Apesar do seu carácter histórico li-
gado à lógica da guerra, o Salmo pode
tornar-se num convite a nunca se deixar
seduzir pela atracção da violência. Tam-
bém Isaías exclamava: “Ai dos que...
põem a sua confiança na cavalaria! Con-
fiam nos carros porque são muitos, e nos

cavaleiros porque são fortes. Não olham
para o Santo de Israel, nem consultam o
Senhor” (Is 31, 1).

A qualquer forma de maldade o justo
contrapõe a fé, a benevolência, o perdão, a
oferta da paz. O apóstolo Paulo admoesta
os cristãos: “Não pagueis a ninguém o mal
com o mal; interessai-vos pelo que é bom
diante de todos os homens” (Rm 12, 17). E
o historiador da Igreja dos primeiros sécu-
los, Eusébio de Cesareia (séculos III-IV),
ao comentar o nosso Salmo, alargará o
olhar até incluir o mal da morte que o
cristão sabe que pode vencer por obra de
Cristo: «Todas as potências adversas e os
inimigos de Deus escondidos e visíveis,
rostos que fogem do próprio Salvador,
cairão. Mas todos os que receberem a
salvação, ressurgirão da sua antiga ruína.

Por isso Simeão dizia: “Ele veio para
queda e ressurgimento de muitos”, ou
seja, para a ruína dos seus adversários e
inimigos e para a ressurreição daqueles
que outrora caíram mas agora foram por
Ele ressuscitados» (PG 23, 197).

JOÃO PAULO II

10 de Março de 2004
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A VOZ DO PAPA

ACÇÃO DE GRAÇAS PELO REI

Catequese sobre o Salmo 20 (21)

1. A Liturgia das Vésperas deu relevo à
parte do Salmo 20 que acabámos de escu-
tar, omitindo outra de carácter imprecató-
rio (cf. vv. 9-13). A parte mantida fala dos
favores concedidos por Deus ao rei, no
passado e no presente, enquanto que a par-
te omitida fala da vitória do rei sobre os
seus inimigos no futuro.

O texto que constituirá o objecto da
nossa meditação (cf. vv. 2-8.14) pertence
ao género dos Salmos reais. No centro en-
contra-se a obra de Deus a favor do sobe-
rano hebraico representado talvez no dia
solene da sua entronização. No início (cf.
v. 2) e no fim (cf. v. 14) parece que ressoa
uma aclamação de toda a assembleia, ao
passo que o meio do hino tem tonalidades
de um cântico de acção de graças, que o
Salmista dirige a Deus pelos favores con-
cedidos ao rei: “bênçãos preciosas” (v. 4),
“vida longa” (v. 5), “glória” (v. 6) e “ale-
gria” (v. 7).

É fácil de perceber a razão pela qual, a
este cântico – tal como aconteceu a outros
Salmos reais do Saltério – veio a ser dada
uma nova interpretação quando, em Israel,
desapareceu a monarquia. Já com o Ju-
daísmo, ele se tornara num hino em honra
do rei Messias: desta forma se aplanava o
caminho da interpretação cristológica,
adoptada pela liturgia.

2. Mas façamos, em primeiro lugar, uma
leitura do texto no seu sentido original.
Respira-se uma atmosfera jubilosa em que
ressoam cânticos, dada a solenidade do
acontecimento: ”Senhor, o rei alegra-se
com o vosso poder e exulta de contente
com o vosso auxílio... Cantaremos e exal-
taremos a vossa força!” (vv. 2.14). Depois
faz-se referência aos dons de Deus ao
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soberano: Deus satisfez os seus anseios
(cf. v. 3), colocou-lhe sobre a cabeça uma
coroa de ouro (cf. v. 4). O esplendor do rei
está relacionado com a luz divina que o
envolve como um manto protector: “Vós o
revestistes de esplendor e majestade”
(v. 6).

No antigo Médio Oriente considera-
va-se que o rei estivesse circundado por
uma auréola luminosa, que confirmava a
sua participação na própria essência da
divindade. Para a Bíblia o soberano é,
sem dúvida, “filho” de Deus (cf. Sl 2, 7),
mas apenas em sentido metafórico e adop-
tivo. Por isso ele deve ser o delegado do
Senhor na tutela da justiça. É precisa-
mente para o desempenho desta missão
que Deus o circunda com a luz benéfica e
com a sua bênção.

3. A bênção é um tema relevante neste
hino breve: “Vós o cumulastes de bênçãos
preciosas... para sempre o abençoastes”
(Sl 20, 4.7). A bênção é sinal da presença
divina que actua no rei, o qual, deste
modo, se torna um reflexo da luz de Deus
no meio da humanidade.

Na tradição bíblica, a bênção inclui
também o dom da vida que é infundida no
consagrado: “Pediu-Vos a vida e Vós lha
concedeste, uma vida longa, para muitos
anos” (v. 5). Também o profeta Natan ti-
nha garantido a David esta bênção, fonte
de estabilidade, subsistência e segurança,
e David rezou deste modo: “Abençoa, des-
de agora, a sua casa, para que ela subsista

para sempre diante de ti: porque Tu, Se-
nhor Deus, falaste e, graças à tua bênção,
a casa do teu servo será abençoada eterna-
mente!” (2 Sm 7, 29).

4. Ao rezar este Salmo, vemos deline-
ar-se, por detrás do retrato do rei hebraico,
o rosto de Cristo, rei messiânico. Ele é o
“esplendor da glória” do Pai (Hb 1, 3). É o
Filho em sentido pleno, e por conseguinte,
a presença perfeita de Deus no meio da
humanidade. Ele é a luz e a vida, como
proclama São João no prólogo do seu
Evangelho: “N’Ele é que estava a Vida... e
a Vida era a Luz dos homens” (1, 4).

Nesta perspectiva, Santo Ireneu, bispo
de Lião, ao comentar o Salmo, aplicará o
tema da vida (cf. Sl 20, 5) à ressurreição
de Cristo: «Por que motivo diz o Salmista:
“Pediu-Vos a vida”, dado que Cristo esta-
va para morrer? O Salmista anuncia, por-
tanto, a sua ressurreição dos mortos e que,
ressuscitado dos mortos, é imortal. Com
efeito, assumiu a vida para ressurgir e,
através do tempo e do espaço na eternida-
de, para ser incorruptível» (Exposição da
pregação apostólica, 72, Milão 1979, pág.
519).

Com base nesta certeza também o cris-
tão cultiva em si a esperança no dom da
vida eterna.

JOÃO PAULO II
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A VOZ DO PAPA

HINO DOS REDIMIDOS

Catequese sobre o Cântico do
Apocalipse (4, 11; 5, 9.10.12)

1. O Cântico que acabámos de ouvir e
que iremos meditar faz parte da Liturgia
das Vésperas, cujos Salmos estamos a
comentar progressivamente nas nossas
catequeses semanais. Como acontece com
frequência na prática litúrgica, algumas
composições de oração nascem da união
de fragmentos bíblicos pertencentes a
páginas mais extensas.

Neste caso tomaram-se alguns versí-
culos dos capítulos 4 e 5 do Apocalipse,
nos quais se descreve um glorioso e gran-
dioso cenário celeste. No centro eleva-se
um trono sobre o qual está sentado o
próprio Deus, cujo nome não é pronuncia-
do por veneração (cf. Apoc 4, 2). Em se-
guida, nesse trono, senta-se um Cordeiro,
símbolo de Cristo ressuscitado: de facto,
fala-se de um “Cordeiro que parecia ter
sido imolado”, mas que “estava de pé”,
vivo e glorioso (5, 6).

À volta destas duas figuras divinas
está o coro da corte celeste, representada
por quatro “seres viventes” (4, 6), que pa-
recem evocar os anjos da presença divina
nos pontos cardeais do universo, e por
“vinte e quatro anciãos” (4, 4), em grego
presbyteroi, isto é, os chefes da comunida-
de cristã, cujo número recorda as doze tri-
bos de Israel e os doze apóstolos, ou seja,
a síntese da antiga e da nova aliança.

2. Esta assembleia do Povo de Deus en-
toa um hino ao Senhor exaltando a “glória,
a honra e o poder”, que se manifestaram
na criação do universo (cf. 4, 11). Ao che-
gar a este momento é introduzido um sím-
bolo de particular importância, em grego
um biblíon, quer dizer, um “livro”, que é,
no entanto, completamente inacessível:
sete selos impedem a sua leitura (cf. 5, 1).

Trata-se, portanto, de uma profecia es-
condida. Aquele livro contém toda a série
de decretos divinos que devem ser realiza-
dos na história humana para que nela reine
a justiça perfeita. Se o livro permanecer
selado, esses decretos não poderão ser co-
nhecidos nem realizados, e a maldade con-
tinuará a propagar-se e a oprimir os crentes.
Deste modo se constata a necessidade de
uma intervenção autorizada, que só o Cor-
deiro imolado e ressuscitado é capaz de
levar a cabo. Ele poderá “receber o livro e
abrir suas páginas seladas” (cf. 5, 9).

Cristo é o grande intérprete e senhor
da história, que revela o segredo da acção
divina que nela se desenrola.

3. O hino indica depois qual é o funda-
mento do poder de Cristo sobre a história:
é o seu mistério pascal (cf. 5, 9-10): Cristo
foi “imolado” e com o seu sangue “resga-
tou” toda a humanidade do poder do mal.
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O verbo “resgatar” remete para o Êxodo,
para a libertação de Israel da escravidão
do Egipto. Segundo a antiga legislação, o
dever de resgatar pertencia ao parente
mais próximo. No caso do povo, era o
próprio Deus que chamava a Israel seu
“primogénito” (Ex 4, 22).

Cristo realiza esta obra para a humani-
dade inteira. A redenção realizada por Ele
não tem só a função de nos resgatar do
nosso passado de mal, de curar as feridas e
de nos levantar das nossas misérias. Cristo
dá-nos um novo ser interior, faz de nós
sacerdotes e reis, participantes da sua
própria dignidade.

Ao aludir às palavras que Deus tinha
proclamado no monte Sinai (cf. Ex 19, 6;
Apoc 1, 6), o hino recorda que o povo de
Deus redimido é constituído por reis e sa-
cerdotes que devem guiar e santificar toda
a criação. É uma consagração que tem a
sua origem na Páscoa de Cristo e se realiza
no baptismo (cf. 1 Pd 2, 9). Dela deriva o
apelo feito à Igreja, para que tome cons-
ciência da sua dignidade e da sua missão.

4.  A tradição cristã aplicou constante-
mente a Cristo a imagem do Cordeiro pas-
cal. Ouçamos as palavras de um Bispo do
século II, Melitão de Sardes, uma cidade
da Ásia Menor, que se expressa assim na
sua homilia pascal: “Cristo desceu do céu
à terra por amor da humanidade sofredora,

revestiu-se da nossa humanidade no seio
da Virgem e nasceu como homem... Foi
levado à morte como um cordeiro e como
um cordeiro foi degolado, e assim nos res-
gatou da escravidão do mundo... Foi Ele
que nos fez passar da escravidão para a
liberdade, das trevas para a luz, da morte
para a vida, da opressão para o reino
perpétuo, e fez de nós um sacerdócio novo
e um povo eleito para sempre... Foi Ele o
cordeiro que não abriu a boca, o cordeiro
imolado, nascido de Maria, cordeira sem
mancha; tirado do rebanho, foi conduzido
ao matadouro, imolado à tarde e sepultado
à noite” (nn. 66-71: SC 123, págs. 96-
100).

No fim, o mesmo Cristo, o Cordeiro
imolado, dirige o seu apelo a todos os
povos: “Vinde, pois, todas as nações da
terra manchadas pelo crime, e recebei a
remissão dos pecados. Eu sou o vosso
perdão, a Páscoa da salvação, o cordeiro
imolado por vós, o vosso resgate, o vosso
caminho, a vossa ressurreição, a vossa luz,
a vossa salvação, o vosso rei. Eu vos
elevarei às alturas dos céus; Eu vos mos-
trarei o Pai que vive desde a eternidade;
Eu vos ressuscitarei pela minha mão di-
reita” (n. 103: ibid., pág. 122).

JOÃO PAULO II
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A VOZ DO PAPA

CONFIANÇA EM DEUS
FACE AOS PERIGOS

Catequese sobre o Salmo 26 I (27)

1. Retomamos hoje o nosso itinerário
através das Vésperas com o Salmo 26, que
a liturgia distribui em dois trechos. Re-
flectiremos agora na primeira parte deste
díptico poético e espiritual (cf. vv. 1-6)
que tem como pano de fundo o templo de
Sião, sede do culto de Israel. Com efeito, o
Salmista fala explicitamente da “casa do
Senhor”, do “santuário” (v. 4), da “tenda”
(cf. vv. 5-6). No original hebraico estas
palavras indicam mais precisamente o “ta-
bernáculo” e a “tenda”, ou seja, o próprio
coração do templo, onde o Senhor se reve-
la com a sua presença e com a sua palavra.
Evoca-se também o “rochedo” de Sião (cf.
v. 5), lugar de segurança e de refúgio, e
alude-se à celebração dos sacrifícios de
acção de graças (cf. v. 6).

Se a liturgia é a atmosfera em que o
Salmo está mergulhado, o fio condutor da
oração é a confiança em Deus, quer nos
dias de alegria quer nas horas de receio.

2. A primeira parte do Salmo, que agora
meditamos, está marcada por uma grande
serenidade, fundada na confiança em
Deus no dia tenebroso do assalto dos mal-
vados. As imagens utilizadas para descre-
ver estes adversários, que são o sinal do
mal que corrompe a história, são de dois
tipos. Por um lado, surge uma imagem de

caça feroz: os malvados são como feras
que avançam para se apoderar da sua ví-
tima e para devorar a sua carne, mas tro-
peçam e caem (cf. v. 2). Por outro lado,
aparece o símbolo militar de um assalto
realizado por um exército inteiro: trata-se
de uma batalha que alastra impetuosa, se-
meando terror e morte (cf. v. 3).
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A vida do crente é submetida com fre-
quência a tensões e contestações, e por
vezes também à rejeição e até à perse-
guição. O comportamento do homem
justo incomoda, porque ressoa como uma
admoestação para os prepotentes e perver-
sos. Reconhecem-no, sem ambiguidades,
os ímpios descritos no Livro da Sabedo-
ria: o justo “tornou-se uma viva censura
para os nossos pensamentos; só o acto de o
vermos nos incomoda, pois a sua vida não
é semelhante à dos outros e os seus cami-
nhos são muito diferentes” (2, 14-15).

3. O fiel tem consciência de que a coe-
rência cria isolamento e até provoca,
inclusive, desprezo e hostilidade numa
sociedade que escolhe com frequência
como estandarte a vantagem pessoal, o su-
cesso exterior, a riqueza, o prazer desen-
freado. Contudo, ele não está só e o seu
coração conserva uma paz interior surpre-
endente, pois – como diz a maravilhosa
“antífona” de abertura do Salmo – “o  Se-
nhor é minha luz e salvação” (Sl 26, 1).
Repete continuamente: “a quem hei-de
temer?... de quem hei-de ter medo?... o
meu coração não temerá... mesmo assim
terei confiança” (vv. 1-3).

Parece que estamos a ouvir a voz de
São Paulo que proclama: “Se Deus está
por nós, quem pode estar contra nós?”
(Rm 8, 31). Mas a tranquilidade interior, a
fortaleza de espírito e a paz são um dom
que se obtém refugiando-se no templo,
isto é, recorrendo à oração pessoal e co-
munitária.

4. Com efeito, o orante entrega-se nas
mãos de Deus e o seu sonho é expresso
também por outro Salmo (cf. 22, 6):
“habitarei na casa do Senhor para todo o

sempre”. Então poderá “gozar da suavida-
de do Senhor” (Sl 26, 4), contemplar e
admirar o mistério divino, participar na
liturgia do sacrifício e elevar os seus
louvores ao Deus libertador (cf. v. 6). O
Senhor cria à volta do seu fiel um hori-
zonte de paz, que exclui o tumulto do mal.
A comunhão com Deus é fonte de sereni-
dade, de alegria, de tranquilidade; é como
entrar num oásis de luz e de amor.

5. Ouçamos agora, como conclusão da
nossa reflexão as palavras do monge
Isaías, de origem síria, que viveu no
deserto egípcio e faleceu em Gaza por
volta de 491. No seu Asceticon ele aplica o
nosso Salmo à oração na tentação: “Se ve-
mos que os inimigos nos rodeiam com a
sua astúcia, isto é, com o desleixo, debili-
tando a nossa alma no prazer, quer porque
não conseguimos dominar a nossa cólera
contra o próximo quando actua contra o
seu dever, ou os nossos olhos são tenta-
dos pela concupiscência, ou se querem
levar-nos a saborear os prazeres da gula,
se fazem com que, para nós, a palavra do
próximo seja como que um veneno, se nos
fazem desvalorizar a palavra dos outros,
se nos induzem a fazer diferenças entre os
irmãos dizendo: “Este é bom, aquele é
mau”, se nos rodeiam deste modo, não
desanimemos, mas ao contrário, como
David, gritemos com o coração firme, di-
zendo: “O Senhor é o protector da minha
vida!” (Sl 26, 1)” (Recueil ascétique,
Bellefontaine, 1976, pág. 211).

JOÃO PAULO II
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A VOZ DO PAPA

ORAÇÃO DO INOCENTE

Catequese sobre o Salmo 26 II (27)

1. A Liturgia das Vésperas dividiu em
duas partes o Salmo 26, seguindo a pró-
pria estrutura do texto que é semelhante a
um díptico. Acabámos de proclamar a se-
gunda parte deste cântico de confiança
que se eleva ao Senhor no dia tenebroso
do ataque do mal. São os versículos 7-14
do Salmo: começam com um grito dirigi-
do ao Senhor: “Tende compaixão de mim
e atendei-me” (v. 7); depois exprimem
uma busca intensa do Senhor, com o dolo-
roso receio de ser abandonado por Ele (cf.
vv. 8-9); por fim, apresentam diante dos
nossos olhos um horizonte dramático
onde os próprios afectos familiares vêm a
faltar (cf. v. 10) enquanto aparecem
“inimigos” (v. 11), “adversários” e “teste-
munhas falsas” (v. 12).

Mas também agora, como na primeira
parte do Salmo, o elemento decisivo é a
confiança que o orante põe no Senhor, que
salva na provação e oferece o seu apoio na
tempestade. Neste sentido, é muito belo o
apelo que no final o Salmista dirige a si
próprio: “Confia no Senhor, sê forte. Tem
coragem e confia no Senhor” (v. 14; cf. Sl
41, 6.12 e 42, 5).

Também noutros Salmos está viva a
certeza de que a fortaleza e a esperança
vêm  do Senhor: “O Senhor defende os
que lhe são fiéis, mas castiga com rigor os
orgulhosos. Tende coragem e animai-vos,

vós todos que esperais no Senhor” (Sl 30,
24-25). O profeta Oseias exortava assim a
Israel: “Guarda a misericórdia e a justiça,
e espera sempre no teu Deus” (12, 7).

2. Limitamo-nos agora a realçar três ele-
mentos simbólicos de grande intensidade
espiritual. O primeiro, de carácter negati-
vo, é o pesadelo dos inimigos (cf. Sl 26,
12). Eles são descritos como uma fera que
espreita a sua presa e depois, de maneira
mais directa, como “testemunhas falsas”
que parecem respirar violência pelo nariz,
como as feras diante das suas vítimas.

Por conseguinte, há no mundo um mal
agressivo, que tem Satanás por guia e
inspirador, como recorda São Pedro: “O
vosso adversário, o demónio, como um
leão a rugir, anda a rondar-vos, procu-
rando a quem devorar” (1 Pd 5, 8).

3. A segunda imagem ilustra de modo
claro a confiança serena do fiel, apesar do
abandono até por parte dos pais: “Ainda
que meu pai e minha mãe me abandonem,
o Senhor me acolherá” (Sl 26, 10).

Mesmo na solidão e na perda dos
afectos mais queridos, aquele que ora
nunca está totalmente sozinho porque
Deus misericordioso se inclina sobre ele.
O pensamento corre para uma passagem
célebre do profeta Isaías, que atribui a
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Deus sentimentos de compaixão e de ter-
nura mais que maternas: “Acaso pode uma
mulher esquecer-se do seu bebé, não ter
carinho pelo fruto das suas entranhas?
Ainda que ela se esquecesse dele, eu nun-
ca te esqueceria” (49, 15).

A todas as pessoas idosas, doentes,
esquecidas por todos, às quais ninguém
jamais fez uma carícia, recordemos estas
palavras do Salmista e do profeta, para
que sintam a mão paterna e materna do
Senhor acariciar silenciosamente e com
amor os seus rostos sofredores e talvez
regados pelas lágrimas.

4. Chegamos, assim, ao terceiro e último
símbolo, repetido várias vezes pelo Sal-
mo: “Procurai a sua face. A vossa face,
Senhor, eu procuro: não escondais de mim
o vosso rosto” (cf. vv. 8-9). O rosto de
Deus é, portanto, a meta da busca espiri-
tual do orante. No final emerge uma cer-
teza indiscutível, a de poder “contemplar
a bondade do Senhor” (v. 13).

Na linguagem dos Salmos “procurar o
rosto do Senhor” é com frequência sinó-
nimo de entrar no templo para celebrar e
experimentar a comunhão com o Deus de
Sião. Mas a expressão inclui também a
experiência mística da intimidade divina
através da oração. Por conseguinte, na
liturgia e na oração pessoal é-nos conce-
dida a graça de intuir aquele rosto que
nunca poderemos ver directamente durante
a nossa existência terrena (cf. Ex 33, 20).
Mas Cristo revelou-nos, de maneira aces-

sível, o rosto divino e prometeu que, no
encontro definitivo da eternidade – como
nos recorda São João – “o veremos tal
como Ele é” (1 Jo 3, 2). E São Paulo acres-
centa: “Veremos face a face” (1 Cor 13,
12).

5. Ao comentar este Salmo, o grande
escritor cristão do século III, Orígenes,
escreve: “Se um homem procurar o rosto
do Senhor, verá a glória do Senhor de ma-
neira revelada e, tendo-se tornado igual
aos anjos, verá sempre o rosto do Pai que
está no céu” (PG 12, 1281).

E Santo Agostinho, no seu comentário
aos Salmos, continua deste modo a oração
do Salmista: «Não procurei em Ti prémio
algum que não esteja em Ti, mas o teu
rosto. “É a tua face, Senhor, que eu pro-
curo”. Insistirei com perseverança nesta
busca; não buscarei algo insignificante,
mas o teu rosto, Senhor, para te amar
gratuitamente, pois nada encontro de mais
precioso... “Não afastes com ira o teu
servo”, para que ao procurar-te, não me
encontre com outras coisas. Que pena
pode ser mais grave do que esta para quem
ama e busca a verdade do teu rosto?” (Ex-
posições sobre os Salmos, 26, 1, 8-9),
Roma 1967, pp. 355 e 357).
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A VOZ DO PAPA

CRISTO,
O PRIMOGÉNITO DE TODA A CRIATURA,

O PRIMOGÉNITO DOS QUE RESSUSCITAM
DE ENTRE OS MORTOS

Catequese sobre o Cântico da
Carta aos Colossenses (1, 12-20)

1. Escutámos o admirável hino cristoló-
gico da Carta aos Colossenses. A Liturgia
das Vésperas apresenta-o aos fiéis ao
longo das quatro semanas em que se ar-
ticula como um Cântico, carácter que
talvez tenha desde as suas origens. De fac-
to, muitos estudiosos consideram que o
hino poderia ser a citação de um cântico
das Igrejas da Ásia Menor, inserido por
Paulo na Carta dirigida à comunidade
cristã de Colossos, que então era uma ci-
dade florescente e populosa.

Mas o Apóstolo nunca foi a este centro
da Frígia, região da actual Turquia. A Igre-
ja local tinha sido fundada por um discípu-
lo seu, Epafras, originário daquelas terras.
Este é mencionado no final da Carta junta-
mente com o evangelista Lucas, “o caríssi-
mo médico”, como lhe chama São Paulo
(4, 14), e com outra personagem, Marcos,
“primo de Barnabé” (4, 10), talvez em re-
ferência ao companheiro de Barnabé e de
Paulo (cf. Act 12, 25; 13, 5.13), que depois
se tornou evangelista.

2. Dado que teremos oportunidade de
voltar várias vezes a comentar este Cân-
tico, limitemo-nos por agora a oferecer
uma visão de conjunto e a recordar um co-
mentário espiritual, escrito por um famoso
Padre da Igreja, São João Crisóstomo
(séc. IV d.C.), célebre orador e bispo de
Constantinopla. Neste hino emerge a
grandiosa figura de Cristo, Senhor do
universo. Tal como a divina Sabedoria
criadora exaltada pelo Antigo Testamento
(cf. por exemplo Pr 8, 22-31), “Ele é ante-
rior a todas as coisas, e por Ele tudo sub-
siste”; mais ainda, “por Ele e para Ele tudo
foi criado” (Cl 1, 16-17).

Por conseguinte, desenrola-se no uni-
verso um desígnio transcendente que
Deus realiza através da obra do seu Filho.
Proclama-o também o Prólogo do Evan-
gelho de João quando afirma que “por Ele
é que tudo começou a existir; e sem Ele
nada veio à existência” (1, 3). Também a
matéria com a sua energia, a vida e a luz
têm a marca do Verbo de Deus, “seu
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amado Filho”? (Cl 1, 13). A revelação do
Novo Testamento lança uma nova luz so-
bre as palavras do sábio do Antigo Testa-
mento, o qual declarava que “na grandeza
e na beleza das criaturas se contempla, por
analogia, o seu Criador” (Sb 13, 5).

3. O Cântico da Carta aos Colossenses
fala de outra função de Cristo: Ele é tam-
bém o Senhor da história da salvação, que
se manifesta na Igreja (cf. Cl 1, 18) e se
realiza no “sangue da sua cruz” (v. 20),
fonte de paz e de harmonia para toda a his-
tória humana.

Por conseguinte, não é apenas o hori-
zonte exterior à nossa existência que está
marcado pela presença eficaz de Cristo,
mas também a realidade mais específica
da criatura humana, ou seja, a história. Ela
não está à mercê de forças cegas e irracio-
nais mas, apesar do pecado e do mal, está
amparada e orientada – por obra de Cristo
– para a plenitude. Por meio da Cruz de
Cristo toda a realidade está “reconciliada”
com o Pai (cf. v. 20).

O hino apresenta, deste modo, um ma-
ravilhoso quadro do universo e da história,
convidando-nos à confiança. Não somos
um grão de pó inútil, disperso num espaço
e num tempo sem sentido, mas fazemos
parte de um sábio projecto que surgiu do
amor do Pai.

4. Como tínhamos anunciado, damos
agora a palavra a São João Crisóstomo,
para que seja ele a terminar esta reflexão.
No seu Comentário da Carta aos Colos-
senses ele detém-se longamente sobre
este Cântico. No início, sublinha o carác-
ter gratuito do dom de Deus “que nos cha-
ma a tomar parte na herança dos santos na
luz divina” (v. 12). «Por que lhe chama

“herança”?», interroga-se João Crisósto-
mo, e responde: «Para mostrar que nin-
guém pode obter o Reino com as próprias
obras. Também aqui, como na maioria das
vezes, a “herança” tem o sentido de
“fortuna”. Ninguém mostra um tal com-
portamento a ponto de merecer o Reino,
mas tudo é dom do Senhor. Por isso Ele
diz: “Quando tiverdes cumprido todas
as coisas, dizei: Somos servos inúteis.
Fizemos tudo quanto devíamos”» (PG
62, 312).

Esta gratuidade benevolente e pode-
rosa emerge de novo mais adiante, quando
lemos que todas as coisas foram criadas
por meio de Cristo (cf. Cl 1, 16). «De-
pende dele a substância de todas as coisas
– explica o Bispo. Não só as fez passar do
não ser ao ser, mas é Ele que continua a
sustentá-las, de forma que, se fossem sub-
traídas à sua providência, pereceriam e
dissolver-se-iam... Dependem dele: com
efeito, só o facto de se inclinarem para Ele
é suficiente para as sustentar e fortalecer»
(PG 62, 319).

Com maioria de razão, tudo o que
Cristo realiza em favor da Igreja, da qual
Ele é a Cabeça, é sinal de amor gratuito.
Neste sentido (cf. v. 18), João Crisóstomo
explica:  «Depois de ter falado da dignida-
de de Cristo, o Apóstolo fala também do
seu amor pelos homens: “Ele é a Cabeça
da Igreja, que é o seu Corpo”, querendo
mostrar a sua comunhão íntima connosco.
De facto, Aquele que está tão alto e é supe-
rior a todos, uniu-se àqueles que estão em
baixo” (PG 62, 320).

JOÃO PAULO II

5 de Maio de 2004
Transcrito de L'Osservatore Romano
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A VOZ DO PAPA

ACÇÃO DE GRAÇAS PELA CURA

Catequese sobre o salmo 29 (30)

1. Do coração de quem reza, eleva-se a
Deus uma acção de graças intensa e suave,
depois de se ter desvanecido nele o pesa-
delo da morte. É este o sentimento que
emerge com vigor do Salmo 29, que acaba
de ressoar não só aos nossos ouvidos, mas
sem dúvida também nos nossos corações.

Este hino de gratidão possui uma notá-
vel delicadeza literária e apoia-se numa
série de contrastes que exprimem, de ma-
neira simbólica, a libertação obtida graças
ao Senhor. Assim, ao “descer ao túmulo”
opõe-se o “tirar a alma da mansão dos
mortos” (cf. v. 4); a “ira de um momento”
por parte de Deus é substituída pela
“benevolência da vida inteira” (v. 6); as
“lágrimas” nocturnas cedem o lugar à
“alegria” da manhã (ibid.); ao “pranto”
sucede o “júbilo”, e às vestes de “luto” o
hábito de “alegria” (v. 12).

Tendo passado, portanto, a noite da
morte, surge a aurora do novo dia. Por este
motivo, a tradição cristã leu este Salmo
como um cântico pascal. Confirma-o a ci-
tação de abertura que a edição do texto
litúrgico das Vésperas toma de um grande
escritor monástico do século IV, João Cas-
siano: “Cristo dá graças a Deus Pai pela
sua ressurreição gloriosa”.

2. O orante dirige-se com insistência ao
“Senhor” – pelo menos oito vezes – tanto

para anunciar que o louvará (cf. vv. 2 e
13), como para recordar o grito que lhe di-
rigiu no tempo da provação (cf. vv. 3 e 9) e
a sua intervenção libertadora (cf. vv. 2-
4.8.12), como para invocar novamente a
sua misericórdia (cf. v. 11). Noutro trecho,
ele convida os fiéis a cantar hinos ao Se-
nhor para lhe dar graças (cf. v. 5).

As sensações oscilam constantemente
entre a recordação terrível do pesadelo vi-
vido e a alegria da libertação. Sem dúvida,
o perigo superado é grave mas ainda pro-
voca calafrios; a memória do sofrimento
passado é ainda nítida e viva; há pouco
tempo que as lágrimas dos olhos se enxu-
garam. Mas já surgiu a aurora de um novo
dia; a morte foi substituída pela perspecti-
va da vida que continua.

3. O Salmo mostra deste modo que não
devemos deixar-nos vencer pelo enredo
obscuro do desespero, quando parece que
tudo está perdido. Mas também é preciso
evitar cair na ilusão de se salvar sozinho,
com as nossas próprias forças. De facto, o
Salmista é tentado pela soberba e pela
auto-suficiência: «Seguro de mim, eu di-
zia: “Jamais serei abalado”» (v. 7).

Os Padres da Igreja também reflecti-
ram sobre esta tentação que se insinua no
tempo da prosperidade, e viram na prova-
ção um chamamento divino à humildade.
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Assim o diz, por exemplo, São Fulgêncio,
bispo de Ruspas (467-532), na sua Epísto-
la 3, dirigida à religiosa Proba, na qual
comenta o trecho do Salmo com estas pa-
lavras: «O Salmista confessava que por
vezes se tinha envaidecido de ser sadio,
como se fosse mérito seu, e que assim des-
cobrira o perigo de uma enfermidade gra-
víssima. De facto, diz: ...”Seguro de mim,
eu dizia: ‘Jamais serei abalado’”. E dado
que, ao dizer isto, tinha sido abandonado
pelo apoio da graça divina e, perturbado,
caíra na sua enfermidade, continua dizen-
do: “Senhor, por vossa bondade, Vós me
destes a honra e o poder. Mas, se escon-
deis a vossa face, logo me sinto perturba-
do”. Para mostrar que a ajuda da graça di-
vina, mesmo quando já a possuímos, deve
ser invocada humildemente sem interrup-
ção, acrescenta: “Por Vós, Senhor, eu cla-
mo e imploro a misericórdia do meu
Deus”. Ninguém pede ajuda se não reco-
nhece a sua necessidade, nem acredita que
possa conservar aquilo que possui confi-
ando apenas nas suas próprias forças”
(Fulgêncio de Ruspas, As Cartas, Roma
1999, pág. 113).

4.  Depois de ter confessado a tentação
da soberba experimentada no tempo da
prosperidade, o salmista recorda a prova-
ção que se lhe seguiu, dizendo ao Senhor:
“Se escondeis a vossa face, logo me sinto
perturbado” (v. 8).

O orante recorda, então, de que manei-
ra implorou o Senhor (cf. vv. 9-11): gritou,
pediu ajuda, suplicou que o livrasse da
morte, apresentando como argumento o

facto de que a morte não traz vantagem al-
guma a Deus, pois os mortos não são capa-
zes de O louvar, nem têm motivos para
proclamar a fidelidade de Deus, pois fo-
ram abandonados por Ele.

Podemos encontrar este mesmo argu-
mento no Salmo 87, no qual o orante, pró-
ximo da morte, pergunta a Deus: “Haverá
no sepulcro quem fale da vossa bondade
ou da vossa fidelidade no reino dos mor-
tos?” (Sl 87, 12). De modo semelhante, o
rei Ezequias, gravemente enfermo mas de-
pois curado, dizia a Deus: “Nem a morada
dos mortos Vos louvará, nem a morte Vos
dará glória... só os vivos podem louvar-
Vos” (Is 38, 18-19).

O Antigo Testamento exprimia assim
o intenso desejo humano de uma vitória de
Deus sobre a morte e referia diversos ca-
sos em que esta vitória tinha sido obtida:
pessoas ameaçadas de morrer de fome no
deserto, presos que se livraram da pena de
morte, doentes que se curaram, marinhei-
ros salvos do naufrágio (cf. Sl 106, 4-32).
Tratava-se contudo de vitórias não defini-
tivas. Tarde ou cedo, a morte conseguia
impor-se.

A aspiração pela vitória manteve-se
sempre, apesar de tudo, e tornou-se, no fi-
nal, numa esperança de ressurreição. A sa-
tisfação desta poderosa aspiração foi ple-
namente assegurada com a ressurreição de
Cristo, pela qual nunca daremos suficien-
tes graças a Deus.

 JOÃO PAULO II

12 de Maio de 2004
Transcrito de L'Osservatore Romano
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A VOZ DO PAPA

FELICIDADE DO PERDÃO

Catequese sobre o Salmo 31 (32)

1. “Feliz daquele a quem foi perdoada a
culpa e absolvido o pecado”. Esta bem-
aventurança, que abre o Salmo 31 há pou-
co proclamado, permite-nos compreender
imediatamente o motivo pelo qual ele foi
introduzido pela tradição cristã na série
dos sete Salmos penitenciais. Depois da
dupla bem-aventurança inicial (cf. vv.
1-2), encontramos não uma reflexão ge-
nérica sobre o pecado e o perdão, mas o
testemunho pessoal de um convertido.

A composição do Salmo é bastante
complexa: depois do testemunho pessoal
(cf. vv. 3-5) vêm dois versículos que falam
de perigo, de oração e de salvação (cf. vv.
6-7), a seguir uma promessa divina de
conselho (cf. v. 8) e uma advertência (cf.
v. 9), por fim, um ditado sapiencial
antitético (cf. v. 10) e um convite a ale-
grar-se no Senhor (cf. v. 11).

2. Nesta ocasião, retomamos apenas al-
guns elementos desta composição. Antes
de mais o orante descreve a penosa situa-
ção de consciência em que se encontrava
quando permanecia calado (cf. v. 3): tendo
cometido culpas graves, não tinha a cora-
gem de confessar a Deus os seus pecados.
Era um tormento interior terrível, descrito
com imagens impressionantes. Mirravam-

se-lhe os ossos sob uma febre abrasadora,
o calor asfixiante esvaía-lhe o vigor, o seu
gemido era contínuo. O pecador sentia
pesar sobre si a mão de Deus, consciente
de que o Senhor não é indiferente ao mal
perpetrado pela sua criatura, pois é o guar-
dião da justiça e da verdade.
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3. Não podendo resistir mais, o pecador
decide confessar a sua falta com uma de-
claração corajosa, que parece antecipar a
do filho pródigo da parábola de Jesus (cf.
Lc 15, 18). De facto, disse com sincerida-
de de coração: “Vou confessar ao Senhor a
minha falta”. São poucas palavras, mas
nascem da consciência; Deus responde-
lhe imediatamente com um perdão gene-
roso (cf. Sl 31, 5).

O profeta Jeremias referia este apelo
de Deus: “Volta, rebelde Israel, não mais
te mostrarei um semblante enfurecido
– oráculo do Senhor; porque sou miseri-
cordioso. A minha ira não é eterna – orácu-
lo do Senhor. Reconhece somente a tua
falta, pois foste infiel ao Senhor, teu
Deus” (3, 12-13).

Abre-se deste modo diante de “todo o
fiel” arrependido e perdoado um horizonte
de segurança, de confiança, de paz, apesar
das tribulações da vida (cf. Sl 31, 6-7).
Pode chegar ainda o tempo da angústia,
mas a onda progressiva do receio não pre-
valecerá, porque o Senhor conduzirá o seu
fiel para um lugar seguro: “Vós sois o meu
refúgio, defendei-me dos perigos, fazei
que à minha volta só haja hinos de vitória”
(v. 7).

4. Neste momento, o Senhor toma a pala-
vra, e promete guiar o pecador convertido.
Com efeito, não é suficiente ter sido puri-
ficado; é necessário depois seguir pelo ca-
minho recto. Por isso, do mesmo modo
que no Livro de Isaías (cf. 30, 21), o Se-
nhor promete: “Vou ensinar-te e mostrar o
caminho a seguir” (Sl 31, 8), e convida à
docilidade. O apelo torna-se solícito e um
pouco irónico, com a sarcástica compara-
ção do jumento e do cavalo, símbolos de
teimosia (cf. v. 9). Com efeito, a verdadei-
ra sabedoria leva à conversão, deixando
para trás o vício e o seu obscuro poder

atractivo. Mas sobretudo leva a sentir
aquela paz que nasce do facto de sermos
libertados e perdoados.

São Paulo na Carta aos Romanos refe-
re-se explicitamente ao início do nosso
Salmo para celebrar a graça libertadora de
Cristo (cf. Rm 4, 6-8). Nós poderíamos
aplicá-lo ao sacramento da Reconciliação.
Nele, à luz do Salmo, experimenta-se a
consciência do pecado, com frequência
obscurecida nos nossos dias, e ao mesmo
tempo a alegria do perdão. O binómio “de-
lito-castigo” é substituído pelo binómio
“delito-perdão”, porque o Senhor é um
Deus “que perdoa as culpas, as transgres-
sões e os pecados” (Ex 34, 7).

5. São Cirilo de Jerusalém (séc. IV)
utiliza o Salmo 31 para ensinar aos cate-
cúmenos a profunda renovação do Baptis-
mo, purificação radical de todo o pecado
(Catequese Preliminar, n. 15). Também
ele exaltará, com as palavras do Salmista,
a misericórdia divina. Concluímos a nossa
catequese com as suas palavras: «Deus é
misericordioso e não poupa o seu perdão...
A soma dos teus pecados não superará a
grandeza da misericórdia de Deus, a
gravidade das tuas feridas não superará as
capacidades do sumo Médico, se a ele te
abandonares cheio de confiança. Mani-
festa ao Médico o teu mal, e dirige-lhe as
palavras que David pronunciou: “Confes-
sarei ao Senhor a minha culpa, tenho
sempre presente o meu pecado”. Deste
modo conseguirás que se tornem realidade
as outras: “Perdoaste a maldade do meu
coração” (As catequeses, Roma 1993, pág.
52-53).

JOÃO PAULO II

19 de Maio de 2004
Transcrito de L'Osservatore Romano
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A VOZ DO PAPA

O JUÍZO DE DEUS

Catequese sobre o Cântico do Apocalipse
(11, 17-18; 12,10b-12a)

1. O cântico que acabámos de elevar ao
“Senhor Deus omnipotente”, proposto
pela Liturgia das Vésperas, é fruto de uma
selecção de alguns versículos dos capítu-
los 11 e 12 do Apocalipse. Já se escutou a
última das sete trombetas que ressoam
neste livro de luta e de esperança. Então,
os vinte e quatro anciãos da corte celeste,
que representam todos os justos da Antiga
e da Nova Aliança (cf. Ap 4, 4; 11, 16),
entoam um hino que talvez já fosse usado
nas assembleias litúrgicas da Igreja pri-
mitiva. Eles adoram Deus soberano do
mundo e da história, pronto para instaurar
o seu reino de justiça, de amor e de ver-
dade.

Sente-se palpitar, nesta oração, o cora-
ção dos justos que esperam a vinda do
Senhor para que torne mais luminosas
as vicissitudes humanas, com frequên-
cia envolvidas nas trevas do pecado, da
injustiça, da mentira e da violência.

2. O cântico entoado pelos vinte e quatro
anciãos é emoldurado pela referência a
dois Salmos: o Salmo 2, que é uma espécie
de elegia messiânica (cf. 2, 1-5) e o Salmo
98, que celebra a realeza divina (cf. 98, 1).
Deste modo se exalta o juízo justo e deci-
sivo que o Senhor vai pronunciar sobre
toda a história humana.

São dois os aspectos desta intervenção
benéfica, como duas são também as carac-
terísticas que definem o rosto de Deus. Ele
é juiz, mas é também salvador; condena o
mal, mas recompensa a fidelidade; é
justiça, mas sobretudo amor.

É significativa a identidade dos justos
já salvos no Reino de Deus. Eles distri-
buem-se em três categorias de “servos”
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do Senhor, isto é, os profetas, os santos, e
os que temem o seu nome (cf. Ap 11, 18).
Trata-se de uma espécie de retrato espi-
ritual do povo de Deus, segundo os dons
recebidos no baptismo e já florescidos
na vida de fé e de amor. Um perfil que se
realiza nos pequenos e nos grandes (cf.
19, 5).

3. O nosso hino, como já se disse, com-
põe-se também de outros versículos do ca-
pítulo 12, que se referem a um cenário
grandioso e glorioso do Apocalipse. Nele
se confrontam a mulher que deu à luz o
Messias, e o dragão da maldade e da vio-
lência. Neste duelo entre o bem e o mal,
entre a Igreja e Satanás, de repente ressoa
uma voz celeste que anuncia a derrota do
“Acusador” (cf. 12, 10). Esta palavra é a
tradução do nome hebraico Satã, dado a
uma personagem que, segundo o Livro de
Job, é membro da corte celeste de Deus,
onde desempenha a função de fiscal (cf.
Jb 1, 9-11; 2, 4-5; Zc 3, 1).

Ele “acusava os nossos irmãos junto
de Deus, dia e noite”, isto é, punha em
questão a sinceridade da fé dos justos.
Agora o dragão satânico é silenciado e na
origem da sua derrota encontra-se “o San-
gue do Cordeiro” (Ap 12, 11), a paixão e a
morte de Cristo redentor.

À sua vitória está associado o testemu-
nho do martírio dos cristãos. Há uma par-
ticipação íntima na obra redentora do Cor-
deiro por parte dos fiéis que não hesitam
em “desprezar a própria vida até aceitar a
morte” (ibidem). O pensamento corre para
as palavras de Cristo: “Quem se ama a si
mesmo, perde-se; quem se despreza a si
mesmo, neste mundo, assegura para si a
vida eterna” (Jo 12, 25).

4. O solista celeste que entoa o cântico,
conclui-o convidando todo o coro angé-
lico a unir-se ao hino de alegria pela sal-
vação obtida (cf. Ap 12, 12). Nós
associamo-nos àquela voz na nossa acção
de graças festiva e cheia de esperança,
mesmo no meio das provações que mar-
cam o nosso caminhorumo à glória.

Fazemo-lo ouvindo as palavras que o
mártir São Policarpo dirigia ao “Senhor
Deus omnipotente” quando já estava
amarrado e pronto para a fogueira: “Se-
nhor Deus omnipotente, Pai do teu amado
e bendito Filho Jesus Cristo,... eu Te ben-
digo por me teres julgado digno neste dia e
nesta hora, de ocupar um lugar no número
dos teus mártires, no cálice do teu Cristo
e, pelo Espírito Santo, de alcançar a res-
surreição na vida eterna, na
incorruptibilidade da alma e do corpo.
Peço-Te que eu seja admitido hoje, entre
os teus mártires, na tua presença, como
sacrifício abundante e agradável, tal como
Tu o tinhas preparado e mo deste a conhe-
cer, e agora realizas, ó Deus verdadeiro e
sem falsidade. Por todas as coisas eu Te
louvo, Te bendigo, Te glorifico, por meio
do eterno e celeste Pontífice, Jesus Cristo,
teu amado Filho. Por Ele Te seja toda a
glória, em união com Ele e com o Espírito
Santo, agora e nos séculos que hão-de vir.
Amen” (Actos e paixões dos mártires,
Milão 1987, pág. 23).

JOÃO PAULO II

26 de Maio de 2004
Transcrito de L'Osservatore Romano
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Catequese sobre o salmo 40 (41)
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1. Um dos motivos que nos leva a com-
preender e a amar o Salmo 40 que acabá-
mos de escutar, é o facto de o próprio
Jesus o ter citado: “Não me refiro a todos
vós. Eu bem sei quem escolhi, e há-de
cumprir-se a Escritura: Aquele que come
do meu pão levantou contra mim o calca-
nhar” (Jo 13, 18).

É a última noite da sua vida terrestre e
Jesus, no Cenáculo, está prestes a oferecer
o pedaço do hóspede a Judas, o traidor. O
seu pensamento dirige-se para esta frase
do Salmo que, na realidade, é a súplica de
um homem enfermo abandonado pelos
seus amigos. Naquela antiga oração Cristo
encontra sentimentos e palavras para ex-
primir a sua profunda tristeza.

Procuraremos seguir e iluminar agora
toda a trama deste Salmo, posto nos lábios
de uma pessoa que certamente sofre pela
sua enfermidade, mas sobretudo pela cru-
el ironia dos seus “inimigos” (cf. Sl 40, 6-
9) e também pela traição de um “amigo”
(cf. v. 10).

2. O Salmo 40 começa com uma
bem-aventurança. Ela tem por destinatário
o amigo verdadeiro, aquele que “pensa no
pobre”: será recompensado pelo Senhor
no dia da desgraça, quando for ele a estar
“no leito do sofrimento” (cf. vv. 2-4).

No entanto, o coração da súplica en-
contra-se na parte que vem a seguir, onde
o doente toma a palavra (cf. vv. 5-10). Ele
começa o seu discurso pedindo perdão a
Deus, segundo a tradicional concepção do
Antigo Testamento, que a cada sofrimento
fazia corresponder uma culpa: “Senhor,
tende piedade de mim, curai-me, pois pe-
quei contra Vós” (v. 5; cf. Sl 37). Para o
antigo hebreu a doença era um apelo à
consciência para dar início à conversão.

Apesar de se tratar de uma visão supe-
rada por Cristo, Revelador definitivo (cf.
Jo 9, 1-3), o sofrimento em si mesmo pode
esconder um valor secreto e tornar-se um
caminho de purificação, de libertação in-
terior, de enriquecimento da alma. Ele
convida a vencer a superficialidade, a vai-
dade, o egoísmo, o pecado e a confiar-se
mais intensamente a Deus e à sua vontade
salvadora.

3. Mas eis que entram em cena os maldo-
sos, aqueles que vieram visitar o doente
não para o confortar, mas para o atacar (cf.
vv. 6-9). As suas palavras são ásperas e
atingem o coração do orante, que experi-
menta uma tristeza que não conhece pie-
dade. Farão a mesma experiência muitos
pobres humilhados, condenados a estar
sozinhos e a sentir-se um peso para os pró-
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prios familiares. E se recebem por vezes
alguma palavra de conforto, sentem ime-
diatamente o tom falso e hipócrita.

Aliás, como dizíamos, o orante experi-
menta a indiferença e a dureza até da parte
dos amigos (cf. v. 10), que se transformam
em figuras hostis e odiosas. O Salmista
aplica-lhes a expressão “levantar-se
contra” ou “erguer o calcanhar”, acto
ameaçador de quem está a ponto de calcar
um vencido ou impulso do cavaleiro que
excita o seu cavalo com o calcanhar para
fazer com que vença o adversário.

A amargura é profunda, quando quem
nos ofende é o “amigo” em quem se
confiava, chamado literalmente em he-
braico “o homem da paz”. O pensamen-
to dirige-se para os amigos de Job que, de
companheiros de vida, se transformam em
presenças indiferentes e hostis (cf. Job 19,
1-6). No nosso orante ressoa a voz de uma
multidão de pessoas esquecidas e humi-
lhadas na sua enfermidade e debilidade,
mesmo por parte daqueles que deveriam
tê-las amparado.

4. A oração do Salmo 40 não termina, no
entanto, por este final sombrio. Aquele
que ora tem a certeza de que Deus se apre-
sentará no seu horizonte, revelando mais
uma vez o seu amor (cf. vv. 11-14). Será
Ele a oferecer-lhe o apoio e a tomar em
seus braços o doente, que voltará a estar
na “presença” do seu Senhor (v. 13), ou
seja – segundo a linguagem bíblica – a re-
viver a experiência da liturgia no templo.

O Salmo, marcado pelo sofrimento,
termina, portanto, num raio de luz e de
esperança. Nesta perspectiva compreen-
de-se como Santo Ambrósio, ao comentar
a bem-aventurança inicial (cf. v. 2), aí viu,
profeticamente, um convite a meditar na
paixão salvadora de Cristo que leva à
ressurreição. É assim que o Padre da
Igreja sugere que nos introduzamos na lei-
tura do Salmo: “Bem-aventurado aquele
que pensa na miséria e na pobreza de
Cristo que, sendo rico, se fez pobre por
nós. Rico no seu Reino, pobre na carne,
porque assumiu sobre si esta carne de
pobres... Não padeceu, portanto, na sua
riqueza, mas na nossa pobreza. E por isso,
não foi a plenitude da divindade que so-
freu... mas a carne... Trata, pois, de pene-
trar no sentido da pobreza de Cristo, se
queres ser rico! Trata de penetrar no
sentido da sua debilidade, se queres obter
a saúde! Trata de penetrar no sentido da
sua cruz, se não queres envergonhar-te
dela; no sentido da sua ferida, se queres
curar as tuas; no sentido da sua morte, se
queres alcançar a vida eterna; no sentido
da sua sepultura, se queres encontrar a
ressurreição” (Comentário a doze salmos:
Saemo, VIII, Milão-Roma 1980, pp. 39-
41).
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A PROTECÇÃO DIVINA

Catequese sobre o salmo 45 (46)
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1. Acabámos de escutar o primeiro dos
seis hinos de Sião que o Saltério contém
(cf. Sl 47; 75; 83; 86; 121). O Salmo 45,
como as outras composições análogas, ce-
lebra a cidade santa de Jerusalém, “a cida-
de de Deus, a mais santa das moradas do
Altíssimo” (v. 5), mas exprime sobretudo
uma confiança inabalável em Deus, que “é
o nosso refúgio e a nossa força, auxílio
sempre pronto na adversidade” (v. 2; cf. v.
8 e 12). O Salmo recorda as mais tremen-
das catástrofes para afirmar a força da in-
tervenção vitoriosa de Deus, que dá plena
segurança. Por causa da presença do Se-
nhor no meio dela, Jerusalém é “inabalá-
vel, Deus a protege” (v. 6).

O pensamento corre para o oráculo do
profeta Sofonias que se dirige a Jerusalém
e lhe diz: “Rejubila, filha de Sião, solta
gritos de alegria, povo de Israel! Alegra-te
e exulta com todo o coração, filha de Jeru-
salém... O Senhor, teu Deus, está no meio
de ti como poderoso salvador! Ele exulta
de alegria por tua causa, pelo seu amor te
renovará. Ele dança e grita de alegria por
tua causa, como nos dias de festa” (Sf 3,
14.17-18).

2. O Salmo 45 está dividido em duas
grandes partes por uma espécie de antífo-
na, que ressoa nos versículos 8 e 12: “O
Senhor dos exércitos está connosco, o

Deus de Jacob é a nossa fortaleza”. O títu-
lo “Senhor dos exércitos” é típico do culto
hebraico no templo de Sião e, apesar do
aspecto marcial, ligado à arca da aliança,
refere-se ao senhorio de Deus sobre o cos-
mos e sobre a história.

Este título é, portanto, fonte de con-
fiança, porque o mundo inteiro e todas as
suas vicissitudes estão sob o governo
supremo do Senhor. Este Senhor está,
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portanto, “connosco”, como diz ainda
aquela antífona, com uma referência im-
plícita ao Emanuel, o “Deus-connosco”
(cf. Is 7, 14; Mt 1, 23).

3. A primeira parte do hino (cf. Sl 45, 2-
7) centra-se no símbolo da água e tem um
duplo significado contrastante. Por um
lado, de facto, desencadeiam-se as águas
tempestuosas que, na linguagem bíblica,
são símbolo das devastações, do caos e do
mal. Elas fazem tremer as estruturas do ser
e do universo, simbolizadas nos montes,
fustigados por uma espécie de dilúvio
destruidor (cf. vv. 3-4). Por outro lado, no
entanto, aparecem as águas refrescantes
de Sião, cidade situada sobre montes ári-
dos, mas que “os braços dum rio alegram”
(v. 5). O Salmista – apesar de aludir às
fontes de Jerusalém, como a de Siloé
(cf. Is 8, 6-7) – vê nelas um sinal da vida
que prospera na cidade santa, da sua fe-
cundidade espiritual, da sua força regene-
radora.

Por isso, apesar das perturbações da
história que fazem agitar os povos e tre-
mer os reinos (cf. Sl 45, 7), o fiel encontra
em Sião a paz e a serenidade que proce-
dem da comunhão com Deus.

4. A segunda parte do Salmo (cf. vv. 9-
11) esboça deste modo um mundo trans-
formado. O próprio Senhor, do seu trono,
em Sião, intervém com o máximo vigor
contra as guerras e estabelece a paz
que todos desejam. O v. 10 do nosso
hino – “Põe termo às guerras até aos con-
fins do mundo, despedaça os arcos, quebra
as lanças, queima no fogo os escudos”
– recorda espontaneamente a Isaías.

Também o profeta cantou o fim da cor-
rida aos armamentos e a transformação
dos instrumentos bélicos de morte em
meios para o desenvolvimento dos povos:

“Das espadas farão relhas de arado e das
lanças forjarão foices. Não levantará a
espada nação contra nação nem mais se
hão-de preparar para a guerra” (Is 2, 4).

5. A tradição cristã enalteceu com este
Salmo a Cristo, “nossa paz” (cf. Ef 2, 14) e
nosso libertador do mal através da sua
morte e ressurreição. É sugestivo o co-
mentário cristológico de Santo Ambrósio
ao v. 6 do Salmo 45, que descreve o “auxí-
lio” oferecido à cidade pelo Senhor “ao
despontar da aurora”. O célebre Padre da
Igreja descobre nele uma alusão profética
à ressurreição.

De facto – explica – “a ressurreição
matutina traz-nos a força da ajuda celeste.
Tendo afastado a noite, trouxe-nos o dia,
como diz a Escritura: “Desperta, tu que
dormes, levanta-te de entre os mortos, e
Cristo brilhará sobre ti” (Ef 5, 14).
Observa o sentido místico! Ao anoitecer
cumpriu-se a paixão de Cristo...; ao alvo-
recer a ressurreição... Ao anoitecer do
mundo é morto, quando fenece a luz, pois
este mundo jazia nas trevas, e teria ficado
imerso no horror de trevas ainda mais
escuras, se Cristo, luz de eternidade, não
tivesse vindo do céu para voltar a trazer a
idade da inocência ao género humano.
Portanto, o Senhor Jesus sofreu e com o
seu sangue perdoou os nossos pecados,
fez resplandecer a luz de uma consciência
mais límpida e brilhou o dia de uma graça
espiritual” (Comentário a doze Salmos:
SAEMO, VIII ,  Milão-Roma 1980,
pág. 213).
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HINO DE ADORAÇÃO

Catequese sobre o Cântico do
Apocalipse (15, 3-4)
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1. A Liturgia das Vésperas, além dos
Salmos, apresenta uma série de Cânticos
tirados do Novo Testamento. Alguns,
como o que acabámos de escutar, são
passagens do Apocalipse, livro com que
termina a Bíblia, ele próprio assinalado
por cantos e coros, por solistas e hinos da
assembleia dos eleitos, por sons de trom-
betas, harpas e cítaras.

O nosso cântico, muito breve, provém
do capítulo 15 desta obra. Está a ponto de
começar uma nova e grandiosa cena: as
sete harpas que tinham introduzido outros
tantos flagelos divinos, são agora subs-
tituídas por sete taças também cheias de
flagelos – em grego pleghé, palavra com
que se indica um golpe tão violento que
provoca feridas e, por vezes, até a morte –
. É  evidente, neste caso, uma referência à
narração das pragas do Egipto (cf. Ex 7,
14-11, 10).

No Apocalipse, o “flagelo/chaga” é
símbolo de um julgamento sobre o mal,
sobre a opressão e sobre a violência do
mundo. Por isso é também sinal de espe-
rança para os justos. Os sete flagelos
– como se sabe, na Bíblia o número sete é
símbolo de plenitude – são definidos
como “últimos” (cf. Ap 15, 1), porque
neles se cumpre a intervenção divina que
acaba com o mal.

2. O hino é entoado pelos que foram sal-
vos, os justos da terra, que estão “de pé”,
na mesma atitude do Cordeiro ressuscita-
do (cf. v. 2). Do mesmo modo que os he-
breus no êxodo, depois da travessia do
mar, cantavam o hino de Moisés (cf. Ex
15, 1-18), também os eleitos elevam a
Deus o seu “cântico de Moisés, servo do
Senhor, e o cântico do Cordeiro” (Ap 15,
3), depois de ter vencido a Besta, inimiga
de Deus (cf. v. 2).

Este hino reflecte a liturgia das Igrejas
joaninas e é constituído por um florilégio
de citações do Antigo Testamento, em par-
ticular dos Salmos. A comunidade cristã
das origens considerava a Bíblia não só
como alma da sua fé e da sua vida, mas
também da sua oração e da sua liturgia,
como sucede precisamente nas Vésperas
que estamos a comentar.

É também significativo que o cântico
seja acompanhado por instrumentos musi-
cais: os justos têm nas mãos as cítaras
(ibidem), testemunho de uma liturgia en-
volvida pelo esplendor da música sagrada.

3. Com o seu hino, os que foram salvos,
mais do que celebrar a sua constância e o
seu sacrifício, exaltam as “obras grandes e
maravilhosas” do “Senhor Deus omnipo-
tente”, isto é, os seus gestos salvadores no
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governo do mundo e na história. A verda-
deira oração, de facto, além de ser pedido,
é também louvor, acção de graças, bênção,
celebração, profissão de fé no Senhor que
salva.

Neste Cântico, é significativa, além
disso, a dimensão universal, que é expres-
sa com as palavras do Salmo 85: “Todos
os povos que criastes virão adorar-Vos,
Senhor, e glorificar o vosso nome” (85, 9).
O olhar abrange deste modo todo o hori-
zonte e entrevêem-se multidões de povos
que convergem para o Senhor para reco-
nhecer os seus justos “juízos” (Ap 15, 4),
isto é, as suas intervenções na história
para vencer o mal e elogiar o bem. A busca
da justiça presente em todas as culturas, a
necessidade de verdade e de amor sentida
por todas as espiritualidades, contêm uma
tendência para o Senhor, que só se satisfaz
quando O alcança.

É belo pensar neste ar universal de
religiosidade e de esperança, assumido e
interpretado pelas palavras dos profetas:
“Do nascente ao poente, o meu nome é
grande entre as nações, e em todos os
lugares é oferecido ao meu nome um sa-
crifício de incenso e uma oferenda pura.
Na verdade, é grande entre as nações o
meu nome, diz o Senhor do universo”
(Ml 1, 11).

4. Concluímos unindo a nossa voz à voz
universal. Fazemo-lo com as palavras de
um canto de São Gregório de Nazianzo,
grande Padre da Igreja do século IV: “Gló-
ria ao Pai e ao Filho rei do universo, glória
ao Espírito Santíssimo, ao qual se eleve
toda a glória. Um só Deus é a Trindade:
criou e encheu todas as coisas, o céu com
os seres celestes, a terra com os terrestres.
Encheu o mar, os rios e as nascentes de
seres aquáticos, vivificando tudo com o
próprio Espírito, para que toda a criação
entoasse hinos ao sábio Criador: o viver e
o permanecer na vida só a Ele têm por cau-
sa. Seja sobretudo a natureza racional a
cantar-lhe para sempre louvores como Rei
poderoso e Pai de bondade. Em espírito,
com a alma, com os lábios, com o pensa-
mento, faz com que também eu Te glorifi-
que com pureza, ó Pai” (Poesias, 1, Colec-
ção de textos patrísticos 115, Roma 1994,
págs. 66-67).
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A PROMESSA DE CUMPRIR
OS MANDAMENTOS DE DEUS

Catequese sobre o Salmo 118, 105-112 (119)
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1. Depois da pausa por motivo da minha
estância no Vale de Aosta retomamos nes-
ta audiência geral o nosso caminho através
dos Salmos propostos pela Liturgia das
Vésperas.

Encontramo-nos hoje com a décima
quarta das vinte e duas estrofes que com-
põem o Salmo 118, hino grandioso à Lei
de Deus, expressão da sua vontade. O nú-
mero das estrofes corresponde às letras do
alfabeto hebraico e indica plenitude; cada
uma delas é composta por oito versículos
e por palavras que começam pela corres-
pondente letra do alfabeto em sucessão.

Neste caso, é a letra hebraica nun que
abre as palavras iniciais dos versículos
que acabámos de escutar. Esta estrofe é
iluminada pela imagem do seu primeiro
versículo: “A vossa palavra é farol para os
meus passos e luz para os meus caminhos”
(v. 105). O homem avança no caminho da
vida, com frequência obscuro, mas de re-
pente as trevas são rasgadas pelo esplen-
dor da Palavra de Deus.

Também o Salmo 18 compara a Lei de
Deus com o Sol, quando afirma que “os
preceitos do Senhor são rectos, alegram o
coração” (18, 9). Depois, no Livro dos
Provérbios, recorda-se que “o preceito é
uma lâmpada, o ensinamento é uma luz”
(6, 23). O próprio Cristo se apresentará

como revelação definitiva precisamente
com essa mesma imagem: “Eu sou a luz
do mundo. Quem me segue não andará nas
trevas, mas terá a luz da vida” (Jo 8, 12).

2. O Salmista continua depois a sua ora-
ção evocando os sofrimentos e os perigos
da vida que deve afrontar e que precisa de
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ser iluminada e sustentada: “Estou em
grande aflição, Senhor, fazei-me viver se-
gundo a vossa palavra... A minha vida
anda em constante perigo, mas nunca me
esqueço da vossa lei” (Sl 118, 107.109).

Toda a estrofe está marcada por uma
sensação tenebrosa: “Os pecadores arma-
ram-me um laço” (v. 110), confessa o
orante, recorrendo a uma imagem de caça
que é comum no Saltério. O fiel sabe que
avança pelos caminhos do mundo no meio
de perigos, preocupações e perseguições;
sabe que as provas estão sempre a armar
ciladas. O cristão, por seu lado, sabe que
em cada dia deve levar a cruz ao subir ao
Calvário (cf. Lc 9, 23).

3. No entanto, o justo conserva intacta
a sua fidelidade: “Jurei e estou decidido
a guardar os vossos justos juízos... nunca
me esqueço da vossa lei... nunca me
afasto dos vossos preceitos” (Sl 118,
106.109.110). A paz da consciência é a
força do crente; a sua constância na obe-
diência aos mandamentos divinos é a
fonte da serenidade.

Por isso, a declaração final é coerente:
“As vossas ordens são a minha herança
eterna, são elas que dão alegria ao meu
coração” (v. 111). Esta é a realidade mais
preciosa, a “herança”, a “alegria” que o
Salmista guarda com vigilante atenção e
amor ardente: os ensinamentos e os man-
damentos do Senhor. Ele quer ser total-
mente fiel à vontade do seu Deus. Por este
caminho encontrará a paz da alma e
conseguirá atravessar o enredo obscuro
das provações, alcançando a alegria ver-
dadeira.

Neste sentido, são luminosas as pala-
vras de Santo Agostinho, que, ao começar
o comentário do Salmo 118, desenvolve o
tema da alegria que brota do cumprimento
da Lei do Senhor. «Este longuíssimo

Salmo convida-nos desde o início à felici-
dade que, como é sabido, constitui a espe-
rança de cada homem. De facto, poderá
haver alguém que não deseje ser feliz?
Mas se é assim, que necessidade há de
convites a alcançar uma meta para a qual o
espírito humano tende espontaneamen-
te?... Não será talvez porque, apesar de to-
dos aspirarem à felicidade, no entanto a
maioria não sabe como alcançá-la? Sim, é
precisamente este o ensinamento daquele
que começa por afirmar: “Felizes os que
seguem o caminho perfeito e andam na lei
do Senhor”.

Parece querer dizer: Sei o que queres;
sei que procuras a felicidade; pois bem, se
queres ser feliz, mantém-te limpo de qual-
quer mancha. A primeira coisa buscam-na
todos; poucos se preocupam, no entanto,
com a segunda. Mas sem esta não se pode
alcançar a aspiração comum. Onde tere-
mos de estar sem mancha a não ser no
caminho? Este, de facto, não é senão a lei
do Senhor. Por conseguinte, felizes os que
são íntegros nos seus caminhos, os que
andam na lei do Senhor! Não se trata de
uma exortação supérflua, mas de algo
necessário para o nosso espírito” (Exposi-
ções sobre os Salmos, III, Roma, 1976,
pág. 1113).

Acolhamos a conclusão do grande
bispo de Hipona, que confirma a actuali-
dade permanente da felicidade prometida
a quantos se esforçam por cumprir fiel-
mente a vontade de Deus.
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O SENHOR É A MINHA HERANÇA

Catequese sobre o salmo 15 (16)
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1. Depois de termos escutado e converti-
do em oração um Salmo de forte tensão
espiritual, temos agora a oportunidade de
meditar sobre ele. Apesar das dificuldades
do texto, que se apreciam no original
hebraico sobretudo nos primeiros versí-
culos, o Salmo 15 é um luminoso cântico
místico, como sugere a profissão de fé do
início: «Digo ao Senhor: “Vós sois o meu
Deus, sois o meu único bem”» (v. 2). Deus
é visto como o único bem e, por esse moti-
vo, o orante decide fazer parte da comuni-
dade de todos aqueles que são fiéis ao Se-
nhor: “Para os santos da terra, admiráveis
em seu poder, vai todo o meu afecto” (v.
3). Por essa razão o Salmista rejeita radi-
calmente a tentação da idolatria com seus
ritos sanguinários e suas invocações blas-
femas (cf. v. 4).

Trata-se de uma opção clara e decidi-
da, que parece ser um eco à do Salmo 72,
outro canto de confiança em Deus, con-
quistada através de uma opção moral forte
e difícil: “Quem, fora de Vós, há para mim
no céu? Nem na terra outra coisa desejo...
Para mim, a felicidade é estar junto de
Deus, buscar no Senhor o meu refúgio” (Sl
72, 25.28).

2. O nosso Salmo desenvolve dois
temas que são expressos através de três
símbolos: antes de mais, o símbolo da

“herança”, termo que sustenta os versícu-
los 5 e 6: de facto, fala-se de “herança,
cálice, sorte”. Usavam-se estes termos
para descrever o dom da terra prometida
ao povo de Israel. Nós sabemos agora que
a única tribo que não tinha recebido um
lote de terra era a dos Levitas, porque o
próprio Senhor constituía a sua herança. O
Salmista declara: “Senhor, porção da mi-
nha herança... muito me agrada a minha
sorte” (Sl 15, 5.6). Portanto, dá a impres-
são de ser um sacerdote que proclama a
alegria de estar totalmente dedicado ao
serviço de Deus.

Santo Agostinho comenta: «O Salmis-
ta não diz: “Senhor, dai-me uma herança!
Que me dareis como herança?” Diz pelo
contrário: tudo o que me derdes fora de
Vós não vale nada. Sede Vós mesmo a
minha herança. É a Vós que eu amo... Bus-
car Deus em Deus, ser repleto de Deus por
Deus. Ele basta-te, e fora d’Ele nada te
pode bastar” (cf. Sermão 334, 3: PL 38,
1469).

3. O segundo tema é o da comunhão per-
feita e contínua com o Senhor. O Salmista
exprime a firme esperança de ser preser-
vado da morte para poder permanecer na
intimidade de Deus, pois esta não é possí-
vel na morte (cf. Sl 6, 6; 87,6). Todavia, as
suas expressões não põem nenhum limite
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a esta preservação, e até podem ser enten-
didas como uma vitória sobre a morte que
assegura a intimidade eterna com Deus.

O orante utiliza dois símbolos. Antes
de tudo, evoca o corpo: os exegetas di-
zem-nos que no original hebraico (cf. Sl
15, 7-10) se fala de “rins”, símbolo das
paixões e da interioridade mais escondida;
de “direita”, sinal de força; de “coração”,
sede da consciência; e até de “fígado”, que
exprime a emotividade; de “carne”, que
indica a existência frágil do homem; e por
último, de “sopro de vida”.

Trata-se, portanto, da representação
de todo o ser da pessoa, que não é absor-
vido nem aniquilado na corrupção do
sepulcro (cf. v. 10), mas é mantido numa
vida plena e feliz com Deus.

4. Aparece, assim, o segundo símbolo do
Salmo 15, o do “caminho”: “Dar-me-eis a
conhecer os caminhos da vida” (v. 11). É o
caminho que conduz à “alegria plena em
vossa presença” divina, às “delícias
eternas à vossa direita”. Estas palavras
adaptam-se perfeitamente a uma interpre-
tação que alarga a perspectiva à esperança
da comunhão com Deus, para além da
morte, na vida eterna.

Deste modo, é fácil de compreender
que o Salmo tenha sido utilizado no Novo
Testamento para fazer referência à res-
surreição de Cristo. São Pedro, no seu
discurso de Pentecostes, cita precisamente
a segunda parte do hino com uma lumi-
nosa aplicação pascal e cristológica: “Mas
Deus ressuscitou Jesus, libertando-o dos
grilhões da morte, pois não era possível
que ficasse sob o domínio da morte” (Act
2, 24).

São Paulo refere-se ao Salmo 15 no
anúncio da Páscoa de Cristo, durante o seu
discurso na sinagoga de Antioquia da Pisí-
dia. Também nós o proclamamos nesta
perspectiva: “Não deixarás o teu Santo ver
a corrupção. Ora David, depois de servir
em sua vida os desígnios de Deus, morreu;
foi reunir-se a seus pais e viu a corrupção.
Mas aquele que Deus ressuscitou [Jesus
Cristo] não viu a corrupção” (Act 13, 35-
37).
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CRISTO, SERVO DE DEUS

Catequese sobre o Cântico da
Carta aos Filipenses (2, 6-11)
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1. No nosso itinerário através dos Sal-
mos e dos Cânticos, que constituem a
Liturgia das Horas, encontrámo-nos com
o Cântico de Filipenses 2, 6-11, que se re-
cita nas primeiras Vésperas dos quatro
domingos em que a Liturgia se divide.

É a segunda vez que o meditamos,
continuando a penetrar a sua riqueza teo-
lógica. Nestes versículos, brilha a fé cristã
das origens, centrada na figura de Jesus,
reconhecido e proclamado como nosso ir-
mão em humanidade, mas também Senhor
do universo. Por conseguinte, é uma ver-
dadeira profissão de fé cristológica, que
exprime o pensamento de São Paulo, mas
que pode também exprimir a voz da comu-
nidade judaico-cristã anterior ao Apósto-
lo.

2. O Cântico parte da divindade, própria
de Jesus Cristo. A Ele pertence, com
efeito, a “natureza” e a condição divina, a
morphé como se diz em grego ou seja, a
mesma realidade íntima e transcendente
de Deus (cf. v. 6). Todavia, Ele não
considera esta sua identidade suprema e
gloriosa como um privilégio orgulhoso a
ostentar, um sinal de poder e de mera
superioridade.

O movimento do hino orienta-se
claramente para baixo, isto é, para a

humanidade. “Despojando-se” e como
que “esvaziando-se” daquela glória, para
assumir a morphé, ou seja, a realidade e a
condição do servo, o Verbo entra no hori-
zonte da história humana. Ele torna-se,
deste modo, semelhante aos seres huma-
nos (cf. v. 7) e chega ao ponto de assumir
aquele sinal do limite e da finitude que é a
morte. Trata-se de uma humilhação
extrema, porque a morte aceite é a da
cruz, considerada como a mais aviltante
da sociedade dessa época (cf. v. 8).

3. Cristo escolhe abaixar-se da glória até
à morte de cruz: este é o primeiro movi-
mento do Cântico, sobre o qual teremos
ocasião de voltar a reflectir para revelar
outros dos seus aspectos.

O segundo movimento vai em sentido
oposto: partindo de baixo, eleva-se para o
alto, da humilhação para a exaltação. É o
Pai que glorifica o Filho, tirando-o da
morte e entronizando-o como Senhor do
universo (cf. v. 9). Também São Pedro, no
discurso de Pentecostes, declara que
“Deus estabeleceu como Senhor e Messi-
as a esse Jesus por vós crucificado” (Act 2,
36). A Páscoa é, pois, a epifania solene da
divindade de Cristo, que antes estava
escondida pela condição de servo e de
homem mortal.
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4. Diante da grandiosa figura de Cristo
glorificado e entronizado, todos se pros-
tram em adoração. De todo o horizonte da
história humana, mas também dos céus e
da mansão dos mortos (cf. Fl 2, 10), eleva-
se uma poderosa profissão de fé: “Jesus
Cristo é o Senhor” (v. 11). “Aquele Jesus,
que foi feito por um pouco inferior aos
anjos, vemo-lo coroado de glória e de hon-
ra, por causa da morte que sofreu, a fim de
que, pela graça de Deus, experimentasse a
morte em favor de todos” (Hb 2, 9).

Concluamos esta nossa breve análise
do Cântico de Filipenses, sobre o qual
havemos de voltar a reflectir, dando a
palavra a Santo Agostinho que, no seu
Comentário do Evangelho de São João,
remete para o hino de São Paulo a fim de
celebrar o poder vivificador de Cristo, que
realiza a nossa ressurreição, tirando-nos
do nosso limite mortal.

5. Eis as palavras do grande Padre da
Igreja: «Cristo, “que era de condição
divina, não se valeu da sua igualdade com
Deus”. O que seria de nós, aqui em baixo
no abismo, frágeis e apegados à terra, e
por isso incapazes de alcançar a Deus?
Poderíamos ser abandonados a nós
mesmos? De modo nenhum. Ele “aniqui-
lou-se a si próprio, assumindo a condição
de servo”, sem contudo abandonar a
condição de Deus. Portanto, aquele que

era Deus fez-se homem, assumindo aquilo
que não era, sem perder o que era; assim,
Deus fez-se homem.

Por um lado, é aqui que encontras a
ajuda para a tua debilidade; por outro
lado, aqui encontras quanto te é necessário
para alcançar a perfeição. Cristo te eleve,
em virtude da sua humanidade, te guie em
virtude da sua divindade humana e te
oriente para a sua divindade. Irmãos, toda
a pregação cristã e a economia da salvação
centrada em Cristo se resumem nisto, e
não noutra coisa: na ressurreição das al-
mas e na ressurreição dos corpos. Ambos
estavam mortos: o corpo, por causa da de-
bilidade, e a alma por causa da iniquidade;
ambos estavam mortos e era necessário
que ambos, a alma e o corpo, ressuscitas-
sem. Em virtude de quem é que a alma res-
suscita, senão em virtude de Cristo Deus?
Em virtude de quem é que o corpo ressus-
cita, senão em virtude de Cristo homem?
[...] Ressuscite a tua alma da iniquidade,
em virtude da sua divindade, ressuscite o
teu corpo em virtude da sua humanidade”
(Comentário do Evangelho de São João,
23, 6, Roma 1968, pág. 451).

JOÃO PAULO II

4 de Agosto de 2004
Transcrito de L'Osservatore Romano
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1. Seguindo as pisadas de uma antiga tra-
dição, o Salmo 109, que acabámos de pro-
clamar, constitui a componente primária
das Vésperas dominicais. Ele aparece em
cada uma das quatro semanas em que se
articula a Liturgia das Horas. A sua brevi-
dade, acentuada pela exclusão no uso
litúrgico cristão do v. 6, de carácter impre-
catório, não significa ausência de dificul-
dades exegéticas e interpretativas. O texto
apresenta-se como um Salmo real, ligado
à dinastia davídica, e provavelmente faz
referência ao rito de entronização do sobe-
rano. Contudo, a tradição judaica e cristã
viu no rei consagrado o perfil do Consa-
grado por excelência, o Messias, Cristo.
Nesta perspectiva o Salmo torna-se um
cântico luminoso dirigido pela Liturgia
cristã ao Ressuscitado no dia festivo, me-
mória da Páscoa do Senhor.

2. O Salmo 109 tem duas partes, ambas
caracterizadas pela presença de um orácu-
lo divino. O primeiro oráculo (cf. vv. 1-3)
dirige-se ao soberano no dia da sua solene
entronização “à direita” de Deus, ou seja,
ao lado da Arca da Aliança no templo de
Jerusalém. A memória da “geração” divi-
na do rei fazia parte do protocolo oficial

da sua coroação e tinha para Israel um va-
lor simbólico de investidura e de tutela,
dado que o rei era o representante de Deus
na defesa da justiça (cf. v. 3).

Na nova leitura cristã aquela “gera-
ção” torna-se real ao apresentar Jesus
Cristo como verdadeiro Filho de Deus.
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Assim aconteceu no uso cristão de outro
célebre Salmo real e messiânico, o se-
gundo do Saltério, onde se lê este oráculo
divino: “Tu és o meu filho, Eu hoje te ge-
rei” (Sl 2, 7).

3. O segundo oráculo do Salmo 109,
tem, pelo contrário, um conteúdo sacerdo-
tal (cf. v. 4). O rei também desempenhava
antigamente funções de culto, não segun-
do a linha do sacerdócio levítico, mas se-
gundo outra relação: a do sacerdócio de
Melquisedec, rei e sacerdote de Salém, a
Jerusalém pré-israelita (cf. Gn 14, 17-20).

Na perspectiva cristã o Messias tor-
na-se o modelo de um sacerdócio perfeito
e supremo. A Carta aos Hebreus na sua
parte central, exaltará este ministério sacer-
dotal “à semelhança de Melquisedec” (5,
10), vendo-o encarnado em plenitude na
pessoa de Cristo.

4. O primeiro oráculo é citado várias ve-
zes no Novo Testamento para celebrar o
carácter messiânico de Jesus (cf. Mt 22,
44; Act 2, 34-35; 1 Cor 15, 25-27; Hb 1,
13). O próprio Cristo, diante do Sumo
sacerdote, e diante do Sinédrio judaico,
retomará explicitamente este Salmo,
proclamando que se sentará “à direita” do
Poder divino, como se diz no Salmo 109, 1
(Mc 14, 62; cf. 12, 36-37).

No nosso itinerário através dos textos
da Liturgia das Horas voltaremos a
comentar este Salmo. Para concluir a
nossa breve apresentação deste hino mes-
siânico, queremos sublinhar a sua in-
terpretação cristológica.

5. Fazemo-lo com uma síntese de Santo
Agostinho. No Comentário ao Salmo 109,
pronunciado na Quaresma do ano 412,

apresentava o Salmo como uma autêntica
profecia das promessas divinas sobre
Cristo. Dizia o célebre Padre da Igreja:
“Era necessário conhecer o único Filho de
Deus, que viria ao meio dos homens, para
assumir o homem e para se converter em
homem através da natureza assumida:
morreria, ressuscitaria, subiria ao céu,
sentar-se-ia à direita do Pai e cumpriria
entre as nações o que tinha prometido...
Tudo isto devia ser profetizado e
preanunciado, para que não atemorizasse
ninguém se acontecesse de repente, mas
para que, sendo objecto da nossa fé, o fos-
se também de uma ardente esperança. No
âmbito dessas promessas se insere este
Salmo, que profetiza, com palavras parti-
cularmente seguras e explícitas, a nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo, em quem
não podemos duvidar nem sequer um mo-
mento se anunciou Cristo” (Exposições
sobre os Salmos, III, Roma 1976, pág.
951.953).

6. Dirigimos agora a nossa invocação ao
Pai de Jesus Cristo, único rei e sacerdote
perfeito e eterno, para que faça de nós um
povo de sacerdotes e de profetas de paz e
de amor, um povo que cante a Cristo rei e
sacerdote que se imolou para reconciliar
consigo, num só corpo, toda a humani-
dade, criando o homem novo (cf. Ef 2,
15-16).

JOÃO PAULO II

18 de Agosto de 2004
Transcrito de L'Osservatore Romano
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1. O Deus vivo e o ídolo inerte enfren-
tam-se no Salmo 113 B, que acabámos de
escutar, e faz parte da série dos Salmos das
Vésperas. A antiga tradução grega da
Bíblia dos Setenta, seguida pela versão
latina da antiga Liturgia cristã, uniu este
Salmo em honra do verdadeiro Senhor ao
Salmo precedente. Daí surgiu uma compo-
sição única que, no entanto, está clara-
mente dividida em dois textos diferentes
(cf. Sl 113 A e 113 B).

Depois de uma invocação inicial,
dirigida ao Senhor para testemunhar a sua
glória, o povo eleito apresenta o seu Deus
como o Criador omnipotente: “O nosso
Deus está no céu, faz tudo quanto Lhe
apraz” (Sl 113 B, 3). “Misericórdia” e
“fidelidade” são as virtudes típicas do
Deus da aliança, em relação ao povo por
Ele eleito, Israel (cf. v. 1). Deste modo, o
cosmos e a história estão submetidos à sua
vontade, que é poder de amor e de salva-
ção.

2. Ao Deus verdadeiro, adorado por Isra-
el, contrapõem-se imediatamente “os ído-
los dos gentios” (v. 4). A idolatria é uma
tentação de toda a humanidade, em todo o
lugar e em cada tempo. O ídolo é uma coi-
sa inanimada, nascida das mãos do ho-
mem, estátua fria, sem vida. O Salmista
descreve-o com ironia nos seus sete mem-

bros, totalmente inúteis: boca muda, olhos
cegos, ouvidos surdos, narinas insensíveis
aos aromas, mãos inertes, pés paralisados,
garganta desprovida da emissão de sons
(cf. vv. 5-7).

Depois desta crítica cruel dos ídolos, o
Salmista exprime um augúrio sarcástico:
“Sejam como eles os que os fazem e quan-
tos põem neles a sua confiança” (v. 8). É
um augúrio expresso de uma forma segu-
ramente eficaz, para produzir um efeito de
dissuasão radical perante a idolatria.
Quem adora os ídolos da riqueza, do poder
e do sucesso perde a sua dignidade de pes-
soa humana. O profeta Isaías dizia: “Os
fabricantes de ídolos nada são,  as suas
imagens preciosas nada valem. Os seus
devotos nada vêem e nada compreendem;
por isso ficam confundidos” (44, 9).

3. Pelo contrário, os fiéis do Senhor sa-
bem que têm no Deus vivo o “seu auxílio”
e o “seu escudo” (cf. Sl 113 B, 9-11). Eles
são apresentados segundo uma tríplice ca-
tegoria. Antes de tudo está “a casa de Isra-
el”, ou seja, todo o povo, a comunidade
que se reúne no templo para rezar. Ali está
também a “casa de Aarão”, que se refere
aos sacerdotes, guardiães e anunciadores
da Palavra divina, chamados a presidir ao
culto. Por último, evocam-se os que te-
mem o Senhor, ou seja, os fiéis autênticos
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e constantes, que no judaísmo posterior ao
exílio babilónico e mais tarde eram tam-
bém aqueles pagãos que se aproximavam
da comunidade e da fé de Israel com um
coração sincero e uma busca genuína. Tal
será o caso, por exemplo, do centurião ro-
mano Cornélio (cf. Act 10, 1-2.22), que
depois seria convertido por São Pedro ao
cristianismo.

A bênção divina desce sobre estas três
categorias de verdadeiros crentes (cf. Sl
113 B, 12-15). Esta, segundo a concepção
bíblica, é manancial de fecundidade: “O
Senhor vos faça prosperar, a vós e aos vos-
sos filhos” (v. 14). Por último, os fiéis,
cheios de alegria pelo dom da vida, recebi-
do do Deus vivo e criador, entoam um bre-
ve hino de louvor, respondendo à bênção
eficaz de Deus com a sua bênção agradeci-
da e confiante (cf. vv. 16-18).

4. De modo muito vivo e sugestivo, um
Padre da Igreja do Oriente, São Gregório
de Nissa (século IV), na quinta Homilia
sobre o Cântico dos Cânticos, evoca o
nosso Salmo para descrever a passagem
da humanidade do “gelo da idolatria” à
primavera da salvação. «Com efeito, re-
corda São Gregório, a natureza humana
parecia ter-se transformado “na dos seres
imóveis” e sem vida “que se converteram

em objecto de culto”, como de facto está
escrito: “Sejam como eles os que os fazem
e quantos põem neles a sua confiança”. E
era lógico que assim fosse. Assim como os
que olham para o verdadeiro Deus rece-
bem em si as peculiaridades da natureza
divina, assim o homem que se voltou para
a vaidade dos ídolos passou a ser como
aquele para quem olhava, e sendo homem
converteu-se em pedra. Dado que a natu-
reza humana, que se tornou pedra por cau-
sa da idolatria, permaneceu imóvel diante
do melhor, presa no gelo do culto dos ído-
los, eis que nasce neste Inverno tremendo
o Sol da justiça e desponta a Primavera do
sopro do meio-dia, que derrete este gelo e
aquece, com o nascer dos raios daquele
sol, tudo o que está por debaixo; e assim o
homem, que fora transformado em pedra
por obra do gelo, aquecido pelo Espírito e
pelos raios do Logos, voltou a ser água
que jorra para a vida eterna» (Homilias
sobre o Cântico dos Cânticos, Roma
1988, pp. 133-134).

JOÃO PAULO II

1 de Setembro de 2004
Transcrito de L'Osservatore Romano
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1. O Livro do Apocalipse está constelado
de Cânticos que elevamos a Deus, Senhor
do universo e da história. Escutámos ago-
ra um, que encontramos constantemente
em cada uma das quatro semanas em que
se articula a Liturgia das Vésperas.

Este hino é marcado pelo “aleluia”,
palavra de origem hebraica que significa
“louvai o Senhor” e que curiosamente no
Novo Testamento só aparece nesta passa-
gem do Apocalipse, onde é repetida cinco
vezes. A Liturgia selecciona do texto do
capítulo 19 apenas alguns versículos. No
quadro narrativo do trecho, eles são entoa-
dos no céu por uma “multidão imensa”: é
como um coro enorme que se eleva da
parte de todos os eleitos, que celebram o
Senhor na alegria e na festa (cf. Ap 19, 1).

2. A Igreja, na terra, harmoniza por isso o
seu canto de louvor com o dos justos que
já contemplam a glória de Deus. Estabele-
ce-se assim um canal de comunicação
entre história e eternidade: ele tem o seu
ponto de partida na liturgia terrena da
comunidade eclesial e a sua meta na
liturgia celeste, onde já chegaram os
nossos irmãos e irmãs que nos precede-
ram no caminho da fé.

Nesta comunhão de louvor cele-
bram-se substancialmente três temas.

Antes de mais, os grandes atributos de
Deus, a sua “salvação”, “glória” e “poder”
(v. 1; cf. v. 7), isto é, a transcendência e a
omnipotência salvadora. A oração é con-
templação da glória divina, do mistério
inefável, do oceano de luz e de amor que é
Deus.

Em segundo lugar, o Cântico exalta o
“reino” do Senhor, ou seja o projecto divi-
no de redenção do género humano. Reto-
mando um tema preferido pelos chamados
Salmos do Reino de Deus (cf. Sl 46; 95-
98), aqui se proclama que o “Senhor nosso
Deus... reina em toda a terra” (Ap 19, 5-6),
intervindo com a máxima autoridade na
história. Sem dúvida, ela está confiada à
liberdade humana, que gera o bem e o mal,
mas tem o seu último selo nas decisões da
divina providência. O livro do Apocalipse
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celebra precisamente a meta para a qual é
conduzida a história através da acção
eficaz de Deus, apesar das tempestades,
feridas e devastações causadas pelo mal,
pelo homem e por Satanás.

Noutra página do Apocalipse canta-se:
“Nós Vos damos graças, Senhor Deus
omnipotente, a Vós que sois, que éreis e
que haveis de vir, que assumis o vosso
imenso poder, e reinais” (11, 17).

3. Por fim, o terceiro tema do hino é tí-
pico do livro do Apocalipse e da sua
simbologia: “Chegaram as núpcias do
Cordeiro, e a sua Esposa está preparada”
(19, 7). Como teremos ocasião de apro-
fundar em ulteriores meditações sobre
este Cântico, a meta definitiva para a qual
o último livro da Bíblia nos conduz é o
encontro nupcial entre o Cordeiro, que é
Cristo, e a esposa purificada e transfigura-
da, que é a humanidade redimida.

A expressão “chegaram as núpcias do
Cordeiro” refere-se ao momento supremo
– como  diz o nosso texto “nupcial” – da
intimidade entre a criatura e o Criador, na
alegria e na paz da salvação.

4. Concluamos com as palavras de um
dos sermões de Santo Agostinho, que
ilustra e exalta o canto do Aleluia no seu
significado espiritual: “Nós cantamos em
uníssono esta palavra e reunidos à sua
volta em comunhão de sentimentos,
estimulamo-nos uns aos outros a louvar o
Senhor. Só pode louvar a Deus, de verda-
de, o homem que não cometeu acção algu-
ma que Lhe desagrade. Além disso, no que
se refere ao tempo presente em que somos
peregrinos na terra, cantamos o Aleluia
como conforto para sermos fortalecidos
ao longo do caminho; o Aleluia que
pronunciamos agora é como o canto do
caminhante; ao percorrer este caminho
cansativo, dirigimo-nos para aquela pátria
do repouso, onde, terminadas todas as
nossas ocupações, nada mais restará do
que o Aleluia” (Sermão 255, 1: Discorsi,
IV/2, Roma 1984, pág. 597).

JOÃO PAULO II

15 de Setembro de 2004
Transcrito de L'Osservatore Romano



A VOZ DO PAPA

PAIXÃO VOLUNTÁRIA DE CRISTO,
SERVO DE DEUS

Catequese sobre o Cântico da
Primeira Carta de São Pedro (2, 21-24)

JANEIRO 2004 – DEZEMBRO 2005 65

1. Hoje, ao escutar o hino que aparece no
capítulo 2 da primeira Carta de São Pedro
apresentou-se de maneira expressiva aos
nossos olhos o rosto de Cristo sofredor.
Assim como acontecia com os leitores
daquela Carta nos primeiros tempos do
cristianismo, também aconteceu através
dos séculos durante a proclamação litúr-
gica da Palavra de Deus e na meditação
pessoal.

Inserido na Carta, este Cântico apre-
senta uma tonalidade litúrgica e parece
reflectir o ambiente de oração da Igreja
das origens (cf. Cl 1, 15-20; Fl 2, 6-11; 1
Tm 3, 16). Está marcado também por um
diálogo imaginário entre o autor e os
leitores, ritmado pela alternância dos
pronomes pessoais “nós” e “vós”: “Cristo
sofreu por vós, deixando-vos o exemplo,
para que sigais os seus passos... Suportou
os nossos pecados no seu Corpo... a fim de
que, mortos para o pecado, vivamos para a
justiça. Pelas suas chagas fomos curados”
(1 Pd 2, 21.24).

2. Mas o pronome em que mais se insiste
é, no original grego, hos, que parece
martelado no início dos versículos prin-
cipais (cf. 2, 22.23.24): é “Ele” o Cristo

paciente, Ele que não cometeu pecado,
Ele que ao ser maltratado não respondia
com ameaças, Ele que suportou o peso dos
pecados da humanidade sobre a Cruz para
os cancelar.

O pensamento de Pedro, do mesmo
modo que o dos fiéis que recitam este
hino, sobretudo na Liturgia das Vésperas
do período quaresmal, dirige-se para o
Servo de Javé descrito no célebre quarto
canto do Livro do profeta Isaías. É uma
personagem misteriosa, interpretada pelo
cristianismo em sentido messiânico e cris-
tológico, porque antecipa os pormenores e
o significado da Paixão de Cristo: “Ele to-
mou sobre si as nossas doenças, carregou
as nossas dores... foi ferido por causa dos
nossos crimes, esmagado por causa das
nossas iniquidades... fomos curados pelas
suas chagas... Foi maltratado, mas humi-
lhou-se e não abriu a boca” (Is 53, 4.5.7).

Mesmo o perfil da humanidade peca-
dora delineado sob a imagem de um re-
banho errante, num versículo que não é
retomado na Liturgia das Vésperas (cf. 1
Pd 2, 25), provém do antigo canto proféti-
co: “Todos nós andávamos desgarrados
como ovelhas perdidas, cada um seguindo
o seu caminho” (Is 53, 6).
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3. São duas, portanto, as figuras que se
cruzam no hino de Pedro. Antes de tudo
está Ele, Cristo, que inicia o caminho espi-
nhoso da paixão, sem se opor à injustiça e
à violência, sem recriminações nem desa-
bafos, mas entregando-se a si mesmo e à
sua vida dolorosa “Àquele que julga com
justiça” (1 Pd 2, 23). Um acto de confian-
ça pura e absoluta que será selada na Cruz
com as célebres últimas palavras, gritadas
em voz alta como abandono extremo à
obra do Pai: “Pai, nas tuas mãos entrego o
meu espírito” (Lc 23, 46; cf. Sl 30, 6).

Não se trata, portanto, de uma resigna-
ção cega e passiva, mas de uma confiança
corajosa, destinada a ser exemplo para
todos os discípulos que percorrerão o
caminho obscuro da provação e da perse-
guição.

4. Cristo é apresentado como o Salvador,
solidário connosco no seu “corpo”
humano. Nascendo da Virgem Maria,
fez-se nosso irmão. Pode estar, portanto,
ao nosso lado, partilhar a nossa dor, carre-
gar o nosso mal, “os nossos pecados” (1
Pd 2, 24). Mas Ele é também e sempre o
Filho de Deus e esta sua solidariedade
connosco torna-se radicalmente transfor-
mante, libertadora, expiadora, salvadora
(cf. ibidem).

E assim a nossa pobre humanidade é
arrancada dos caminhos desviados e per-
versos do mal e reconduzida à “justiça”,
isto é, ao maravilhoso projecto de Deus.

A última frase do hino é particularmente
comovente. Diz: “Pelas suas chagas fo-
mos curados” (cf. v. 24). Vemos assim o
preço que Cristo pagou para nos curar!

5. Concluamos deixando a palavra aos
Padres da Igreja, ou seja, à tradição cristã
que meditou e rezou com este hino de São
Pedro.

Entrelaçando uma expressão deste
hino com outras reminiscências bíblicas,
Santo Ireneu de Lião sintetiza assim a fi-
gura de Cristo Salvador, numa passagem
do seu tratado Contra as heresias: “Há um
só e mesmo Cristo Jesus, Filho de Deus,
que, mediante a sua paixão, nos reconci-
liou com Deus e ressuscitou de entre os
mortos, que está à direita do Pai e é perfei-
to em todas as coisas: era ofendido mas
não restituía as ofensas, “ele que, ao ser
maltratado, não respondia com ameaças”
e ao sofrer uma violência tirânica, pedia
ao Pai que perdoasse àqueles que o tinham
crucificado. Ele salvou-nos verdadeira-
mente, ele é o Verbo de Deus, ele é o Uni-
génito do Pai, Cristo Jesus nosso Senhor”
(III, 16, 9, Milão 1997, pág. 270).
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1. “Vou dedicar ao rei o meu poema”:
estas palavras do início do Salmo 44
orientam o leitor acerca do carácter fun-
damental deste hino. O escriba da corte
que o compôs revela-nos imediatamente
que se trata de um canto em honra do
soberano hebraico. Assim, percorrendo os
versículos da composição, nota-se que se
está na presença de um epitalâmio, quer
dizer, de um cântico nupcial.

Os estudiosos empenharam-se em
identificar as coordenadas históricas do
Salmo, baseando-se em alguns indícios
– como a ligação da rainha à cidade
fenícia de Tiro (cf. v. 13) – mas sem conse-
guir realizar uma identificação exacta do
casal real. É de salientar que em cena haja
um rei hebraico, porque isto permitiu à
tradição judaica transformar o texto em
cântico ao rei Messias, e à tradição cristã
voltar a ler o Salmo em sentido cristológi-
co e, por causa da presença da rainha, tam-
bém em perspectiva mariológica.

2. A Liturgia das Vésperas apresenta-
-nos este Salmo como oração, dividindo-o
em duas partes. Acabámos de escutar a
primeira (cf. vv. 2-10) que, depois da in-
trodução já evocada, do escriba autor do
texto (cf. v. 2), apresenta um retrato mara-
vilhoso do soberano que está para celebrar
as suas núpcias.

Por isso, o judaísmo reconheceu no
Salmo 44 um cântico nupcial, que exalta a
beleza e a intensidade do dom de amor en-
tre os cônjuges. Em particular, a mulher
pode repetir com o Cântico dos Cânticos:
“O meu amado é para mim e eu para ele”
(2, 16); “Eu sou para o meu amado e o
meu amado é para mim” (6, 3).
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3. O perfil do esposo real é traçado de
modo solene, com o recurso a todos os
aspectos de uma cena de corte. Ele tem
insígnias militares (cf. Sl 44, 4-6), às
quais se acrescentam sumptuosas vestes
perfumadas, enquanto ao fundo brilham
os palácios revestidos de marfim nas suas
salas grandiosas, nas quais ressoa a músi-
ca (cf. vv. 9-10). No centro eleva-se o
trono e é mencionado o ceptro, dois sinais
do poder e da investidura real (cf. vv. 7-8).

Neste momento gostaríamos de subli-
nhar dois elementos. Em primeiro lugar a
beleza do esposo, sinal de um esplendor
interior e da bênção divina: “Sois o mais
belo dos filhos dos homens” (v. 3). Preci-
samente com base neste versículo, a tradi-
ção cristã representou Cristo em forma de
homem perfeito e fascinante. Num mundo
com frequência marcado pela fealdade e a
degradação, esta imagem é um convite a
reencontrar a “via pulchritudinis” na fé,
na teologia e na vida social para ascender
à beleza divina.

4. A beleza, porém, não é um fim em si
mesma. A segunda nota que gostaríamos
de propor diz respeito exactamente ao en-
contro entre beleza e justiça. Com efeito, o
soberano “avança... em defesa da verdade,
da mansidão e da justiça” (v. 5); ele “ama
a justiça e odeia a iniquidade” (cf. v. 8) e
«de justiça é o seu ceptro real” (v. 7). Há
que harmonizar a beleza com a bondade e
a santidade de vida, para que resplandeça
no mundo o rosto luminoso de Deus bom,
admirável e justo.

Segundo os estudiosos, no v. 7 o ape-
lativo “Deus” seria dirigido ao próprio rei,
pois era consagrado pelo Senhor e, portan-
to, pertencia em certo sentido à área divi-
na: “O vosso trono, ó Deus, é eterno”. Ou
então poderia ser uma invocação ao único

rei supremo, o Senhor, que se inclina so-
bre o rei Messias. O certo é que a Carta
aos Hebreus, ao aplicar este Salmo a Cris-
to, não hesita em reconhecer a divindade
plena e não meramente simbólica do Filho
que entrou na sua glória (cf. Hb 1, 8-9).

5. Seguindo esta interpretação cristoló-
gica, concluamos remetendo para a voz
dos Padres da Igreja, que atribuem a cada
um dos versículos ulteriores valores espi-
rituais. Deste modo, ao comentar a frase
do Salmo que diz: “Deus Vos abençoou
para sempre” (Sl 44, 3), São João Crisós-
tomo faz esta aplicação cristológica: «O
primeiro Adão foi cumulado de uma gran-
díssima maldição; o segundo, pelo contrá-
rio, de uma bênção duradoira. Aquele
tinha ouvido: “Maldita seja a terra por tua
causa” (Gn 3, 17) e, de novo: “Maldito o
que executa com negligência o mandato
do Senhor!” (Jr 48, 10), “Maldito o que
não respeitar as palavras desta lei” (Dt 27,
26) e “O que pende do lenho é uma maldi-
ção de Deus” (Dt 21, 23). Vês quantas
maldições? De todas estas maldições te li-
bertou Cristo, ao fazer-se maldição (cf. Gl
3, 13): ao humilhar-se para te elevar, e ao
morrer para te tornar imortal, converteu-se
em maldição para te encher de bênçãos.
Que coisa podes comparar com esta bên-
ção, quando por meio de uma maldição te
concede uma bênção? Ele, de facto, não
tinha necessidade de bênção, mas conce-
de-a a ti» (Expositio in Psalmum XLIV, 4:
PG 55, 188-189).
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1. O doce retrato feminino que nos foi
oferecido constitui o segundo quadro do
díptico que compõe o Salmo 44, um sere-
no e jubiloso cântico nupcial, que a
Liturgia das Vésperas nos faz ler. Assim,
depois de ter contemplado o rei que está a
celebrar as núpcias (cf. v. 2-10), os nossos
olhos fixam-se agora na figura da rainha
esposa (cf. vv. 11-18). Esta perspectiva
nupcial permite-nos dedicar este Salmo a
todos os casais que vivem com intensida-
de e frescura interior o seu matrimónio,
sinal de um “grande mistério”, como suge-
re Paulo, o do amor do Pai pela humanida-
de e de Cristo pela sua Igreja (cf. Ef 5, 32).
Contudo, o Salmo tem outro horizonte.

Na cena aparece o rei hebraico, no
qual a tradição judaica posterior viu o per-
fil do Messias davídico, enquanto que o
cristianismo transformou o hino num cân-
tico em honra de Cristo.

2. Mas a nossa atenção concentra-se
agora no perfil da rainha que o poeta da
corte, autor do Salmo (cf. Sl 44, 2), apre-
senta com grande delicadeza e sentimento.
A indicação da cidade fenícia de Tiro (cf.
v. 13) faz supor que se trata de uma prince-
sa estrangeira. Adquire então um signifi-
cado particular o convite a esquecer o
povo e a casa do pai (cf. v. 11), dos quais a
princesa teve de afastar-se.

A vocação nupcial constitui uma mu-
dança na vida e altera a existência, como
já se pode ver no livro do Génesis: “O ho-
mem deixará o pai e a mãe, para se unir à
sua mulher; e os dois serão uma só carne”
(2, 24). A rainha esposa avança agora, com
o seu cortejo nupcial que leva os presen-
tes, em direcção ao rei, fascinado pela sua
beleza (cf. Sl 44, 12-13).

3. É significativa a insistência com que o
Salmista exalta a mulher: ela é “cheia de
esplendor” (v. 14) e esta magnificência é
expressa pelo vestido de noiva, tecido de
brocados de ouro e enriquecido com
preciosos bordados (cf. vv. 14-15).

A Bíblia ama a beleza como reflexo do
esplendor do próprio Deus; também as
vestes podem ser sinal de uma luz interior
resplandecente, de uma candura da alma.

O pensamento dirige-se paralela-
mente, por um lado, para as páginas admi-
ráveis do Cântico dos Cânticos (cf. cc 4 e
7) e, por outro, para a passagem do Apoca-
lipse que descreve as “núpcias do Cordei-
ro”, isto é de Cristo, com a comunidade
dos redimidos, sublinhando o valor sim-
bólico das vestes nupciais: “Chegaram as
núpcias do Cordeiro e a sua Esposa está
preparada. Ele ofereceu-lhe um vestido
de linho resplandecente e puro. O linho
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representa as boas obras dos santos” (Ap
19, 7-8).

4. Juntamente com a beleza, é exaltada a
alegria que transparece no jubiloso cortejo
das “donzelas, suas companheiras”, as vir-
gens que acompanham a esposa “cheias de
alegria e entusiasmo” (cf. Sl 44, 15-16). O
júbilo genuíno, muito mais profundo que a
simples alegria, é expressão do amor, que
participa no bem da pessoa amada com se-
renidade de coração.

Agora, segundo as palavras de augúrio
conclusivas, perfila-se outra realidade
radicalmente inerente ao matrimónio: a
fecundidade. Fala-se, de facto, de “filhos”
e de “gerações” (cf. vv. 17-18). O futuro,
não só da dinastia mas da humanidade,
realiza-se precisamente porque o casal
oferece ao mundo novas criaturas.

Trata-se de um tema importante e
actual no Ocidente, muitas vezes incapaz
de assegurar a sua própria existência no
futuro através da geração e do cuidado de
novas criaturas, que continuem a civili-
zação dos povos e realizem a história da
salvação.

5. Muitos Padres da Igreja, como é sabi-
do, leram o retrato da rainha aplicando-o a
Maria, começando pelo apelo inicial:
“Ouve, filha, vê e presta atenção...” (v.
11). Assim acontece, por exemplo, na Ho-
milia sobre a Mãe de Deus de Crisipo de
Jerusalém, um capadócio que na Palestina
foi um dos monges iniciadores do mos-

teiro de Santo Eutímio e que, uma vez
sacerdote, foi guardião da santa Cruz na
basílica da Anástasis em Jerusalém.

«Dedico-te o meu discurso – diz ele
dirigindo-se a Maria – a ti que estás des-
tinada para esposa do grande soberano;
dedico-te o meu discurso, a ti que estás
para conceber o Verbo de Deus, do modo
que Ele conhece... “Ouve, filha, vê e
presta atenção”; de facto, verifica-se o
feliz anúncio da redenção do mundo.
Presta atenção e o que ouvires elevará o
teu coração... “Esquece o teu povo e a casa
de teu pai”: não prestes atenção aos paren-
tes terrenos, porque serás transformada
numa rainha celeste. E escuta – diz – para
te dares conta de quanto te ama Aquele
que é o Criador e Senhor de todas as coi-
sas. “Da tua beleza – diz – se enamora o
rei”: o próprio Pai te tomará como sua es-
posa; o Espírito disporá todas as condi-
ções necessárias para este matrimónio...
Não creias que darás à luz um menino hu-
mano, “porque ele é o teu Senhor e tu lhe
prestarás homenagem”. O teu Criador tor-
nou-se o teu menino; concebê-lo-ás e, com
os outros, adorá-lo-ás como teu Senhor”
(Textos marianos do primeiro milénio, I,
Roma 1988, pág. 605-606).
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1. Estamos perante o solene hino de bên-
ção com que começa a Carta aos Efésios,
uma página de grande densidade teológica
e espiritual, admirável expressão da fé e
talvez da liturgia da Igreja dos tempos
apostólicos.

Este hino é proposto em cada uma das
quatro semanas em que se divide a
Liturgia das Vésperas, para que o fiel pos-
sa contemplar e apreciar este grandioso
ícone de Cristo, coração da espiritualidade
e do culto cristão, mas também princípio
de unidade e de sentido do universo e de
toda a história. A bênção eleva-se da
humanidade ao Pai que está nos céus (cf.
v. 3), partindo da obra salvífica do Filho.

2. Esta obra começa com o eterno pro-
jecto divino, que Cristo está chamado a
realizar. Neste desígnio brilha antes de
tudo na nossa eleição para sermos “san-
tos e irrepreensíveis” não tanto a nível
ritual – como pareceriam sugerir estes
adjectivos usados no Antigo Testamento
para o culto sacrificial – mas “em carida-
de” (cf. v. 4). Trata-se, por conseguinte, de
uma santidade e de uma pureza moral,
existencial e interior.

Para nós, contudo, o Pai tem uma meta
ulterior: através de Cristo destina-nos a
acolher o dom da dignidade filial, tornan-

do-nos filhos no Filho e irmãos de Jesus
(cf. Rm 8, 15.23; 9, 4; Gl 4.5). Este dom da
graça difunde-se através “do seu amado
Filho”, o Unigénito por excelência (cf. vv.
5-6).
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3. Por este caminho o Pai realiza em nós
uma transformação radical: uma plena li-
bertação do mal, “a redenção pelo sangue”
de Cristo, “a remissão dos pecados” atra-
vés “da riqueza da sua graça” (cf. v. 7). A
imolação de Cristo na cruz, acto supremo
de amor e de solidariedade, derrama sobre
nós um onda superabundante de luz, de
“sabedoria e de inteligência” (cf. v. 8). So-
mos criaturas transfiguradas: eliminado o
nosso pecado, conhecemos em plenitude o
Senhor. E dado que, na linguagem bíblica,
o conhecimento é expressão de amor, ele
introduz-nos mais profundamente no
“mistério” da vontade divina (cf. v. 9).

4. Um “mistério”, quer dizer, um projec-
to transcendente e perfeito, que tem como
conteúdo um admirável plano salvífico:
“instaurar todas as coisas em Cristo, tudo
o que há nos céus e na terra” (v. 10). O
texto grego sugere que Cristo se tornou o
kephalaion, ou seja, o ponto cardeal, o
eixo central para o qual converge e no qual
encontra sentido toda a criação. A mesma
palavra grega remete para outra, preferida
pelas Cartas aos Efésios e aos Colossen-
ses: kephalé, “cabeça”, que indica a fun-
ção realizada por Cristo no corpo da
Igreja.

Agora o horizonte é mais amplo e cós-
mico, abarcando também a dimensão ecle-
sial mais específica da obra de Cristo. Ele
reconciliou “consigo todas as coisas, esta-
belecendo a paz, pelo Sangue da sua cruz,
com todas as criaturas, na terra e nos céus”
(Cl 1, 20).

5. Concluamos a nossa reflexão com
uma prece de louvor e de agradecimento
pela redenção realizada por Cristo em nós.
Fazemo-lo com as palavras de um texto

conservado num antigo papiro do século
V.

“Nós te invocamos, Senhor Deus. Tu
conheces todas as coisas, nada te escapa,
Mestre de verdade. Criaste o universo e
velas sobre cada ser. Tu guias pelo cami-
nho da verdade os que andavam nas trevas
e na sombra da morte. Tu queres salvar
todos os homens e fazer-lhes conhecer a
verdade. Todos juntos, nós te oferecemos
louvores e hinos de acção de graça”.

O orante continua: “Tu nos remiste
com o sangue precioso e imaculado do
teu único Filho, de todo o erro e da escra-
vidão. Libertaste-nos do demónio e conce-
deste-nos glória e liberdade. Estávamos
mortos e fizeste-nos renascer, alma e
corpo, no Espírito. Estávamos manchados
e purificaste-nos. Por isso te pedimos, Pai
das misericórdias e Deus de toda a conso-
lação que nos confirmes na nossa voca-
ção, na adoração e na fidelidade”.

A oração conclui-se com a invocação:
“Fortifica-nos, Senhor benigno, com a tua
força. Ilumina a nossa alma com a tua con-
solação... Concede-nos a graça de ver,
buscar e contemplar os bens do céu e não
os da terra. Deste modo, com a força da
tua graça será dada glória ao poder omni-
potente, santíssimo e digno de todo o lou-
vor, em Cristo Jesus, o Filho predilecto,
com o Espírito Santo, pelos séculos dos
séculos. Amen” (A. Hamman, Orações
dos primeiros cristãos, Milão 1955, pp.
92-94).
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1. A nossa meditação sobre o Salmo 48
dividir-se-á em duas etapas, precisamente
como faz a Liturgia das Vésperas, que
no-lo propõe em dois momentos. Comen-
taremos agora de maneira essencial a
primeira parte, na qual a reflexão arranca
de uma situação difícil, como no Salmo
72. O justo deve enfrentar “dias maus”,
porque “o cerca a iniquidade dos persegui-
dores”, que se “vangloriam na sua grande
riqueza” (cf. Sl 48, 6-7).

A conclusão a que chega o justo é for-
mulada como uma espécie de provérbio,
que voltará a aparecer no final do Salmo.
Ela sintetiza com limpidez a mensagem
dominante desta composição poética: “O
homem que vive na opulência não perma-
necerá: é semelhante aos animais que são
abatidos” (v. 13). Por outras palavras, a
“grande riqueza” não é uma vantagem,
mas ao contrário. É melhor ser pobre e
estar unido a Deus.

2. O provérbio parece fazer-se eco da
voz austera de um antigo sábio bíblico, o
Eclesiastes ou Qohélet, quando descreve
o destino aparentemente igual de toda a
criatura viva, o da morte, que torna
completamente inútil o apego frenético às
coisas terrenas: “Assim como saiu nu do
ventre de sua mãe, de novo nu partirá
como veio, e nada levará do seu esforço,
nada nas mãos quando se for... Porque é o

mesmo o destino dos filhos dos homens e
o destino dos animais; um mesmo fim os
espera... Todos vão para um mesmo lugar”
(Ecl 5, 14; 3, 19-20).

3. Uma profunda cegueira se apodera do
homem quando crê que evitará a morte
afadigando-se por acumular bens materi-
ais: não é sem razão que o Salmista fala de
uma inconsciência comparável  à dos ani-
mais.

O tema será explorado também por to-
das as culturas e espiritualidades e expres-
so de maneira essencial e definitiva por
Jesus, quando declara: “Guardai-vos de
toda a ganância, porque, mesmo que um
homem viva na abundância, a sua vida não
depende dos seus bens” (Lc 12, 15). De-
pois narra a famosa parábola do rico in-
sensato, que acumula bens sem medida,
sem se dar conta de que a morte está a
aproximar-se (cf. Lc 12, 16-21).

4. A primeira parte do Salmo está total-
mente centrada nesta ilusão que se apode-
ra do coração do rico. Ele está convencido
de que pode “comprar” até mesmo a mor-
te, procurando assim corrompê-la, como
fez com todas as outras coisas de que se
apoderou: o sucesso, o triunfo sobre ou
outros no âmbito social e político, a preva-
ricação impune, a avareza, a comodidade,
os prazeres.
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Mas o Salmista não hesita em qualifi-
car de louca esta ilusão. Recorre a uma
palavra que tem um valor também finan-
ceiro, “resgate”: “O homem não pode pa-
gar o seu resgate; não pode pagar a Deus a
sua redenção. É muito caro o resgate da
sua vida e ele nunca pagará o suficiente,
para prolongar indefinidamente a sua vida
e não experimentar a corrupção” (Sl 48, 8-
10).

5. O rico, apegado às suas imensas for-
tunas, está convencido de que consegue
dominar a própria morte, tal como domi-
nou tudo e todos com o dinheiro. Mas por
maior que seja a soma que está pronto a
oferecer, o seu destino último será inexo-
rável. Ele, de facto, como todos os homens
e mulheres, ricos ou pobres, sábios ou
ignorantes, um dia será levado ao túmulo,
tal como sucedeu aos poderosos e terá que
deixar na terra esse ouro tão amado, esses
bens materiais tão idolatrados (cf. vv. 11-
12).

Jesus insinuará aos seus ouvintes esta
pergunta perturbadora: “Que aproveita ao
homem ganhar o mundo inteiro, se perder
a sua vida?” (Mt 16, 26). Não é possível
mudança alguma porque a vida é dom de
Deus, que “tem nas suas mãos a vida de
todo o ser vivo, e o sopro de vida de todos
os homens” (Jb 12,10).

6. Entre os Padres da Igreja que co-
mentaram o Salmo 48 merece particular
atenção Santo Ambrósio, que amplia o seu
significado graças a uma visão mais am-
pla, precisamente a partir do convite
inicial do Salmista: “Povos todos, escutai,
habitantes do mundo inteiro, prestai ou-
vidos” (v. 2).

O antigo bispo de Milão comenta:
“Reconhecemos aqui, precisamente no

início, a voz do Senhor salvador que cha-
ma os povos para que venham à Igreja e
renunciem ao pecado, se tornem seguido-
res da verdade e reconheçam a vantagem
da fé”. De facto, “todos os corações das
várias gerações humanas ficaram conta-
minados pelo veneno da serpente e a cons-
ciência humana, escrava do pecado, não
era capaz de se afastar dele”. Por isso o
Senhor “por sua iniciativa, promete o per-
dão com a generosidade da sua misericór-
dia, para que o culpado deixe de ter medo,
e, com plena consciência, se alegre por
poder oferecer agora os seus ofícios de
servo ao Senhor bom, que soube perdoar
os pecados, premiar as virtudes” (Comen-
tário aos doze Salmos, n. 1: SAEMO, VIII,
Milão-Roma 1980, pág. 253).

7. Sente-se ressoar, nestas palavras do
Salmo, o eco do convite evangélico: “Vin-
de a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, que Eu hei-de aliviar-vos. To-
mai sobre vós o meu jugo” (Mt 11, 28-29).
Ambrósio continua: “Como quem visita
os enfermos, como um médico que vem
para curar as nossas feridas dolorosas, as-
sim ele prescreve o tratamento, para que
os homens o ouçam bem e todos corram
com solicitude confiante para receber o
remédio da cura... Chama todos os povos
ao manancial da sabedoria e do conheci-
mento, a todos promete a redenção, para
que ninguém viva na angústia, para que
ninguém viva no desespero” (n. 2: ibidem,
págs. 253.255).
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A RIQUEZA HUMANA NÃO SALVA

Catequese sobre o Salmo 48 II (49)
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1. A Liturgia das Vésperas, no seu anda-
mento progressivo, apresenta-nos o Salmo
48 de carácter sapiencial, do qual acaba de
ser proclamada a segunda parte (cf. vv. 14-
21). Do mesmo modo que a anterior (cf.
vv. 1-13) na qual já reflectimos, também
esta parte do Salmo condena a ilusão gera-
da pela idolatria da riqueza. Esta é uma
das tentações constantes da humanidade:
apegando-se ao dinheiro, por considerar
que ele está dotado de uma força invencí-
vel, cai-se na ilusão de poder “comprar
também a morte”, afastando-a de si mes-
mo.

2. Na realidade a morte irrompe com a
sua capacidade de demolir qualquer
ilusão, varrendo todos os obstáculos, hu-
milhando toda a confiança em si mesmo
(cf. v. 14) e encaminhando ricos e pobres,
soberanos e súbditos, ignorantes e sábios
para o mais além. Eficaz é a imagem que o
Salmista esboça ao apresentar a morte
como um pastor que guia com mão firme o
rebanho das criaturas corruptíveis (cf. v.
15). O Salmo 48 propõe-nos, portanto,
uma meditação severa e realista sobre a
morte, meta fundamental e iniludível da
existência humana.

Com frequência, procuramos ignorar
por todas as formas esta realidade, afas-
tando-a do horizonte do nosso pensamen-

to. Mas este esforço, além de ser inútil é
também inoportuno. A reflexão sobre a
morte, de facto, é benéfica, porque
relativiza muitas realidades secundárias
que infelizmente absolutizámos, como é o
caso precisamente da riqueza, do sucesso,
do poder... Por isso, um sábio do Antigo
Testamento, Ben Sira, adverte: “Em todas
as tuas obras, lembra-te do teu fim, e ja-
mais haverás de pecar” (7, 36).
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3. No nosso Salmo dá-se um passo deci-
sivo. Se o dinheiro não consegue “resga-
tar-nos” da morte (cf. Sl 48, 8-9), há
alguém que nos pode redimir daquele
horizonte obscuro e dramático. De facto,
o Salmista diz: “Deus, porém, me salvará,
porque das mãos do abismo me há-de
tirar” (v. 16).

Abre-se, assim, para o justo, um hori-
zonte de esperança e de imortalidade. À
pergunta feita no início do Salmo (“Por
que hei-de inquietar-me?” v. 6), é agora
dada a resposta: “Não te irrites se alguém
enriquece” (v. 17).

4. O justo, pobre e humilhado na histó-
ria, quando chega à última fronteira da
vida, não tem bens, não tem nada para ofe-
recer como “resgate” para deter a morte e
libertar-se do seu abraço gélido. Mas che-
ga então a grande surpresa: o próprio Deus
deposita um resgate e arranca das mãos da
morte o seu fiel, porque Ele é o único que
pode vencer a morte, inexorável para as
criaturas humanas.

Por este motivo o Salmista convida a
“não se irritar” e a não ter inveja do rico
cada vez mais arrogante na sua glória (cf.
ibid.) porque, chegada a morte, será des-
pojado de tudo, não poderá levar consigo
nem ouro nem prata, nem fama nem suces-
so (cf. vv. 18-19). O fiel, ao contrário, não
será abandonado pelo Senhor: “Dar-me-eis
a conhecer os caminhos da vida, alegria
plena em vossa presença, delícias eternas
à vossa direita” (cf. Sl 15, 11).

5. Então poderemos colocar, como con-
clusão da meditação sapiencial do Salmo
48, as palavras de Jesus que nos descreve
o verdadeiro tesouro que desafia a morte:
“Não acumuleis tesouros na terra, onde a
traça e a ferrugem os corroem e os ladrões
arrombam os muros, a fim de os roubar.

Acumulai tesouros no Céu, onde a traça e
a ferrugem não corroem e onde os ladrões
não arrombam nem furtam. Pois, onde es-
tiver o teu tesouro, aí estará também o teu
coração” (Mt 6, 19-21).

6. Seguindo os traços das palavras de
Cristo, Santo Ambrósio no seu Comentá-
rio ao Salmo 48 confirma de maneira clara
e firme a inconsistência das riquezas: “To-
das são coisas caducas que se vão mais de-
pressa do que tardaram em vir. Um tesou-
ro deste tipo não passa de um sonho.
Quando acordas já desapareceu, porque o
homem que consegue curar a embriaguez
deste mundo e apropriar-se da sobriedade
da virtude, despreza tudo isto e não dá va-
lor ao dinheiro” (Comentário a doze sal-
mos, n. 23: SAEMO, VIII, Milão-Roma
1980, pág. 275).
7. O bispo de Milão convida, portanto, a
não se deixar ingenuamente atrair pelas ri-
quezas e pela glória humana: “Não tenhas
receio, nem sequer quando te deres conta
de que se agigantou a glória de alguma li-
nhagem! Aprende a olhar profundamente
com atenção, e descobrirás que está vazia
se não tiver consigo uma centelha da ple-
nitude da fé”. De facto, antes de Cristo vir,
o homem estava arruinado e vazio: “A
queda desastrosa do antigo Adão dei-
xou-nos sem nada, mas encheu-nos a gra-
ça de Cristo. Ele despojou-se a si mesmo
para nos encher e para fazer habitar na
carne do homem a plenitude da virtude”.
Santo Ambrósio conclui dizendo que
precisamente por este motivo, podemos
exclamar agora, com São João: “Da sua
plenitude todos nós recebemos graça
sobre graça” (Jo 1, 16) (cf. ibid.).
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HINO DOS REDIMIDOS

Catequese sobre o Cântico do
Apocalipse (4, 11; 5, 9.10.12)
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1. O Cântico que acabam de nos propor
imprime na Liturgia das Vésperas a sim-
plicidade e a intensidade de um louvor co-
ral. Ele pertence à solene visão de abertura
do Apocalipse, que apresenta uma espécie
de Liturgia celestial à qual também nós,
peregrinos na terra, nos associamos duran-
te as nossas celebrações eclesiais.

O hino, composto por alguns versícu-
los tirados do Apocalipse e unificados
para uso litúrgico, baseia-se em dois ele-
mentos fundamentais. O primeiro, deline-
ado brevemente, é a celebração da obra do
Senhor: “Fizestes todas as coisas, e pela
vossa vontade existiram e foram criadas”
(4, 11). A criação revela, de facto, o imen-
so poder de Deus. Como diz o Livro da
Sabedoria, “na grandeza e na beleza das
criaturas contempla-se, por analogia, o
seu Criador” (13, 5). Do mesmo modo, o
Apóstolo Paulo observa: “O que é invisí-
vel em Deus – o seu eterno poder e divin-
dade – tornou-se visível à inteligência,
desde a criação do mundo, nas suas obras”
(Rm 1, 20). Por isso, é um dever elevar o
cântico de louvor ao Criador, para cele-
brar a sua glória.

2. Neste contexto, pode ser interessante
recordar que o imperador Domiciano, sob

cujo governo talvez tenha sido composto o
Apocalipse, se fazia chamar com o título
de “Dominus et deus noster” e exigia que
só se dirigissem a ele com estes apelativos
(cf. Suetónio, Domiciano, XIII).

Obviamente, os cristãos recusavam-se
a tributar semelhantes títulos a uma criatu-
ra humana, por mais poderosa que fosse, e
só dirigiam as suas aclamações de adora-
ção ao verdadeiro “Senhor nosso Deus”,
criador do universo (cf. Ap 4, 11) e àquele
que é, com Deus, “o Primeiro e o Último”
(1, 17), e está sentado com Deus seu Pai
no trono celeste (cf. 3, 21): Cristo morto e
ressuscitado, aqui simbolicamente repre-
sentado como um Cordeiro que estava de
pé, apesar de ter sido “imolado” (5, 6).

3. É este, de facto, o segundo elemento,
amplamente desenvolvido pelo hino que
estamos a comentar: Cristo, Cordeiro imo-
lado. Os quatro seres viventes e os vinte e
quatro anciãos aclamam-no com um cânti-
co que começa com estas palavras: “Sois
digno de receber o livro e abrir suas pági-
nas seladas, porque fostes imolado” (5, 9).

No centro do louvor está, portanto,
Cristo com a sua obra histórica de reden-
ção. Por este motivo, Ele é capaz de deci-
frar o sentido da história: é Ele que “abre
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as páginas seladas” (ibidem) do livro se-
creto que contém o projecto querido por
Deus.

4. Não se trata, porém, apenas de uma
obra de interpretação, mas também de um
acto de cumprimento e de libertação.
Dado que foi “degolado”, Ele pôde “com-
prar” (cf. ibidem) homens que provêm das
origens mais diversas.

O verbo grego utilizado não remete
explicitamente para a história do Êxodo,
onde nunca se fala de “comprar” os israe-
litas; todavia, a continuação da frase con-
tém uma alusão evidente à célebre pro-
messa feita por Deus a Israel no Sinai:
“Vós sereis para mim um reino de sacer-
dotes e uma nação santa” (Ex 19, 6).

5. Agora esta promessa tornou-se reali-
dade: de facto, o Cordeiro constituiu para
Deus “um reino de sacerdotes, que reina-
rão sobre a terra” (Ap 5, 10), e este reino
está aberto à humanidade inteira, chamada
a formar a comunidade dos filhos de Deus,
como recordará São Pedro: “Vós, porém,
sois linhagem escolhida, sacerdócio régio,
nação santa, povo adquirido em proprie-
dade, a fim de proclamardes as maravilhas
daquele que vos chamou das trevas para a
sua luz admirável” (1 Pd 2, 9).

O Concílio Vaticano II faz referência
explícita a estes textos da Primeira Carta
de Pedro e do Livro do Apocalipse quan-
do, ao apresentar o “sacerdócio comum”
que pertence a todos os fiéis, explica as
modalidades com que eles o exercem: “Os

fiéis concorrem para a oblação da Eucaris-
tia em virtude do seu sacerdócio real, que
eles exercem ao receber os sacramentos,
na oração e acção de graças, no testemu-
nho da santidade de vida, na abnegação e
na caridade activa” (Lumen gentium, 10).

6. O hino do Livro do Apocalipse, que
hoje meditamos, conclui com uma acla-
mação final, proclamada por “miríades de
miríades” de anjos (Ap 5, 11). Refere-se
ao “Cordeiro imolado”, ao qual é atribuída
a mesma glória de Deus Pai, porque “é
digno de receber o poder e a riqueza, a sa-
bedoria e a força” (5, 12). É o momento da
contemplação pura, do louvor jubiloso, do
cântico de amor a Cristo no seu mistério
pascal.

Esta imagem luminosa da glória ce-
leste é antecipada na Liturgia da Igreja.
Efectivamente, como recorda o Catecismo
da Igreja Católica, a Liturgia é “acção” de
Cristo total (“Christus totus”). Aqueles
que aqui a celebram vivem já, de algum
modo, para além dos sinais, na Liturgia
celeste, onde a celebração é totalmente
comunhão e festa. É nesta Liturgia eterna
que o Espírito e a Igreja nos fazem partici-
par quando celebramos o mistério da sal-
vação nos sacramentos (cf. nn. 1136 e
1139).
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Catequese sobre o Salmo 61 (62)
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1. Acabam de ressoar as doces palavras
do Salmo 61, um canto de confiança, que
começa com uma espécie de antífona, re-
petida a meio do texto. É como uma jacu-
latória serena e forte, uma invocação que é
também um programa de vida: “Só em
Deus descansa a minha alma; d’Ele me
vem a salvação. Ele é meu refúgio e salva-
ção, minha fortaleza: jamais serei abala-
do” (vv. 2-3.6-7).

2. O Salmo, no entanto, mais adiante
contrapõe duas formas de confiança. São
duas escolhas fundamentais, uma boa e
outra perversa, que comportam duas con-
dutas morais diferentes. Antes de tudo,
está a confiança em Deus, exaltada na in-
vocação inicial onde aparece um símbolo
de estabilidade e de segurança, como o ro-
chedo, “a rocha de refúgio”, ou seja, uma
fortaleza e um baluarte de protecção.

O Salmista confirma: “Em Deus está a
minha salvação e a minha glória, o meu
abrigo seguro, o meu refúgio está em
Deus” (v. 8). Ele afirma-o depois de ter
evocado as intrigas dos seus inimigos que
procuram “derrubá-lo da sua altura” (cf.
vv. 4-5).

3. Mas há também outra confiança de ca-
rácter idólatra, sobre a qual o orante fixa
com insistência a sua atenção crítica. Tra-

ta-se de uma confiança que leva a procurar
a segurança e a estabilidade na violência,
no roubo e na riqueza.

Então, o apelo torna-se claro e decisi-
vo: “Não confieis na violência, nem vos
fieis no roubo; se crescer a riqueza, não
lhe entregueis o coração” (v. 11). São três
os ídolos aqui evocados e proscritos como
contrários à dignidade do homem e à con-
vivência social.
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4. O primeiro falso deus é a violência, à
qual infelizmente a humanidade continua
a recorrer também nos nossos dias ensan-
guentados. Este ídolo é acompanhado por
um imenso cortejo de guerras, opressões,
prevaricações, torturas e assassinatos
execráveis, cometidos sem o mínimo re-
morso.

O segundo falso deus é o roubo, que se
manifesta na extorção, na injustiça social,
na usura, na corrupção política e econó-
mica. Muita gente cultiva a “ilusão” de
satisfazer deste modo a própria avidez.

Por fim, a riqueza é o terceiro ídolo ao
qual “se entrega o coração” do homem na
esperança enganadora de se poder salvar
da morte (cf. Sl 48) e de assegurar-se uma
posição de prestígio e de poder.

5. Ao servir esta tríade diabólica, o
homem esquece que os ídolos não têm
consistência, mais ainda, são prejudiciais.
Ao confiar nas coisas e em si mesmo, ele
esquece que é “um sopro... uma mentira”
(Sl 61, 10; cf. Sl 38, 6-7).

Se estivéssemos mais conscientes da
nossa caducidade e dos nossos limites
como criaturas, não escolheríamos o
caminho da confiança nos ídolos, nem
organizaríamos a nossa vida segundo
uma escala de pseudo-valores frágeis e
inconsistentes. Optaríamos antes pela
outra confiança, aquela que tem o seu
centro no Senhor, fonte de eternidade e de
paz. De facto, só a Ele “pertence o poder”;
só Ele é fonte de graça; só Ele é plena-
mente justo, “dando a cada um segundo as
suas obras” (cf. Sl 61, 12-13).

6. O Concílio Vaticano II dirigiu aos
sacerdotes o convite do Salmo 61 a “não
entregar o coração à riqueza” (v. 11b). O
Decreto sobre o ministério e a vida dos

sacerdotes exorta: “Não apegando, de
forma nenhuma, o coração às riquezas,
evitem toda a cobiça e abstenham-se
cuidadosamente de toda a sombra de co-
mércio” (Presbyterorum ordinis. 17).
Contudo este apelo a rejeitar a confiança
perversa e a escolher aquela que nos leva a
Deus, é válido para todos e deve tornar-se
a nossa estrela polar no comportamento
quotidiano, nas decisões morais, no estilo
de vida.

7. Sem dúvida, este é um caminho difícil
que comporta inclusive provas para o
justo e opções corajosas, mas sempre
caracterizadas pela confiança em Deus
(cf. Sl 61, 2). A esta luz os Padres da Igreja
viram no orante do Salmo 61 a prefigura-
ção de Cristo, e puseram nos seus lábios a
invocação inicial de total confiança e ade-
são a Deus.

A este propósito no Comentário ao
Salmo 61 Santo Ambrósio argumenta as-
sim: “Nosso Senhor Jesus, ao assumir a
carne do homem a fim de a purificar na
sua pessoa, não deveria ter eliminado
imediatamente a influência maléfica do
antigo pecado? Pela desobediência, isto é,
violando os mandamentos divinos, a culpa
tinha-se introduzido, rastejando. Agora,
antes de tudo, teve que restabelecer a obe-
diência, para bloquear o foco do pecado...
Assumiu com a sua pessoa a obediência,
para no-la transmitir” (Comentário aos
doze Salmos 61, 4: SAEMO, VIII, Milão-
-Roma 1980, pág. 283).
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OS POVOS LOUVAM O SENHOR

Catequese sobre o Salmo 66 (67)
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1. “A terra produziu os seus frutos”, ex-
clama o Salmo que acabámos de procla-
mar, o 66, um dos textos inseridos na
Liturgia das Vésperas. A frase faz-nos
pensar num hino de acção de graças dirigi-
do ao Criador pelos dons da terra, sinal da
bênção divina. Mas este elemento natural
está intimamente ligado ao histórico: os
frutos da natureza são considerados como
uma ocasião para pedir repetidamente a
Deus que abençoe o seu povo (cf. vv.
2.7.8), de modo que todas as nações da
terra se voltem para Israel, procurando
chegar por seu intermédio ao Deus Sal-
vador.

A composição oferece, portanto, uma
perspectiva universal e missionária, na se-
quência da promessa divina feita a
Abraão: “Todas as famílias da Terra serão
em ti abençoadas” (Gn 12, 3; cf. 18, 18;
28, 14).

 
2. A bênção divina pedida por Israel ma-
nifesta-se concretamente na fertilidade
dos campos e na fecundidade, isto é, no
dom da vida. Por isso o Salmo começa
com um versículo (cf. Sl 66, 2), que reme-
te para a célebre bênção sacerdotal do Li-
vro dos Números: “O Senhor te abençoe e
te guarde! O Senhor faça brilhar sobre ti a
sua face e te favoreça! O Senhor volte para
ti a sua face e te dê a paz!” (6, 24-26).

O eco do tema da bênção ressoa no fi-
nal do Salmo, onde reaparecem os frutos
da terra (cf. Sl 66, 7-8). Aí surge este tema
universal que confere à espiritualidade de
todo o hino, uma surpreendente amplitude
de horizontes. Trata-se de uma abertura
que reflecte a sensibilidade de um Israel
disposto a confrontar-se com todos os
povos da terra. A composição do Salmo
talvez se deva colocar depois da experiên-
cia do exílio de Babilónia, quando o povo
começou a experimentar a Diáspora entre
as nações estrangeiras e em novas regiões.

3. Graças à bênção implorada por Israel,
toda a humanidade poderá experimentar
“os caminhos” e “a salvação” do Senhor
(cf. v. 3), ou seja, o seu projecto salvador.
A todas as culturas e a todas as sociedades
é revelado que Deus julga e governa os
povos e as nações de todas as partes da ter-
ra, guiando a cada um para horizontes de
justiça e de paz (cf. v. 5).

É a grande meta para a qual todos esta-
mos orientados, é o anúncio mais urgente
que surge do Salmo 66 e de muitas páginas
proféticas (cf. Is 2, 1-5; 60, 1-22: Jb 4, 1-
11; Sof 3, 9-10; Ml 1, 11).

Esta será também a proclamação cris-
tã delineada por São Paulo ao recordar que
a salvação de todos os povos é o centro do
“mistério”, isto é, do desígnio salvífico di-
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vino: “Os gentios são admitidos à mesma
herança, membros do mesmo Corpo e par-
ticipantes da mesma promessa, em Cristo
Jesus, por meio do Evangelho” (Ef 3, 6).

4. Agora Israel pode pedir a Deus que to-
das as nações participem no seu louvor:
será um coro universal: “Os povos Vos
louvem, ó Deus, todos os povos Vos lou-
vem”, repete-se no Salmo (cf. Sl 66, 4.6).

O augúrio do Salmo precede o aconte-
cimento descrito pela Carta aos Efésios
quando parece fazer alusão ao muro que,
no templo de Jerusalém, mantinha sepa-
rados os judeus dos pagãos: “Em Cristo
Jesus, vós, que outrora estáveis longe,
agora, estais perto, pelo sangue de Cristo.
Com efeito, Ele é a nossa paz, Ele que, dos
dois povos, fez um só e destruiu o muro de
separação, a inimizade... Portanto, já não
sois estrangeiros nem imigrantes, mas sois
concidadãos dos santos e membros da
família de Deus” (Ef 2, 13-14.19).

Há aqui uma mensagem para nós:
temos que abater os muros das divisões,
da hostilidade e do ódio, para que a famí-
lia dos filhos de Deus se torne a encontrar
em harmonia na única mesa, para bendizer
e louvar o Criador pelos dons que ele dá a
todos, sem distinção (cf. Mt 5, 43-48).

5. A tradição cristã interpretou o Salmo
66 em sentido cristológico e mariológico.
Para os Padres da Igreja “a terra que pro-
duziu o seu fruto” é a Virgem Maria que
dá à luz Cristo Senhor.

Assim, por exemplo, São Gregório
Magno na Exposição sobre o primeiro
livro dos Reis comenta este versículo,
comparando-o a muitas outras passagens
da Escritura: “Maria é chamada, e com
razão, “monte rico de frutos”, porque dela
nasceu um óptimo fruto, quer dizer, um
homem novo. E ao ver a sua beleza, ador-
nada na glória da sua fecundidade, o pro-
feta exclama: “Brotará um rebento do
tronco de Jessé, e um renovo brotará das
suas raízes” (Is 11, 1). David, ao exultar
pelo fruto deste monte, diz a Deus: “Os
povos Vos louvem, ó Deus, todos os povos
Vos louvem! A terra produziu o seu fruto”.
Sim, a terra produziu o seu fruto, porque
aquele que a Virgem gerou não foi conce-
bido por obra do homem, mas porque o
Espírito Santo estendeu sobre ela a sua
sombra. Por isso o Senhor diz ao rei e pro-
feta David: “Colocarei no teu trono um
descendente da tua família” (Sl 131, 11).
Deste modo Isaías afirma: “E o fruto da
terra será grandeza e honra” (Is 4, 2). De
facto, aquele a quem a Virgem gerou não
foi apenas um “homem santo”, mas tam-
bém “Deus poderoso” (Is 9, 5)” (Textos
marianos do primeiro milénio, III, Roma
1990, pág. 625).
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CRISTO,
O PRIMOGÉNITO DE TODA A CRIATURA,
O PRIMOGÉNITO DE ENTRE OS MORTOS

Catequese sobre o Cântico da
Carta aos Colossenses (1, 12-20)
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1. Acaba de ressoar o grande hino cristo-
lógico com que se inicia a Carta aos Co-
lossenses. Nele sobressai a figura gloriosa
de Cristo, coração da liturgia e centro de
toda a vida eclesial. Porém, o horizonte do
hino depressa se alarga à criação e à re-
denção, abarcando todo o ser criado e toda
a história.

Neste cântico pode perceber-se o am-
biente de fé e de oração da antiga comuni-
dade cristã, e o Apóstolo recolhe a sua voz
e testemunho, imprimindo ao mesmo tem-
po a sua marca pessoal no hino.

2. Depois de uma introdução, na qual se
dão graças ao Pai pela redenção (cf. vv.
12-14), o cântico, que a Liturgia das Vés-
peras apresenta cada semana, articula-se
em duas estrofes. A primeira celebra Cris-
to como o “Primogénito de toda a criatu-
ra”, ou seja, gerado antes de todo o ser,
afirmando assim a sua eternidade que
transcende o espaço e o tempo (cf. vv. 15-
18a). Ele é a “imagem”, o “ícone” visível
de Deus, que permanece invisível no seu
mistério. Esta foi a experiência de Moisés
que, no seu desejo ardente de contemplar

a realidade pessoal de Deus, ouviu esta
resposta: “Tu não poderás ver a minha
face, pois o homem não pode contem-
plar-me e continuar a viver” (Ex 33, 20;
cf. também Jo 14, 8-9).
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Pelo contrário, o rosto do Pai criador
do universo torna-se acessível em Cristo,
artífice da realidade criada: “N’Ele foram
criadas todas as coisas... e por Ele tudo
subsiste” (Cl 1, 16-17). Cristo, portanto,
por um lado é superior às realidades cria-
das mas, por outro, está envolvido na sua
criação. Por isso pode ser visto como
“imagem de Deus invisível”, tornado pró-
ximo de nós através do acto criativo.

3. O louvor em honra de Cristo avança,
na segunda estrofe (cf. vv. 18b-20), para
outro horizonte: o da salvação, da reden-
ção, da regeneração da humanidade criada
por Ele mas que, ao pecar, tinha caído na
morte.

Agora, a “plenitude” da graça e do
Espírito Santo, que o Pai deu ao Filho,
permite que Ele, ao morrer e ressuscitar,
possa comunicar-nos uma vida nova (cf.
vv. 19-20).
4. Ele é celebrado, portanto, como “o
primogénito de entre os mortos” (1, 18b).
Com a sua “plenitude” divina, mas tam-
bém com o seu sangue derramado na cruz,
Cristo “reconcilia” e “estabelece a paz”
entre todas as realidades celestes e terres-
tres. Deste modo restitui-lhes a sua situa-
ção originária, voltando a criar a harmonia
primordial, querida por Deus segundo o
seu projecto de amor e de vida. Criação e
redenção estão, portanto, ligadas entre si
como etapas de uma mesma história de
salvação.

5. Como de costume, deixamos agora
espaço à meditação dos grandes mestres
da fé, os Padres da Igreja. Um deles nos
guiará na reflexão sobre a obra redentora,
realizada por Cristo com o seu sangue.

Ao comentar o nosso hino, São João
Damasceno, no Comentário às Cartas de
São Paulo, a ele atribuído, escreve: “São
Paulo fala de “redenção pelo seu sangue”
(cf. Ef 1, 7). É-nos dado como resgate o
sangue do Senhor, que conduz os prisio-
neiros da morte para a vida. Os que esta-
vam submetidos ao reino da morte só po-
diam libertar-se através daquele que se
tornou participante da morte juntamente
connosco... Com a sua vinda, conhecemos
a natureza de Deus, que existia antes da
sua vinda. Com efeito, é obra de Deus o ter
extinguido a morte, restituído a vida e re-
conduzido o mundo a Deus. Por isso, diz:
“Ele é a imagem de Deus invisível” (Cl 1,
15), para manifestar que é Deus, embora
não seja o Pai, mas a imagem do Pai, e que
tem a mesma identidade com Ele, apesar
de não ser Ele” (I libri della Bibbia
interpretati dalla grande tradizione, Bo-
lonha 2000, pp. 18 e 23).

Depois, João Damasceno conclui lan-
çando um olhar de conjunto sobre a obra
salvadora de Cristo: “A morte de Cristo
salvou e renovou o homem; e deu aos an-
jos à alegria primitiva, por causa dos que
foram salvos, e uniu as realidades inferio-
res com as superiores... Com efeito, fez a
paz e eliminou a inimizade. Por isso dizi-
am os anjos: “Glória a Deus no alto dos
céus e paz na terra” (Ibid., pág. 37).
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Catequese sobre o Salmo 71 I (72)
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1. A Liturgia das Vésperas, cujos Sal-
mos e Cânticos estamos a comentar pro-
gressivamente, propõe em duas etapas um
dos Salmos mais caros à tradição judaica e
cristã, o Salmo 71, um canto real que os
Padres da Igreja meditaram e interpreta-
ram em sentido messiânico. Acabámos de
escutar o primeiro grande movimento des-
ta oração solene (cf. vv. 1-11). Começa
com uma intensa invocação conjunta a
Deus, para que conceda ao soberano esse
dom que é fundamental para o bom gover-
no, a justiça. Esta exprime-se sobretudo
em relação aos pobres que, geralmente,
são as vítimas do poder.

É de notar a particular insistência com
que o Salmista sublinha o compromisso
moral de governar o povo segundo a jus-
tiça e o direito: “Ó Deus, dai ao rei o poder
de julgar e a vossa justiça ao filho do rei.
Ele governará o vosso povo com justiça e
os vossos pobres com equidade. Ele fará
justiça aos mais humildes do povo” (vv. 1-
2.4).

Assim como o Senhor governa o
mundo segundo a justiça (cf. Sl 35, 7), o
rei, que é o seu representante visível sobre
a terra – segundo a antiga concepção bí-
blica –deve actuar como o seu Deus.

2. Quando se violam os direitos dos po-
bres, não se comete apenas um acto politi-
camente injusto e moralmente iníquo.

Para a Bíblia, realiza-se também um acto
contra Deus, um crime religioso, pois o
Senhor é o tutor e o defensor dos miserá-
veis e dos oprimidos, das viúvas e dos ór-
fãos (cf. Sl 67, 6), isto é, daqueles que não
têm protectores humanos.

É fácil de perceber que a figura do rei
davídico, com frequência decepcionante,
fosse substituída – já a partir da queda da
monarquia de Judá (séc. VI a.C.) – pela fi-
sionomia luminosa e gloriosa do Messias,
na linha da esperança profética expressa
por Isaías: “Ele julgará os pobres com jus-
tiça, e com equidade os humildes da terra”
(11, 4). Ou, segundo o anúncio de
Jeremias: “Dias virão em que farei brotar
de David um rebento justo que será rei,
governará com sabedoria e exercerá no
país o direito e a justiça – oráculo do Se-
nhor” (23, 5).

3. Depois desta profunda e apaixonada
súplica do dom da justiça, o Salmo amplia
o horizonte e contempla o reino messiâ-
nico e real no seu desenvolvimento atra-
vés de duas coordenadas: as do tempo e as
do espaço. Por um lado, de facto, exalta-se
a sua duração na história (cf. Sl 71, 5.7).
As imagens de carácter cósmico são vivas:
menciona-se o correr dos dias, ao ritmo do
sol e da lua, assim como o das estações,
com a chuva e o desabrochar das flores.
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Um reino fecundo e sereno, portanto,
mas sempre caracterizado pelos esses va-
lores que são fundamentais: a justiça e a
paz (cf. v. 7). Estes são os sinais da entrada
do Messias na nossa história. Nesta pers-
pectiva, é iluminante o comentário dos
Padres da Igreja, que vêem nesse rei-
-Messias o rosto de Cristo, rei eterno e
universal.

4. Deste modo São Cirilo de Alexandria,
na sua Explanatio in Psalmos observa que
o juízo que Deus faz ao rei é o mesmo de
que fala São Paulo, “instaurar todas as
coisas em Cristo” (Ef 1, 10). “Nos seus
dias florescerá a justiça e uma grande
paz”, como que dizendo que “nos dias de
Cristo, por meio da fé, surgirá para nós a
justiça, e ao orientarmo-nos para Deus
brotará a abundância da paz”. De facto,
nós somos precisamente os “humildes” e
os “filhos do pobre”, que este rei socorre e
salva: e se, antes de tudo, ele chama “hu-
mildes” aos santos apóstolos, porque eram
pobres de espírito, a nós salvou-nos en-
quanto “filhos do pobre”, justificando-nos
e santificando-nos na fé por meio do Espí-
rito” (PG LXIX, 1180).

5. Por outro lado, o Salmista descreve
também o espaço em que se insere a rea-
leza de justiça e de paz do rei-Messias
(cf. Sl 71, 8-11). Aqui aparece uma di-
mensão universalista que vai desde o mar

Vermelho ou do mar Morto até ao Medi-
terrâneo, desde o Eufrates, o grande “rio”
oriental, até aos mais longínquos confins
da terra (cf. v. 8), evocados com Társis e
as ilhas, os territórios ocidentais mais re-
motos, segundo a antiga geografia bíblica
(cf. v. 10). É um olhar que abarca todo o
mapa do mundo então conhecido, que
inclui Árabes e nómadas, soberanos de
Estados longínquos e até mesmo os ini-
migos, num abraço universal, que não
raro é cantado pelos Salmos (cf. Sl 46, 10;
86, 1-7) e pelos profetas (cf. Is 2, 1-5; 60,
1-22; Ml 1, 11).

O ideal que está por debaixo desta vi-
são poderia formular-se precisamente com
as palavras de um profeta, Zacarias, que
os Evangelhos aplicarão a Cristo: “Exulta
de alegria, filha de Sião! Solta gritos de
júbilo, filha de Jerusalém! Eis que o teu rei
vem a ti, Ele é justo... Ele exterminará os
carros de guerra da terra de Efraim e os
cavalos de Jerusalém; o arco de guerra
será quebrado. Proclamará a paz para as
nações. O seu império irá de um mar ao
outro e do rio às extremidades da terra”
(Zc 9, 9-10; cf. Mt 21, 5).

JOÃO PAULO II
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Catequese sobre o Salmo 71 II (72)
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1.  A Liturgia das Vésperas, que estamos
a seguir através da série dos seus Salmos,
propõe-nos em duas etapas distintas o Sal-
mo 71, um hino real e messiânico. Depois
de termos meditado a primeira parte (cf.
vv. 1-11), apresenta-se-nos agora o segun-
do movimento poético e espiritual deste
cântico dedicado à figura gloriosa do rei-
Messias (cf. vv. 12-19). Antes de tudo há
que sublinhar que o final dos dois últimos
versículos (cf. vv. 18-19) é, na realidade,
um acréscimo litúrgico que se segue ao
Salmo.

Trata-se, com efeito, de uma bênção
breve mas intensa que devia terminar o se-
gundo dos cinco livros, nos quais a tradi-
ção judaica tinha dividido a colectânea
dos 150 Salmos: este segundo livro come-
çava com o Salmo 41, o do veado sequio-
so, símbolo luminoso da sede espiritual de
Deus. Agora este cântico de esperança
numa era de paz e de justiça, conclui essa
sequência de Salmos, e as palavras da bên-
ção final são uma exaltação da presença
eficaz do Senhor, quer na história da hu-
manidade, onde “faz maravilhas” (Sl 71,
18), quer no universo repleto da sua glória
(cf. v. 19).

2. Como já sucedia na primeira parte do
Salmo, o elemento decisivo para reconhe-
cer a figura do rei messiânico é sobretudo

a justiça e o seu amor pelos pobres (cf. vv.
12-14). Estes têm-no a ele como único
ponto de referência e manancial de espe-
rança, pois é o  representante visível do
seu único defensor e patrono, Deus. A his-
tória do Antigo Testamento ensina que os
soberanos de Israel, na realidade, desmen-
tiram com demasiada frequência este seu
compromisso, prevaricando com os fra-
cos, os indigentes e os pobres.
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É por isso que, agora, o olhar do Sal-
mista se dirige para um rei justo, perfeito,
encarnado pelo Messias, o único soberano
disposto a livrar os oprimidos “da violên-
cia” (cf. v. 14). O verbo hebraico utilizado
é o jurídico, do protector dos últimos e das
vítimas, aplicado também a Israel “res-
gatado” da escravidão quando estava
oprimido pelo poder do faraó.

O Senhor é o primeiro “resgatador-re-
dentor”, que actua visivelmente através do
rei-Messias, defendendo  “a vida” e “o
sangue” dos pobres, seus protegidos. A
“vida” e o “sangue” são a realidade funda-
mental da pessoa, são a representação dos
direitos e da dignidade de cada ser hu-
mano, direitos com frequência violados
pelos poderosos e pelos prepotentes deste
mundo.

3. O Salmo 71 termina, na sua redacção
original, antes da antífona final mencio-
nada, com uma aclamação em honra do
rei-Messias (cf. vv. 15-17). É como uma
trombeta que acompanha um coro de aus-
pícios e bons desejos dirigidos ao sobera-
no, à sua vida, ao seu bem-estar, à sua bên-
ção e à permanência da sua recordação
nos séculos. Encontramo-nos na presença
de elementos que pertencem ao estilo das
fórmulas de corte, com a ênfase que lhes é
própria. Mas estas palavras alcançam a
sua verdade na acção do rei perfeito,
aguardado e esperado, o Messias.

Segundo uma característica dos cânti-
cos messiânicos, toda a natureza fica en-
volvida numa transformação, que antes de
tudo é social: o trigo das messes será tão
abundante, que se converterá como num
mar de espigas que ondulam até aos cimos
das colinas (cf. v. 16). É este o sinal da
bênção divina, que se difunde em plenitu-
de sobre uma terra pacificada e serena.

Então, toda a humanidade, abandonando e
eliminando qualquer divisão, convergirá
para este soberano de justiça, realizando
deste modo a grande promessa feita pelo
Senhor a Abraão: “Nele serão abençoadas
todas as nações, todos os povos da terra o
hão-de bendizer” (v. 17; cf. Gn 12, 3).

4. No rosto deste rei-Messias, a tradição
cristã pressentiu o retrato de Jesus Cristo.
Na sua Exposição sobre o Salmo 71, Santo
Agostinho, relendo o cântico em sentido
cristológico, explica que os indigentes e
os pobres, em ajuda dos quais vai Cristo,
são “o povo dos que nele crêem”. Assim,
ao recordar os reis mencionados anterior-
mente pelo Salmo, esclarece que “neste
povo estão incluídos também os reis que o
adoram. Não desdenharam fazer-se indi-
gentes e pobres, ou seja, confessar humil-
demente os seus pecados e reconhecer-se
necessitados da glória e da graça de Deus,
a fim de que esse rei, filho do rei, os liber-
tasse do poderoso”, isto é, de Satanás, o
“caluniador”, o “forte”.

“Mas o nosso Salvador humilhou o
caluniador e entrou na casa do forte, le-
vando as suas riquezas depois de o ter
acorrentado; ele “libertou o indigente do
poderoso, e o pobre que não tinha nin-
guém para o ajudar”. Isto não o poderia ter
sido feito nenhum poder criado: nem o de
qualquer homem justo e tão pouco o de
um anjo. Não havia ninguém que fosse ca-
paz de nos salvar, e foi então que ele veio,
em pessoa, e nos salvou” (71, 14: Nuova
Biblioteca Agostiniana, XXVI, Roma
1970, pp. 809.811).
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O JUÍZO DE DEUS

Catequese sobre o Cântico do
Apocalipse (11, 17-18; 12, 10b-12a)
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1. O hino que acabámos de escutar desce
idealmente do céu. Com efeito, o Apoca-
lipse, que no-lo propõe, liga-o na sua pri-
meira parte (cf. 11, 17-18) aos “vinte e
quatro anciãos que estão sentados nos
seus tronos diante de Deus” (11, 16) e, na
segunda estrofe (cf. 12, 10-12), a “uma
voz forte no céu” (12, 10).

Ficamos envolvidos, deste modo, na
grandiosa representação da corte divina
onde Deus e o Cordeiro, ou seja, Cristo,
rodeados pelo “conselho da coroa”, estão
a julgar a história humana no bem e no
mal, mostrando o seu fim último de salva-
ção e de glória. Os cânticos que constelam
o Apocalipse têm a função de explicar o
tema do senhorio divino que rege o futuro,
com frequência desconcertante, das vicis-
situdes humanas.

2. Neste sentido, é significativa a primei-
ra passagem do hino, posta nos lábios dos
vinte e quatro anciãos que parecem encar-
nar o povo da eleição divina, nas suas duas
etapas históricas, as doze tribos de Israel e
os doze apóstolos da Igreja.

Agora, o Senhor Deus omnipotente e
eterno “assumiu o seu imenso poder, e rei-
na” (cf. 11, 17) e a sua entrada na história
tem não só o objectivo de bloquear as re-

acções violentas dos rebeldes (cf. Sl 2,
1.5), mas sobretudo o de exaltar e recom-
pensar os justos. Estes são definidos com
uma série de termos utilizados para deli-
near a fisionomia espiritual dos cristãos.
Eles são “servos” que aderem à lei divina
com fidelidade; são “profetas”, dotados da
palavra revelada que interpreta e julga a
história; são “santos”, consagrados a Deus
e respeitadores do seu nome, quer dizer,
prontos a adorá-lo e a seguir a sua vonta-
de. Entre eles, há “pequenos e grandes”,
expressão cara ao autor do Apocalipse (cf.
13, 16; 19, 5.18; 20, 12) para designar o
povo de Deus na sua unidade e variedade.

3. Deste modo, passamos à segunda
parte do nosso Cântico. Depois da cena
dramática da mulher grávida “revestida de
sol” e do terrível dragão vermelho (cf. 12,
1-9), uma voz misteriosa entoa um hino de
acção de graças e de alegria.

A alegria funda-se no facto de que Sa-
tanás, o antigo adversário, que exercia na
corte celeste a função de “acusador dos
nossos irmãos” (12, 10), como o vemos no
Livro de Job (cf. 1, 6-11; 2, 4-5), foi “pre-
cipitado” do céu e, portanto, já não tem
um grande poder. Ele sabe “que pouco
tempo lhe resta”, porque a história está
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prestes a experimentar uma viragem radi-
cal de libertação do mal e, por isso, reage
“com grande furor”.

Por outro lado aparece Cristo ressusci-
tado, cujo sangue é princípio de salvação
(cf. 12, 11). Ele recebeu do Pai um poder
real sobre todo o universo; nele se reali-
zam “a salvação, o poder e a realeza do
nosso Deus”.

À sua vitória estão associados os már-
tires cristãos, que escolheram o caminho
da cruz, sem ceder ao mal e à sua virulên-
cia, mas entregando-se ao Pai e unindo-se
à morte de Cristo através de um testemu-
nho de doação e de coragem, que os levou
a “desprezar a própria vida até aceitar a
morte” (ibidem). Parece escutar-se o eco
das palavras de Cristo: “Quem se ama a si
mesmo, perde-se; quem se despreza a si
mesmo, neste mundo, assegura para si a
vida eterna” (Jo 12, 25).

4. As palavras do Apocalipse, sobre
aqueles que venceram Satanás e o mal
“graças ao sangue do Cordeiro”, ressoam
numa esplêndida oração atribuída a Sime-
ão, Catholicos de Selêucia-
-Ctesifonte, na Pérsia. Antes de morrer
mártir, juntamente com numerosos outros
companheiros, no dia 17 de Abril de 341,
durante a perseguição do rei Sapor II, diri-
giu a Cristo a seguinte súplica:

“Senhor, dai-me esta coroa: Vós sa-
beis que sempre a desejei, porque vos
amei com toda a alma e com toda a minha
vida. Serei feliz ao ver-vos e Vós me da-
reis o descanso... Quero perseverar heroi-
camente na minha vocação, cumprir com
fortaleza a tarefa que me foi atribuída e ser
exemplo para todo o povo do Oriente...
Receberei a vida que não conhece pena,
nem preocupação, nem angústia, nem per-
seguidor, nem perseguido, nem opressor,
nem oprimido, nem tirano, nem vítima;
ali, já não verei a ameaça do rei, nem os
terrores dos prefeitos; ninguém me levará
aos tribunais nem continuará a atemorizar-
me, ninguém que me arrastará nem me as-
sustará. As feridas dos meus pés hão-de
sarar em Vós, caminho de todos os pere-
grinos; o cansaço dos meus membros
encontrará descanso em Vós, ó Cristo,
crisma da nossa unção. Em Vós, cálice da
nossa salvação, desaparecerá a tristeza do
meu coração; em Vós, nossa consolação e
alegria, se enxugarão as lágrimas dos
meus olhos” (A. Hamman, Preghiere dei
primi cristiani, Milão 1995, pp. 80-81).
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Catequese sobre o Salmo 114 (116)
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1. No salmo 114, que acaba de ser pro-
clamado, a voz do Salmista expressa o seu
amor agradecido ao Senhor, depois de ter
ouvido uma súplica intensa: “Amo o
Senhor, porque ouviu a voz da minha
súplica. Ele me atendeu no dia em que O
invoquei” (vv. 1-2). Logo a seguir a esta
declaração, vem uma profunda descrição
do pesadelo mortal que angustiou a vida
do orante (cf. vv. 3-6).

O drama é representado com os sím-
bolos habituais dos Salmos. As redes que
enredam a existência são as da morte, os
laços que a angustiam são a espiral do
inferno, que quer atrair a si os vivos sem
nunca se saciar (cf. Pr 30, 15-16).

2. A imagem é a de uma presa que caiu
na armadilha de um caçador inexorável. A
morte é como uma mordaça que aperta (cf.
Sl 114, 3). Por detrás do orante há, com
efeito, um perigo de morte, acompanhado
de uma experiência psíquica dolorosa:
“vi-me na aflição e na dor” (v. 3). Contu-
do, desse abismo trágico foi lançado um
grito para o único que pode estender a mão
e tirar o orante angustiado daquele enredo
emaranhado: “Senhor, salvai a minha
alma” (v. 4).

É uma oração breve mas intensa do
homem que, encontrando-se numa situa-
ção desesperada, se agarra à única tábua

de salvação. Do mesmo modo, no Evange-
lho, gritaram os discípulos na tormenta
(cf. Mt 8, 25), do mesmo modo implorou
Pedro quando, ao caminhar sobre o mar,
começou a afundar-se (cf. Mt 14,30).

3. Depois de ter sido salvo, o orante
proclama que o Senhor é “justo e compas-
sivo”, ou antes, “misericordioso” (Sl 114,
5). Este último adjectivo, no original
hebraico, remete para a ternura da mãe, da
qual evoca as “entranhas”.

A confiança autêntica sente sempre
Deus como amor, embora nalguns mo-
mentos seja difícil entender o seu modo de
agir. O que fica claro é que “o Senhor
guarda os simples” (v. 6). Portanto, na mi-
séria e no abandono pode-se contar sem-
pre com ele, “pai dos órfãos e defensor das
viúvas” (Sl 67, 6).

4. Começa depois um diálogo ente o Sal-
mista e a sua alma, que continuará no
Salmo 115, que deve considerar-se como
parte integrante do nosso. Foi o que fez a
tradição judaica, dando origem ao único
Salmo 116, segundo a numeração hebraica
do Saltério. O Salmista convida a sua alma
a recuperar a paz serena, depois do pesa-
delo mortal (cf. Sl 114, 7).

Invocado com fé, o Senhor estendeu a
mão, rompeu as redes que enredavam o
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orante, enxugou as lágrimas dos seus
olhos, deteve a sua descida precipitada ao
abismo infernal (cf. v. 8). A mudança é
clara e o cântico termina com uma cena de
luz: o orante regressa “à terra dos vivos”,
isto é, aos caminhos do mundo, para andar
na “presença do Senhor”. Ele une-se à ora-
ção comunitária no templo, antecipação
daquela comunhão com Deus, que o
aguardará no final da sua existência (cf. n.
9).

5. Ao terminar, retomemos as passagens
mais importantes do Salmo, deixando-nos
guiar por um grande escritor cristão do sé-
culo III, Orígenes, cujo comentário ao Sal-
mo 114, em grego, chegou até nós na ver-
são latina de São Jerónimo.

Ao ler que o Senhor “inclinou para
mim o seu ouvido”, observa: «Nós somos
pequenos e baixos, não podemos estender-
nos nem elevar-nos para o alto, por isso o
Senhor inclina o seu ouvido e digna-se
escutar-nos. Ao fim e ao cabo, dado que
somos homens e não podemos tornar-nos
deuses, Deus fez-se homem e inclinou-se,
como está escrito: “Inclinou os céus e des-
ceu” (Sl 117, 10)”.

De facto, continua dizendo pouco
depois o Salmo, “o Senhor guarda os sim-
ples” (Sl 114, 6): «Se alguém é grande, se
se exalta e é soberbo, o Senhor não o pro-
tege; se alguém se julga grande, o Senhor
não tem misericórdia dele; mas se alguém
se humilha, o Senhor tem misericórdia

dele e protege-o. Até ao ponto de chegar a
dizer: “Aqui estou eu e os filhos que o Se-
nhor me deu” (Is 8, 18). E ainda: “Estava
sem forças e Ele salvou-me”».

Deste modo, quem é pequeno e mise-
rável pode voltar à paz e ao descanso,
como diz o Salmo (cf. Sl 114, 7) e como
comenta o próprio Orígenes: «Quando se
diz: “Volta ao teu descanso”, é sinal de
que antes havia um descanso que depois
se perdeu... Deus criou-nos bons e fez-nos
árbitros das nossas decisões, e pôs-nos to-
dos no paraíso, juntamente com Adão.
Mas dado que, por nossa livre decisão per-
demos essa bem-aventurança, terminando
neste vale de lágrimas, o justo exorta a sua
alma a voltar ao estado de onde caiu...
“Volta, minha alma, ao teu descanso, por-
que o Senhor foi bom para contigo”. Se tu,
alma, voltas ao Paraíso, não é por seres
digna disso, mas porque és obra da miseri-
córdia de Deus. Se saíste do Paraíso, foi
por tua culpa; no entanto, voltar para ali é
obra da misericórdia do Senhor. Digamos
também nós à nossa alma: “Volta ao teu
descanso”. O nosso descanso é Cristo,
nosso Deus» (Orígenes-Jerónimo, 74 Ho-
milias sobre o livro dos Salmos, Milão
1993, pp. 409 e 412-413).

JOÃO PAULO II

26 de Janeiro de 2005
Transcrito de L'Osservatore Romano
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1. Como já tinha anunciado na quarta-
feira passada, decidi retomar nas cateque-
ses o comentário aos Salmos e Cânticos
que fazem parte das Vésperas, utilizando
os textos preparados pelo meu predeces-
sor, o Papa João Paulo II.

O Salmo 120, que hoje meditamos, faz
parte da colecção de “cânticos das subi-
das”, ou seja da peregrinação rumo ao en-
contro com o Senhor no templo de Sião. É
um Salmo de confiança pois nele ressoa
seis vezes o verbo hebraico shamar,
“guardar, proteger”. Deus, cujo nome se
invoca repetidamente, aparece como o
“guardião” sempre acordado, atento e so-
lícito, a “sentinela” que vela sobre o seu
povo para o defender de qualquer risco e
perigo.

O cântico começa com um olhar do
orante dirigido para o alto, “para os mon-
tes”, isto é, para as colinas sobre as quais
se eleva Jerusalém: lá de cima vem a aju-
da, pois ali mora o Senhor no seu templo
santo (cf. vv. 1-2). Contudo os “montes”
podem evocar também os lugares onde
surgem os santuários idólatras, as chama-
das “alturas”, muitas vezes condenadas
pelo Antigo Testamento (cf. 1 Rs 3, 2; 2 Rs
18, 4). Neste caso teríamos um contraste:
enquanto o peregrino avança para Sião, os
seus olhos fixam-se nos templos pagãos,
que constituem uma grande tentação para

ele. Mas a sua fé é firme e a sua certeza
uma só: “O meu auxílio vem do Senhor,
que fez o céu e a terra” (Sl 120, 2).

2. Esta confiança é ilustrada no Salmo
com a imagem do guarda e da sentinela,
que vigiam e protegem. Faz-se também
alusão ao pé que não vacila (cf. v. 3) no
caminho da vida e talvez ao pastor que na
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pausa nocturna vela pelo seu rebanho sem
dormir nem adormecer (cf. v. 4). O pastor
divino não conhece repouso no cuidado do
seu povo.

Aparece depois outro símbolo, o da
“sombra”, que supõe o retomar da viagem
durante o dia cheio de sol (cf. v. 6). Vem à
mente a histórica marcha no deserto do
Sinai, onde o Senhor caminha à frente de
Israel “durante o dia, numa coluna de nu-
vem, para os guiar no caminho” (Ex 13,
21). No Saltério não é raro orar-se assim:
“Protegei-me à sombra das vossas asas...”
(Sl 16, 8; cf. Sl 90, 1).

3. Depois da vigília e da sombra, aparece
um terceiro símbolo, o do Senhor que
“está à direita” do seu fiel (cf. Sl 120, 5). É
a posição do defensor quer militar quer
num processo: é a certeza de não sermos
abandonados no tempo da prova, do assal-
to do mal, da perseguição. A chegar a este
ponto o Salmista retoma a ideia da viagem
durante o dia quente em que Deus nos pro-
tege do sol abrasador.

Mas ao dia segue-se a noite. Na anti-
guidade acreditava-se que também os
raios lunares fossem nocivos, causa de
febre ou de cegueira, ou até de loucura;
por isso, o Senhor também nos protege de
noite (cf. v. 6).

O Salmo chega ao fim com uma decla-
ração sintética de confiança: Deus guar-
dar-nos-á com amor em cada momento,
defendendo a nossa vida de todo o mal (cf.
v. 7). Cada uma das nossas actividades,
resumida nos dois verbos opostos do “en-
trar” e do “sair”, se encontra sob o olhar
vigilante do Senhor. Assim acontece com
cada um dos nossos actos e com todo o
nosso tempo, “agora e para sempre” (v. 8).

4. Queremos comentar agora esta última
declaração de confiança com um testemu-

nho espiritual da antiga tradição cristã. De
facto, no Epistolário de Barsanufio de
Gaza (falecido em meados do século VI),
asceta de grande fama a quem se dirigiam
monges, eclesiásticos e leigos devido à
sabedoria do seu discernimento, encontra-
mos citado várias vezes o versículo do
Salmo: “O Senhor te defende de todo o
mal, o Senhor vela pela tua vida”. Com
isso ele queria dar conforto a quantos lhe
manifestavam as próprias fadigas, as pro-
vações da vida, os perigos e as desgraças.

Uma vez Barsanufio, tendo-lhe sido
pedido por um monge que rezasse por ele
e pelos seus companheiros, respondeu
deste modo, incluindo nos seus votos a ci-
tação deste versículo: “Meus filhos queri-
dos, abraço-vos no Senhor, suplicando-lhe
que vos defenda de todo o mal e que vos
dê a força para suportar como a Job, a gra-
ça como a José, a humildade como a Moi-
sés, o valor nos combates como a Josué,
filho de Nun, o domínio dos pensamentos
como aos Juízes, a sujeição dos inimigos
como aos reis David e Salomão, a fertili-
dade da terra como aos Israelitas... Ele vos
conceda a remissão dos vossos pecados
com a cura do corpo como ao paralítico.
Vos salve das ondas como a Pedro, vos ar-
ranque da tribulação como a Paulo e aos
outros Apóstolos. Vos defenda de todo o
mal, como seus verdadeiros filhos e vos
conceda o que lhe pede o vosso coração,
para o bem da alma e do corpo em seu
nome. Amen” (BARSANUFIO e JOÃO
de GAZA, Epistolário, 194: Colecção de
textos Patrísticos, XCIII, Roma 1991,
págs. 235.236).

BENTO XVI

4 de Maio de 2005
Transcrito de L'Osservatore Romano
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1. Breve e solene, incisivo e grandioso
em seu tom é o Cântico que acabámos de
fazer nosso, elevando-o como hino de lou-
vor ao “Senhor Deus omnipotente” (Ap
15, 3). É um dos numerosos textos de ora-
ção encastoados no Apocalipse, livro de
julgamento, de salvação e sobretudo de
esperança.

A história, de facto, não está nas mãos
de potências obscuras, do acaso ou das
opções humanas. Ante o desencadear de
energias malévolas, ante a irrupção vee-
mente de Satanás, ante o emergir de tantos
flagelos e males, eleva-se o Senhor, árbi-
tro supremo das vicissitudes da história.
Ele a guia sabiamente para o alvorecer dos
novos céus e da nova terra, cantados na
parte final do livro sob a imagem da nova
Jerusalém (cf. Ap 21, 22).

Entoam o Cântico que agora meditare-
mos os justos da história, os vencedores
da Besta satânica, os que através da derro-
ta aparente do martírio são na realidade os
construtores do mundo novo, com Deus
artífice supremo.

2. Começam exaltando as obras “gran-
des e admiráveis” e os “caminhos justos e
verdadeiros” do Senhor (cf. v. 3). A lin-
guagem é característica do êxodo de Israel
da escravidão do Egipto. O primeiro
cântico de Moisés pronunciado depois de
ter atravessado o mar Vermelho, exalta o
Senhor “terrível em prodígios, autor de
maravilhas” (Ex 15, 11). O segundo cân-
tico referido pelo Deuteronómio no final
da vida do grande legislador recorda que
“as suas obras são perfeitas; todos os seus
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caminhos são justiça” (Dt 32, 4). Quer,
portanto, reafirmar-se que Deus não é
indiferente às vicissitudes humanas, mas
que penetra nelas realizando os seus
“caminhos”, isto é, os seus projectos e as
suas “obras” eficazes.

3. Segundo o nosso hino, esta interven-
ção divina tem um fim preciso: ser um si-
nal que convida todos os povos da terra à
conversão. As nações devem aprender a
“ler” na história uma mensagem de Deus.
A aventura da humanidade não é confusa e
sem significado, nem está votada sem
apelo à prevaricação dos prepotentes e
perversos.

Existe a possibilidade de reconhecer o
agir divino escondido na história. Tam-
bém o Concílio Ecuménico Vaticano II, na
Constituição pastoral Gaudium et spes,
convida o crente a perscrutar, à luz do
Evangelho, os sinais dos tempos para ver
neles a manifestação da própria acção de
Deus (cf. nn. 4 e 11). Esta atitude de fé
leva o ser humano a reconhecer o poder de
Deus que actua na história, e a abrir-se
assim ao temor do nome do Senhor. Na
linguagem bíblica este “temor” de Deus
não coincide com o medo, mas é o reco-
nhecimento do mistério da transcendência
divina. Por isso ele está na base da fé e
entrecruza-se com o amor: “O Senhor, teu
Deus, exige de ti que o temas para seguires
todos os seus caminhos, com todo o teu
coração e com toda a tua alma” (cf. Dt 10,
12).

Seguindo esta linha, no nosso breve
hino, tirado do Apocalipse, unem-se o te-
mor e a glorificação de Deus: “Senhor,
quem não há-de temer e glorificar o vosso

nome?” (15, 4). Graças ao temor do Se-
nhor não se tem medo do mal que irrompe
na história e retoma-se com vigor o ca-
minho da vida, como declarava o profeta
Isaías: “Fortalecei as mãos débeis, robus-
tecei os joelhos vacilantes. Dizei aos que
têm o coração pusilânime: “Tomai ânimo,
não temais!”” (Is 35, 3-4).

4. O hino termina anunciando uma
procissão universal de povos que se
apresentarão diante do Senhor da histó-
ria, manifestado através dos seus justos
“juízos” (cf. Ap 15, 4). Eles prostrar-se-ão
em adoração. E o único Senhor e Salvador
parece repetir-lhes as palavras pronuncia-
das na última noite da sua vida terrena:
“Tende confiança; eu já venci o mundo!”
(Jo 16, 33).

Queremos concluir a nossa breve
reflexão sobre o cântico do “Cordeiro
vitorioso” (cf. Ap 15, 3), entoado pelos
justos do Apocalipse, com um antigo hino
do lucernário, ou seja, da oração vesper-
tina, já conhecido de São Basílio de Cesa-
reia. Este hino diz: “Chegada a hora do sol
poente, contemplando a luz do entardecer,
cantamos ao Pai e ao Filho e ao Espírito
Santo de Deus. Tu és digno de ser cantado
em todos os momentos, por vozes inocen-
tes, ó Filho de Deus, Tu que dás a vida, eis
que o mundo Te glorifica” (S. Pricoco-M.
Simonetti, A oração dos cristãos, Milão
2000, pág. 97).

BENTO XVI

11 de Maio de 2005
Transcrito de L'Osservatore Romano
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1. Acaba de ressoar na sua simplicidade
e beleza o Salmo 112, verdadeiro pórtico
de entrada para uma pequena colecção de
Salmos que vai do 112 ao 117, convencio-
nalmente chamada “o Hallel egípcio”. É o
aleluia, isto é, o cântico de louvor, que
exalta a libertação da escravidão do faraó
e a alegria de Israel em servir o Senhor em
liberdade na terra prometida (cf. Sl 113).

Não tinha sido por acaso que a tradi-
ção hebraica relacionara esta série de sal-
mos com a liturgia pascal. A celebração
daquele acontecimento, segundo as suas
dimensões históricas, sociais e sobretudo
espirituais, era vista como um sinal da li-
bertação do mal na multiplicidade das
suas manifestações.

O Salmo 112 é um hino breve que no
original hebraico consta apenas de umas
sessenta palavras, cheias de sentimentos
de confiança, louvor e alegria.

2. A primeira estrofe (cf. Sl 112, 1-3)
exalta “o nome do Senhor” que como se
sabe na linguagem bíblica indica a própria
pessoa de Deus, a sua presença viva e
activa na história humana.

Por três vezes, com apaixonada insis-
tência, ressoa “o nome do Senhor” no
centro desta oração de adoração. Todo o
ser e todo o tempo – “desde o nascer ao
pôr do sol”, diz o  Salmista (v. 3) – se une

numa única acção de graças. É como se
uma respiração incessante se elevasse da
terra ao céu para exaltar o Senhor, Criador
do cosmos e Rei da história.

3. Precisamente através deste movi-
mento para o alto, o Salmo conduz-nos ao
mistério divino. A segunda parte (cf. vv. 4-
6) celebra, de facto, a transcendência do
Senhor, descrita com imagens verticais
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que superam o simples horizonte humano.
Proclama-se: o Senhor “domina sobre
todos os povos”, “tem o seu trono nas altu-
ras”, e ninguém pode estar ao seu nível;
até para olhar o céu se “inclina”, porque “a
sua glória está acima dos céus” (v. 4).

O olhar divino dirige-se a toda a reali-
dade, aos seres terrestres e aos celestes.
Contudo os seus olhos não são altivos nem
distantes, como os de um frio imperador.
O Senhor, diz o Salmista “inclina-se para
olhar” (v. 6).

4. Deste modo passamos ao último mo-
vimento do Salmo (cf. vv. 7-9), que desvia
a atenção das alturas celestes para o nosso
horizonte terreno. O Senhor abaixa-se
com solicitude para a nossa pequenez e
indigência que nos levaria a retrair-nos
com temor. Ele dirige directamente o seu
olhar amoroso e o seu compromisso eficaz
para os últimos e os miseráveis do mundo:
“Levanta do pó o indigente e tira o pobre
da miséria” (v. 7).

Deus inclina-se, portanto, sobre os
necessitados e os que sofrem para os con-
solar. E esta palavra encontra o seu signi-
ficado último, o seu máximo realismo no
momento em que Deus se inclina até ao
ponto de se encarnar, de se tornar como
um de nós, como um dos pobres do mun-
do. Ao pobre confere-lhe a maior honra, a
de “o fazer sentar com os grandes”; sim,
“com os grandes do seu povo” (v. 8). À
mulher sozinha e estéril, humilhada pela
antiga sociedade como se fosse um ramo
seco e inútil, Deus dá-lhe a honra e a
grande alegria de ter muitos filhos (cf.

v. 9). O Salmista, portanto, louva um Deus
muito diferente de nós em sua grandeza,
mas ao mesmo tempo muito próximo das
suas criaturas que sofrem.

É fácil descobrir nestes versículos
finais do Salmo 112 a prefiguração das pa-
lavras de Maria no Magnificat, o cântico
das decisões de Deus que “pôs os olhos na
humildade da sua serva”. Com mais radi-
calidade que o nosso Salmo, Maria procla-
ma que Deus “derruba os poderosos de
seus tronos e exalta os humildes (cf. Lc 1,
48.52; cf. Sl 112, 6-8).

5. Um “Hino vespertino” muito antigo
conservado nas chamadas Constituições
Apostólicas (VII, 48), retoma e desenvol-
ve o início jubiloso do nosso Salmo.
Recordamo-lo aqui, no final da nossa re-
flexão, para iluminar a releitura “cristã”
que a comunidade dos primeiros tempos
fazia dos Salmos. “Louvai, meninos, ao
Senhor, / louvai o nome do Senhor. / Nós
Te louvamos, Nós Te cantamos, nós Te
bendizemos/ pela tua imensa glória. /Se-
nhor rei, / Pai de Cristo cordeiro imacula-
do, / que tira o pecado do mundo. / A Ti é
devido o louvor, / a Ti o hino, a Ti a glória,
/ a Deus Pai pelo Filho no Espírito Santo /
por toda a eternidade. Amen” (S. Pricoco
M. Simonetti, A oração dos cristãos, Mi-
lão 2000, pág. 97).

BENTO XVI

18 de Maio de 2005
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1. O Salmo 115, com o qual acabámos de
rezar, foi sempre usado pela tradição
cristã, a partir de São Paulo que, citando o
seu início na tradução grega dos Setenta,
escreve do seguinte modo aos cristãos de
Corinto:  “Animados do mesmo espírito
de fé, conforme o que está escrito:  Acre-
ditei e por isso falei, também nós acredi-
tamos e por isso falamos” (2 Cor 4, 13).

O Apóstolo sente-se em acordo espiri-
tual com o Salmista na confiança serena e
no testemunho sincero, apesar dos sofri-
mentos e das debilidades humanas. Ao es-
crever aos Romanos, Paulo retomará o v. 2
do Salmo e delineará o contraste entre a
fidelidade de Deus e a incoerência do ho-
mem:  “Fique claro que Deus é verdadeiro
e todo o homem mentiroso” (Rm 3, 4).

A tradição cristã leu, rezou e interpre-
tou o texto em diversos contextos e assim
aparece toda a riqueza e profundidade da
Palavra de Deus, que abre novas perspec-
tivas e novas situações. No princípio foi
lido sobretudo como um texto do martírio,
por causa da menção da “morte dos seus
fiéis”, mas depois, na paz da Igreja tor-
nou-se cada vez mais um texto eucarísti-
co, por causa da referência ao “cálice da
salvação”.

Na realidade, Cristo é o primeiro már-
tir. Deu a sua vida num contexto de ódio e
falsidade, mas transformou esta paixão – e

assim também este contexto – na Euca-
ristia:  numa festa de agradecimento. A
Eucaristia é agradecimento:  “elevarei o
cálice da salvação”.

2. O Salmo 115 no original hebraico
constitui uma única composição com o
Salmo precedente, o 114. Ambos consti-
tuem uma só acção de graças,  dirigida ao
Senhor que liberta do pesadelo da morte.

No nosso texto aparece a memória de
um passado angustiante:  o orante man-
teve alta a chama da fé, mesmo quando
nos seus lábios surgia a amargura do
desespero e da infelicidade (cf. Sl 115,
10). À volta, de facto, elevava-se como
que uma cortina gelada de ódio e de enga-
no, porque o próximo se manifestava falso
e infiel (cf. v. 11). Agora, no entanto, a sú-
plica transforma-se em gratidão, porque o
Senhor permaneceu fiel naquele contexto
de infelicidade, elevou o seu fiel do turbi-
lhão obscuro da mentira (cf. v. 12). E
assim este Salmo é sempre para nós um
texto de esperança, porque mesmo em
situações difíceis o Senhor não nos aban-
dona, e por isso devemos manter alta a
chama da fé.

O orante dispõe-se, portanto, a ofere-
cer um sacrifício de acção de graças em
que se beberá o cálice ritual, o cálice da
libação sagrada que é sinal de reconheci-
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mento pela libertação (cf. v. 13) e encontra
o seu último cumprimento no cálice do
Senhor. A Liturgia, portanto, é a sede pri-
vilegiada na qual se pode elevar o louvor
agradecido ao Deus salvador.

3. De facto, além de se mencionar o rito
do sacrifício faz-se referência explicita-
mente à assembleia de “todo o povo”, di-
ante da qual o orante cumpre a sua pro-
messa e testemunha a sua fé (cf. v. 14).
Será nesta circunstância que ele tornará
pública a sua acção de graças consciente
de que, mesmo quando se aproxima a mor-
te, o Senhor se inclina sobre ele com amor.
Deus não é indiferente ao drama da sua
criatura, mas quebra as suas cadeias (cf. v.
16).

O orante salvo da morte sente-se “ser-
vo” do Senhor, “filho da sua serva” (ibi-
dem), bela expressão oriental para indicar
que se nasceu na própria casa do patrão. O
Salmista professa humildemente  e  com
 alegria  que pertence à  casa  de  Deus,  à
família  das criaturas unidas a ele no amor
e na fidelidade.

4. O Salmo, sempre através das palavras
do orante, termina evocando de novo o
rito de acção de graças que será celebrado
no contexto do templo (cf. vv. 17-19). A
sua oração situar-se-á assim no âmbito co-
munitário. A sua experiência pessoal é
narrada para que seja estímulo para todos
a crer no Senhor e a amá-lo. No fundo,
portanto, podemos entrever todo o povo
de Deus enquanto dá graças ao Senhor da
vida, que não abandona o justo no seio
obscuro da dor e da morte, mas o guia à
esperança e à vida.

5. Concluímos a nossa reflexão enco-
mendando-nos às palavras de São Basílio
Magno que, na Homilia sobre o Salmo
115, comenta a pergunta e a resposta deste
Salmo com estas palavras: «”Como agra-
decerei ao Senhor tudo quanto Ele me
deu? Elevarei o cálice da salvação, invo-
cando o nome do Senhor”. O Salmista
compreendeu os muitos dons recebidos de
Deus:  do não ser foi levado ao ser, foi
plasmado da terra e dotado de razão...,
percebeu depois a economia da salvação a
favor do género humano, reconhecendo
que o Senhor se entregou a si mesmo
como redenção em vez de todos nós; e
busca entre todas as coisas que lhe perten-
cem, qual o dom que pode ser digno do
Senhor. “Como agradecerei ao Senhor?”
Não quer sacrifícios nem holocaustos,
mas toda a minha vida. Por isso diz:  “Ele-
varei o cálice da salvação”, chamando
cálice aos sofrimentos no combate espiri-
tual, na resistência ao pecado até à morte.
Foi o que nos ensinou o nosso Salvador no
Evangelho:  “Pai, se é possível, afaste-se
de mim este cálice”; ou quando disse aos
discípulos:  “podeis beber o cálice que Eu
estou para beber?”, referindo-se clara-
mente à morte que aceitava pela salvação
do mundo» (PG XXX, 109), transforman-
do assim o mundo do pecado num mundo
redimido, num mundo de acção de graças
pela vida que o Senhor nos deu.

Bento XVI

25 de Maio de 2005
Transcrito de L’Osservatore Romano
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1. Em cada celebração dominical das
Vésperas a liturgia propõe-nos o breve
mas denso hino cristológico da Carta aos
Filipenses (cf. 2, 6-11). Trata-se do hino
que acaba de ressoar, que consideramos na
sua primeira parte (cf. vv. 6-8), onde se
delineia o paradoxal “despojamento” do
Verbo divino, que depõe a sua glória e as-
sume a condição humana.

Cristo encarnado e humilhado na mor-
te mais infame, a da crucifixão, é proposto
como um modelo de vida para o cristão.
Este, como se afirma no contexto, deve ter
“os mesmos sentimentos, que estão em
Cristo Jesus” (v. 5), sentimentos de humil-
dade e de entrega, de desapego e de gene-
rosidade.

2. Certamente, Ele possui a natureza di-
vina com todas as suas prerrogativas. Mas
esta realidade transcendente não a inter-
preta nem vive à semelhança do poder, da
grandeza, do domínio.

Cristo não utiliza o seu ser igual a
Deus, a sua dignidade gloriosa e o seu
poder como instrumento de triunfo, sinal
de distância, expressão de esmagadora
supremacia (cf. v. 6). Pelo contrário,
“despojou-se”, esvaziou-se a si mesmo,
submergindo-se sem reservas na miserá-
vel e frágil condição humana. A “forma”

(morphe) divina esconde-se em Cristo sob
a “forma” (morphe) humana, isto é, sob a
nossa realidade marcada pelo sofrimento,
pela pobreza, pela limitação e pela morte
(cf. v. 7).

Não se trata portanto de um simples
revestimento, de uma aparência mutá-
vel, como se pensava que acontecia às
divindades da cultura greco-romana: a
realidade humana de Cristo é a realidade
divina numa experiência autenticamente
humana. Deus não se apresenta apenas
como homem, mas faz-se verdadeira-
mente homem, torna-se realmente “Deus-
-connosco”, que não se contenta em
olhar para nós do trono da sua glória
com um olhar benigno, mas que entra
pessoalmente na história humana, tornan-
do-se “carne”, ou seja, realidade frágil,
condicionada pelo tempo e pelo espaço
(cf. Jo 1, 14).

3. Esta partilha radical da condição hu-
mana, com excepção do pecado (cf. Hb 4,
15), leva Jesus até a essa fronteira que é o
sinal da nossa limitação e caducidade, a
morte. Mas esta não é fruto de um meca-
nismo obscuro ou de uma fatalidade cega:
nasce da sua livre escolha de obediência
ao desígnio de salvação do Pai (cf. Fl 2,
8).
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O Apóstolo acrescenta que a morte
que Jesus enfrenta é a morte de cruz, a
mais degradante, querendo deste modo ser
verdadeiramente irmão de cada homem e
de cada mulher, inclusive daqueles que
são obrigados a um fim atroz e ignominio-
so.

Mas precisamente na sua paixão e
morte Cristo testemunha a sua adesão li-
vre e consciente à vontade do Pai, como se
lê na Carta aos Hebreus: “Apesar de ser
Filho de Deus, aprendeu a obediência por
aquilo que sofreu” (Hb 5, 8).

Detenhamos aqui a nossa reflexão so-
bre a primeira parte do hino cristológico,
centrado na encarnação e na paixão reden-
tora. Teremos ocasião mais adiante de
aprofundar o itinerário posterior, o pascal,
que conduz da cruz à glória. O elemento
fundamental desta primeira parte do hino
parece-me ser o convite a entrar nos senti-
mentos de Jesus. Entrar nos sentimentos
de Jesus significa não considerar o poder,
a riqueza, o prestígio como os valores su-
premos da nossa vida, pois no fundo não
respondem à sede mais profunda do nosso
espírito, mas abrir o nosso coração ao Ou-
tro, levar com o Outro o peso da nossa
vida e abrir-nos ao Pai dos Céus com sen-
tido de obediência e confiança, sabendo
que só na obediência ao Pai seremos li-
vres. Entrar nos sentimentos de Jesus: este
deveria ser o exercício quotidiano para vi-
ver como cristãos.

4. Concluamos a nossa reflexão com um
grande testemunho da tradição oriental,
Teodoreto, bispo de Ciro, na Síria, no sé-
culo V: “A encarnação do nosso Salvador
representa o mais alto cumprimento da so-
licitude divina pelos homens. De facto,
nem o céu nem a terra, nem o mar nem o
ar, nem o sol nem a lua, nem os astros nem
todo o universo visível e invisível, criado

unicamente pela sua palavra, ou melhor,
trazido à luz pela sua palavra de acordo
com a sua vontade, indicam a sua bondade
infinita como o facto de que o Filho unigé-
nito de Deus, aquele que subsistia na natu-
reza de Deus (cf. Fl 2, 6), reflexo da sua
glória, marca da sua substância (cf. Hb 1,
3), que existia no princípio, estava junto
de Deus e era Deus, pelo qual todas as coi-
sas foram feitas (cf. Jo 1, 1-3), depois de
ter assumido a natureza de servo, apareceu
em forma de homem, pela sua figura hu-
mana foi considerado como um homem,
foi visto na terra, relacionou-se com os
homens, carregou as nossas enfermidades
e tomou sobre si as nossas doenças” (Dis-
cursos sobre a Providência Divina, 10:
Colecção de textos patrísticos, LXXV,
Roma 1988, pp. 250-251).

Teodoreto de Ciro continua a sua re-
flexão, evidenciando precisamente a ínti-
ma relação sublinhada pelo hino da Carta
aos Filipenses entre a encarnação de Jesus
e a redenção dos homens. “O Criador, com
sabedoria e justiça, trabalhou pela nossa
salvação. Dado que não quis servir-se ape-
nas do seu poder para nos oferecer o dom
da liberdade nem utilizar apenas a miseri-
córdia contra quem submeteu o género
humano, para que este não acusasse a mi-
sericórdia de injustiça, concebeu um ca-
minho cheio de amor pelos homens e ao
mesmo tempo de justiça. De facto, depois
de ter assumido a natureza vencida do ho-
mem, leva-a à luta e dispõe-na a reparar a
derrota, a dispersar aquele que outrora ti-
nha iniquamente conseguido a vitória, a
libertar-se da tirania de quem a tinha cru-
elmente feito escrava e a recuperar a pri-
mitiva liberdade” (Ibidem, pp. 251-252).

BENTO XVI

1 de Junho de 2005
Transcrito de L'Osservatore Romano



A VOZ DO PAPA

SÃO GRANDES
AS OBRAS DO SENHOR

Catequese sobre o Salmo 110 (111)

JANEIRO 2004 – DEZEMBRO 2005 103

1. Hoje sentimos um vento forte. O ven-
to, na Sagrada Escritura, é símbolo do Es-
pírito Santo. Esperamos que o Espírito
Santo nos ilumine agora na meditação do
Salmo 110 que acabámos de escutar. Nes-
te Salmo encontra-se um hino de louvor e
acção de graças ao Senhor pelos seus mui-
tos benefícios que o definem nos seus atri-
butos e na sua obra de salvação:  fala-se de
piedade, de ternura, de justiça, de poder,
de verdade, de rectidão, de fidelidade, de
aliança, de obras, de prodígios, inclusive
do alimento que Ele dá e, no fim, do seu
nome glorioso, isto é, da sua pessoa. A
oração é, portanto, contemplação do
mistério de Deus e das maravilhas que Ele
realiza na história da salvação.

2. O Salmo começa com o verbo de
acção de graças que se eleva não só do
coração do orante, mas também de toda a
assembleia litúrgica (cf. v. 1). O objecto
desta oração, que inclui também o rito de
acção de graças, é expresso com a palavra
“obras” (cf. vv. 2.3.6.7). Elas indicam as
intervenções salvadoras do Senhor, mani-
festação da sua “justiça” (cf. v. 3), palavra
que na linguagem bíblica indica antes de
tudo o amor que gera salvação.

Portanto, o coração do Salmo transfor-
ma-se num hino da aliança (cf. vv. 4-9),

esse vínculo íntimo que une Deus com o
seu povo e que inclui uma série de atitudes
e de gestos. Fala-se assim de “misericór-
dia e compaixão” (cf. v. 4), em continuida-
de com a grande proclamação do Sinai: 
“Senhor! Senhor! Deus misericordioso e
clemente, vagaroso na ira, cheio de bonda-
de e de fidelidade” (Ex 34, 6).

A “misericórdia” é a graça divina que
envolve e transfigura o fiel, enquanto a
“compaixão” é expressa no original he-
braico com uma palavra característica que
se refere às “entranhas” maternas do Se-
nhor, ainda mais misericordiosas do que
as de uma mãe (cf. Is 49, 15).

3. Este vínculo de amor abrange o dom
fundamental do alimento e, por conse-
guinte, da vida (cf. Sl 110, 5) que, na
interpretação cristã, se identificará com
a Eucaristia, como diz São Jerónimo: 
“Como alimento deu-nos o pão descido do
céu:  se somos dignos dele, alimentemo-
nos!” (Breviarium in Psalmos, 110:  PL
XXVI, 1238-1239).

Há depois o dom da terra, “a herança
das nações” (Sl 110, 6), que alude ao gran-
de acontecimento do Êxodo, quando o Se-
nhor se revela como o Deus da libertação.
A síntese central deste cântico, há que
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buscá-la, portanto, no tema do pacto espe-
cial entre o Senhor e o seu povo, como
afirma claramente o v. 9:  “Firmou com
ele uma aliança eterna”.

4. O Salmo 110 é selado no final pela
contemplação do rosto divino, da pessoa
do Senhor, expressa através do seu
“nome” santo e transcendente. Citando
depois um dito sapiencial (cf. Pr 1, 7; 9,
10; 15, 33), o Salmista convida cada fiel a
cultivar o “temor do Senhor” (Sl 110, 10),
início da verdadeira sabedoria. Sob este
termo não se esconde o medo e o terror,
mas o respeito sério e sincero, que é fruto
do amor, a adesão genuína e activa ao
Deus libertador. E, se a primeira palavra
do cântico era de acção de graças, a última
é de louvor:  assim como a justiça salva-
dora do Senhor dura para sempre (v. 3),
também a gratidão do orante não cessa,
ressoa na oração “eternamente” (v. 10).
Resumindo, o Salmo convida-nos no fim a
descobrir as muitas coisas boas que o Se-
nhor nos oferece todos os dias. Nós vemos
mais facilmente os aspectos negativos da
nossa vida. O Salmo convida-nos a ver
também o positivo, os muitos dons que re-
cebemos, e assim a encontrar a gratidão,
porque só  um  coração  agradecido  pode
celebrar dignamente  a  grande  liturgia
 de acção de graças, a Eucaristia.

5. Ao concluir a nossa reflexão deseja-
ríamos meditar com a tradição eclesial
dos primeiros séculos cristãos o versículo
final com a sua célebre declaração repe-

tida noutras partes da Bíblia (cf. Pr 1, 7):
“O temor do Senhor é o princípio da sabe-
doria” (Sl 110, 10).

O escritor cristão Barsanúfio de Gaza
(activo na primeira metade do século VI)
comentava-o assim:  “O que é o princípio
da sabedoria, a não ser abster-se de tudo o
que desagrada a Deus? E como pode al-
guém abster-se, a não ser evitando fazer
seja o que for sem ter pedido conselho, ou
não dizendo o que não se deve dizer, ou
considerando-se a si mesmo louco,  tonto,
 desprezível  e  de nenhum valor?”  (Epis-
tolário, 234:   Colecção  de  textos  patrís-
ticos, XCIII,  Roma  1991, pp. 265-266).

João Cassiano (que viveu entre os sé-
culos IV e V), preferia contudo esclarecer
que “há muita diferença entre o amor, ao
qual nada falta e é o tesouro da sabedoria e
da ciência, e o amor imperfeito, denomi-
nado “princípio da sabedoria”; este, ao ter
em conta a ideia do castigo, fica excluído
do coração dos perfeitos pelo advento da
plenitude do amor” (Conferências aos
monges, 2, 11, 13; Colecção de textos pa-
trísticos, CLVI, Roma 2000, p. 29). As-
sim, no caminho da nossa vida para Cristo,
o temor servil que se verifica no início, é
substituído por um temor perfeito que é
amor, dom do Espírito Santo.

BENTO XVI

8 de Junho de 2005
Transcrito de L'Osservatore Romano



A VOZ DO PAPA

O SENHOR,
ESPERANÇA DO SEU POVO

Catequese sobre o Salmo 122 (123)

JANEIRO 2004 – DEZEMBRO 2005 105

1. De modo muito incisivo, Jesus afirma
no Evangelho que os olhos são um sím-
bolo expressivo do eu profundo, um espe-
lho da alma (cf. Mt 6, 22-23). Pois bem, o
Salmo 122, que acaba de ser proclamado,
sintetiza-se num cruzar de olhares: o fiel
levanta os seus olhos para o Senhor e

espera uma reacção divina, para ver um
gesto de amor, um olhar de benevolência.
Também nós elevamos um pouco os olhos
e esperamos um gesto de benevolência do
Senhor.

Com frequência, no Saltério, fala-se
do olhar do Altíssimo que “olhou do Céu
para os filhos dos homens, para ver se há
algum sensato, que procure a Deus” (Sl
13, 2). O Salmista, como escutámos, re-
corre a uma imagem, a do servo e a da ser-
va, que se voltam para o seu senhor à espe-
ra de uma decisão libertadora.

Apesar da cena estar ligada ao mundo
antigo e às suas estruturas sociais, a ideia é
clara e significativa: esta imagem tomada
do mundo do antigo Oriente quer exaltar a
adesão do pobre, a esperança do oprimido
e a disponibilidade do justo para com o
Senhor.

2. O orante está à espera de que as mãos
divinas se movam, porque actuarão segun-
do a justiça, destruindo o mal. Por este
motivo, com frequência, no Saltério o
orante eleva o seu olhar cheio de esperan-
ça para o Senhor: “Os meus olhos estão
sempre fixos no Senhor, porque Ele livra
os meus pés da armadilha” (Sl 24, 15), en-
quanto “se cansam os meus olhos à espera
do meu Deus” (Sl 68, 4).
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O Salmo 122 é uma súplica na qual a
voz de um fiel se une à de toda a comuni-
dade: de facto, o Salmo passa da primeira
pessoa do singular – “levanto os meus
olhos para Vós” – para a do plural – “os
nossos olhos” e “piedade de nós” (cf. vv.
1-3). Exprime-se a esperança de que as
mãos do Senhor se abram para difundir
dons de justiça e de liberdade. O justo es-
pera que o olhar de Deus se revele em toda
a sua ternura e bondade, como se lê na
antiga bênção sacerdotal do Livro dos Nú-
meros: “O Senhor faça brilhar sobre ti a
sua face e te favoreça! O Senhor volte para
ti a sua face e te dê a paz” (Nm 6, 25-26).

3. A importância do olhar amoroso de
Deus revela-se na segunda parte do Sal-
mo, caracterizada pela invocação: “Pieda-
de, Senhor, tende piedade de nós” (Sl 122,
3). Ela está em continuidade com o final
da primeira parte, onde se confirma a ex-
pectativa confiante no “Senhor nosso
Deus, até que tenha piedade de nós” (v. 2).

Os fiéis têm necessidade de uma inter-
venção de Deus porque se encontram
numa situação penosa, de desprezo e de
escárnio da parte de pessoas prepotentes.
A imagem que o Salmista agora utiliza é a
da saciedade: “Estamos saturados de des-
prezo. A nossa alma está saturada do sar-
casmo dos arrogantes e do desprezo dos
soberbos” (vv. 3-4).

À tradicional saciedade bíblica de ali-
mentos e de anos, considerada como sinal

da bênção divina, opõe-se agora uma
intolerável saciedade constituída por
uma carga exorbitante de humilhações.
Nós sabemos que hoje muitas nações e
muitas pessoas são realmente
escarnecidas, estão demasiado saturadas
do sarcasmo dos arrogantes, do desprezo
dos soberbos. Rezemos por elas e ajude-
mos estes nossos irmãos humilhados.

Por esse motivo, os justos confiaram a
sua causa ao Senhor e Ele não fica indife-
rente a esses olhos que imploram, não
ignora a sua invocação nem a nossa, nem
desilude a sua esperança.

4. Por fim, deixemos espaço à voz de
Santo Ambrósio, o grande Arcebispo de
Milão, que, no espírito do Salmista, dá rit-
mo poético à obra de Deus que nos chega
através de Jesus Salvador: “Cristo é tudo
para nós. Se quiseres curar uma ferida, ele
é médico; se ardes de febre, ele é fonte; se
estás oprimido pela iniquidade, ele é justi-
ça; se precisas de ajuda, ele é força; se tens
medo da morte, ele é vida; se desejas o
céu, ele é caminho; se foges das trevas, ele
é luz; se buscas alimento, ele é pão” (A vir-
gindade, 99: SAEMO, XIV/2, Milão-
Roma 1989, p. 81).

BENTO XVI
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1. Diante de nós temos o Salmo 123, um
cântico de acção de graças entoado por
toda a comunidade orante que eleva a
Deus o louvor pelo dom da libertação. O
Salmista proclama no princípio este con-
vite: “Que o diga Israel!” (v. 1), estimulan-
do assim todo o povo a elevar uma acção
de graças viva e sincera ao Deus salvador.
Se o Senhor não tivesse estado do lado das
vítimas, estas, com as suas poucas forças,
teriam sido impotentes para se libertarem
e os adversários, semelhantes a monstros,
tê-las-iam esquartejado e triturado.

Mesmo que possa pensar-se num de-
terminado acontecimento histórico, como
o fim do exílio da Babilónia, é mais prová-
vel que o Salmo queira ser um hino para
dar graças ao Senhor pelos perigos supera-
dos e para lhe pedir a libertação de todo o
mal.

2. Depois de ter mencionado no início
certos “homens” que se levantavam contra
os fiéis e eram capazes de os “engolir
vivos” (cf. vv. 2-3), seguem-se dois mo-
mentos no cântico. Na primeira parte
dominam as águas impetuosas, símbolo
na Bíblia do caos devastador, do mal e da
morte: “As águas ter-nos-iam afogado, a
torrente teria passado sobre nós; sobre nós
teriam passado as águas impetuosas” (vv.
4-5). O orante tem agora a sensação de

estar numa praia, milagrosamente salvo
da fúria impetuosa do mar.

A vida do homem está rodeada de
emboscadas dos malvados que não só
atentam contra a sua existência mas que
querem destruir também todos os valores
humanos. Apesar disso, o Senhor inter-
vém em defesa do justo e salva-o, como se
canta no Salmo 17: “Do alto, Ele estendeu
a mão e segurou-me; retirou-me das águas
imensas. Salvou-me de inimigos podero-
sos, de adversários que me dominavam...
O Senhor veio em meu auxílio; levou-me
para lugar seguro, salvou-me porque me
tem amor” (vv. 17.20).

3. Na segunda parte do nosso cântico de
acção de graças passa-se da imagem marí-
tima para uma cena de caça, típica de mui-
tos Salmos de súplica (cf. Sl 123, 6-8).
Evoca-se, de facto, uma fera que aperta
entre os seus dentes uma presa ou um laço
de caçadores que captura um pássaro. Mas
a bênção expressa pelo Salmo dá-nos a
entender que o destino dos fiéis, que era
um destino de morte, mudou radicalmente
graças a uma intervenção salvadora:
“Bendito seja o Senhor, que não nos aban-
donou como presa dos seus dentes. A nos-
sa vida escapou como pássaro do laço dos
caçadores: quebrou-se a armadilha e nós
ficámos livres” (vv. 6-7).
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A oração converte-se, neste momento,
num suspiro de alívio que surge do fundo
da alma: mesmo quando caem todas as
esperanças humanas, pode surgir o poder
libertador divino. O Salmo pode, pois,
concluir-se com uma profissão de fé, que
desde há séculos entrou na liturgia cristã
como primeiro elemento ideal de toda a
oração: “Adiutorium nostrum in nomine
Domini, qui fecit caelum et terram – O
nosso auxílio está no nome do Senhor, que
fez o céu e a terra” (v. 8). O Omnipotente
põe-se em particular do lado das vítimas e
dos perseguidos “que a Ele clamam dia e
noite” e “lhes fará justiça prontamente”
(cf. Lc 18, 7-8).

4. Santo Agostinho faz um comentário
articulado a este Salmo. Em primeiro
lugar, observa que este Salmo é adequada-
mente cantado pelos “membros de Cristo
que alcançaram a felicidade”. Em particu-
lar, “cantaram-no os santos mártires, que
tendo saído deste mundo, estão com Cris-
to na alegria, prontos para retomar
incorruptos esses mesmos corpos que
antes eram corruptíveis. Em vida sofre-
ram tormentos no corpo, mas na eterni-
dade esses tormentos transformaram-se
em adornos de justiça”.

Mas, num segundo tempo, o bispo de
Hipona diz-nos que também nós podemos
cantar este Salmo com esperança. Declara
ele: “Também nós estamos animados por
uma esperança segura e cantaremos
exultando. Não são de facto estranhos
para nós os cantores deste Salmo... Por-
tanto, cantemos todos com um só coração:
tanto os santos que já possuem a coroa,
como nós que com o afecto nos unimos na
esperança à sua coroa. Juntos desejamos
essa vida que aqui em baixo não temos,
mas que nunca poderemos ter se antes a
não tivermos desejado”.

Santo Agostinho volta então à pri-
meira perspectiva e explica: “Os santos
recordam os sofrimentos que afrontaram,
e do lugar da felicidade e da tranquilidade
onde se encontram, olham para o caminho
percorrido; e, dado que teria sido difícil
alcançar a libertação se não tivesse inter-
vindo a mão do Libertador, para os socor-
rer, cheios de alegria exclamam: “Se o
Senhor não estivesse connosco”. Assim
começa o seu cântico. Nem sequer dizem
do que foram salvos, tão grande é o seu
júbilo” (Exposição sobre o Salmo 123, 3:
Nova Biblioteca Agostiniana, XXVIII,
Roma 1977, p. 65).
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1. Hoje não escutámos um Salmo mas
um hino tomado da Carta aos Efésios (cf.
Ef 1, 3-14), hino que aparece na Liturgia
das Vésperas de cada uma das quatro
semanas. Este hino é uma oração de bên-
ção dirigida a Deus Pai. O seu desenvolvi-
mento procura delinear as várias etapas do
plano de salvação que se realiza através da
obra de Cristo.

No centro da bênção ressoa a palavra
grega mysterion, um termo associado
geralmente aos verbos que se referem à
revelação (“Revelar”, “conhecer”, “mani-
festar”). De facto, é este o grande projecto
escondido que o Pai tinha guardado em
si desde toda a eternidade (cf. v. 9) e que
decidiu pôr em prática e revelar “na ple-
nitude dos tempos” (cf. v. 10) em Jesus
Cristo, seu Filho.

As etapas deste plano são cadenciadas
no hino pelas acções salvíficas de Deus
por Cristo no Espírito. Antes de tudo o Pai
– este é o primeiro acto – escolhe-nos
desde a eternidade para sermos santos e
irrepreensíveis no amor (cf. v. 4),
predestina-nos depois para sermos seus
filhos (cf. vv. 5-6), além disso redime-nos
e perdoa-nos os pecados (cf. vv. 7-8),
desvenda-nos plenamente o mistério da
salvação em Cristo (cf. vv. 9-10), e por fim
dá-nos a herança eterna (cf. vv. 11-12) ofe-
recendo-nos já desde agora, como garan-
tia, o dom do Espírito Santo em ordem à
ressurreição final (cf. vv. 13-14).

2. São múltiplos, portanto, os aconteci-
mentos salvíficos que se sucedem ao
longo do hino. Eles envolvem as três Pes-
soas da Santíssima Trindade: começa-se
com o Pai, que é o iniciador e o artífice



supremo do plano de salvação; fixa-se o
olhar no Filho, que realiza o desígnio na
história; até chegar ao Espírito Santo, que
imprime o seu “selo” em toda a obra da
salvação. Detenhamo-nos brevemente
agora nas duas primeiras etapas, a da
santidade e a da filiação (cf. vv. 4-6).

O primeiro gesto divino, revelado e
concretizado em Cristo, é a eleição dos
crentes, fruto de uma iniciativa livre e gra-
tuita de Deus. No princípio, “antes da cria-
ção do mundo” (v. 4), na eternidade de
Deus, a graça divina está disposta a entrar
em acção. Comovo-me ao meditar esta
verdade: desde a eternidade estamos dian-
te dos olhos de Deus e Ele decidiu salvar-
nos. Esta escolha tem como conteúdo a
nossa “santidade”, uma grande palavra.
Santidade é participação na pureza do Ser
divino. E sabemos que Deus é caridade.
Portanto, participar na pureza divina quer
dizer participar na “caridade” de Deus,
conformarmo-nos com Deus que é “cari-
dade”: “Deus é amor” (1 Jo 4, 8.16): esta é
a verdade consoladora que nos permite
também compreender que “santidade” não
é uma realidade distante da nossa vida,
mas que, na medida em que podemos
tornar-nos pessoas que amam a Deus en-
tramos no mistério da “santidade”. O ága-
pe converte-se deste modo na nossa reali-
dade quotidiana. Somos transferidos por-
tanto para o horizonte sagrado da vida do
próprio Deus.

3. Por este caminho se avança para a
outra etapa, que também é contemplada
no plano divino desde a eternidade: a nossa
“predestinação” para filhos de Deus. Não
só criaturas humanas, mas realmente
pertencentes a Deus como seus filhos.

Paulo exalta noutras passagens (cf. Gl
4, 5; Rm 8, 15.23) esta sublime condição

de filhos que implica e deriva da fraterni-
dade com Cristo, o Filho por excelência,
“primogénito entre muitos irmãos” (Rm 8,
29) e da intimidade com o Pai celeste que
já pode ser invocado como Abbá, ao qual
podemos chamar “pai querido”, com um
sentido de autêntica familiaridade com
Deus, numa relação de espontaneidade e
de amor. Estamos, portanto, em presença
de um dom imenso, que se tornou possí-
vel por pura iniciativa da “vontade” di-
vina e da “graça”, luminosa expressão do
amor que salva.

4. Ao concluir, encomendamo-nos ao
grande bispo de Milão, Santo Ambrósio,
que numa das cartas comenta as palavras
do apóstolo Paulo aos Efésios, detendo-se
precisamente no rico conteúdo do nosso
hino cristológico. Sublinha, antes de tudo,
a graça superabundante com a qual Deus
nos fez seus filhos adoptivos em Cristo
Jesus. “Não devemos duvidar de que os
membros estão unidos à sua cabeça, em
particular porque desde o princípio fomos
predestinados para a adopção de filhos de
Deus, por meio de Jesus Cristo” (Carta
XVI a Ireneu, 4; SAEMO, XIX, Milão-
Roma 1988, p. 161).

O santo bispo de Milão continua a sua
reflexão observando: “Quem é rico, a não
ser Deus, criador de todas as coisas?”. E
conclui: “Mas é muito mais rico em mise-
ricórdia, pois nos remiu e transformou, a
nós que, segundo a natureza da carne éra-
mos filhos da ira e sujeitos ao castigo, para
que fôssemos filhos da paz e da caridade”
(n. 7: ibidem, p. 163).

BENTO XVI
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1. Neste nosso encontro, que tem lugar
depois das minhas férias passadas no Vale
de Aosta, retomamos o itinerário que esta-
mos a percorrer dentro da Liturgia das
Vésperas. Agora a atenção centra-se no
Salmo 124, que faz parte daquela intensa e
sugestiva colectânea, chamada “Cânticos
das subidas”, livro ideal de orações para a

peregrinação a Sião, tendo em vista o en-
contro com o Senhor no templo (cf. Sl
119-133).

Meditaremos agora brevemente sobre
um texto sapiencial, que suscita a confian-
ça no Senhor e contém uma breve oração
(cf. Sl 124, 4). A primeira frase proclama a
estabilidade dos “que confiam no Se-
nhor”, comparando-a com a estabilidade
“rochosa” e segura do “monte Sião” que,
evidentemente, se deve à presença de
Deus que é “rocha, fortaleza, rochedo, re-
fúgio, abrigo, escudo, baluarte e poderosa
salvação”, como afirma um outro Salmo
(cf. Sl 17, 3). Mesmo quando o fiel se
sente isolado e rodeado de perigos e amea-
ças, a sua fé deve ser tranquila, porque o
Senhor está sempre connosco. A sua força
rodeia-nos e protege-nos.

Também o profeta Isaías dá testemu-
nho de que ouviu da boca de Deus estas
palavras, destinadas aos fiéis: “Vou colo-
car em Sião uma pedra que vos ponha à
prova. Será uma pedra preciosa, angular,
bem firme. Aquele que nela confiar, não
tropeçará” (28, 16).

2. Mas, continua o Salmista, a confiança
do fiel recebe um apoio ulterior: o Senhor
acampou para defender o seu povo, pre-
cisamente como as montanhas rodeiam
Jerusalém, tornando-a uma cidade forti-



ficada com bastiões naturais (cf. Sl 124,
2). Numa profecia de Zacarias, Deus diz
de Jerusalém: “Mas Eu serei para ela...
como um muro de fogo à sua volta e serei
no meio dela a sua glória” (2, 9).

Neste clima de confiança radical, que
é o clima da fé, o Salmista tranquiliza “os
justos”, os crentes. A sua situação pode ser
preocupante por causa da prepotência dos
ímpios, que querem impor o seu domínio.
Os justos teriam inclusive a tentação de
transformar-se em cúmplices do mal, para
evitar graves inconvenientes, mas o Se-
nhor protege-os da opressão: “Os ímpios
não dominarão sobre a herança dos jus-
tos” (Sl 124, 3); ao mesmo tempo, Ele li-
vra-os da tentação, para que “não sejam
atraídos à maldade” (ibidem).

O Salmo infunde assim na alma uma
profunda confiança. É uma grande ajuda
para afrontar as situações difíceis, quando
à crise exterior do isolamento, da ironia e
do desprezo em relação aos crentes, se
junta a crise interior do desalento, da me-
diocridade e do cansaço. Conhecemos
esta situação, mas o Salmo diz-nos que se
tivermos confiança somos mais fortes do
que esses males.

3. O final do Salmo contém uma invoca-
ção dirigida ao Senhor, em favor dos
“bons” e dos “rectos de coração” (cf. v. 4)
e um anúncio de desventura para “os que
andam por maus caminhos” (v. 5). Por um
lado, o Salmista pede ao Senhor que se
manifeste como Pai amoroso com os jus-
tos e os fiéis que mantêm acesa a chama da
rectidão de vida e da boa consciência. Por
outro, espera-se que Ele se revele como
justo juiz diante daqueles que percorreram
os caminhos tortuosos do mal, cujo desen-
lace é a morte.

O Salmo termina com a tradicional
saudação shalom, “paz a Israel”, uma

saudação que tem assonância com
Jerushalajim, Jerusalém (cf. v. 2), a ci-
dade símbolo da paz e da santidade. É
uma saudação que se transforma em voto
de esperança. Podemos explicitá-la com
as palavras de São Paulo: “Paz e miseri-
córdia para quantos seguirem esta regra,
bem como para todo o Israel de Deus”
(Gl 6, 16).

4. No seu comentário a este Salmo, San-
to Agostinho contrapõe “os que seguem
por caminhos tortuosos” “aos que são rec-
tos de coração e não se afastam de Deus”.
Dado que os primeiros são associados “à
sorte dos malfeitores”, qual será a sorte
dos “rectos de coração”? Na esperança de
tomar parte, ele próprio, juntamente com
os seus ouvintes, no destino feliz destes
últimos, o bispo de Hipona pergunta-se:
“Que possuiremos? Qual será a nossa he-
rança? Qual será a nossa pátria? Como se
chama?”. E ele mesmo responde, indican-
do o seu nome – faço minhas estas suas
palavras –: “Paz. Com o desejo de paz
vos saudamos; a paz vos anunciamos; os
montes recebem a paz,  enquanto sobre as
colinas se propaga a justiça (cf. Sl 71, 3).
Ora, a nossa paz é Cristo: “Com efeito, Ele
é a nossa paz” (Ef 2, 14)” (Exposições so-
bre os Salmos, IV, Nuova Biblioteca Agos-
tiniana, XXVIII, Roma 1977, pág. 105).

Santo Agostinho termina com uma
exortação que é, ao mesmo tempo, tam-
bém um desejo: “Sejamos o Israel de Deus
e abracemos com força a paz, porque Jeru-
salém significa visão de paz e nós somos
Israel: o Israel sobre o qual reina a paz”
(Ibid., pág. 107), e a paz é Cristo.

BENTO XVI
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1. Escutámos poucas palavras, apenas
cerca de trinta no original hebraico do Sal-
mo 130. Contudo, são palavras intensas
que desenvolvem um tema muito frequen-
te em toda a literatura religiosa: a infância
espiritual. O pensamento corre depressa e
quase espontaneamente para Santa Teresa
de Lisieux, para o seu “pequeno cami-
nho”, para o seu “permanecer pequena”
para “estar nos braços de Jesus” (cf. Ma-
nuscrito “C”, 2rº-3vº: Obras Completas,
Cidade do Vaticano 1997, pp. 235-236).

No centro do Salmo, com efeito,
sobressai a imagem de uma mãe com o
seu filho, sinal do amor terno e materno de
Deus, como já o tinha apresentado o
profeta Oseias: “Quando Israel era ainda
menino, Eu amei-o... Segurava-os com
laços humanos, com laços de amor, fui
para eles como os que levantam uma cri-
ancinha contra o seu rosto; inclinei-me so-
bre ele para lhe dar de comer” (11, 1.4).

2. O Salmo começa com a descrição da
atitude oposta à da infância, a qual tem
consciência da sua fragilidade, mas confia
na ajuda dos outros. Em cena, no Salmo,
estão ao contrário a soberba do coração, a
altivez do olhar, as “grandezas” e as
“coisas superiores” (cf. Sl 130, 1). É a
representação da pessoa soberba, descrita
com termos hebraicos que indicam “alti-

vez” e “exaltação”, a atitude arrogante de
quem olha os outros com superioridade,
considerando-os inferiores a si mesmo.

A grande tentação do soberbo, que
quer ser como Deus, árbitro do bem e do
mal (cf. Gn 3, 5), é firmemente rejeitada
pelo orante, que opta pela confiança
humilde e espontânea no único Senhor.
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3. Passa-se, assim, à imagem inesque-
cível do menino e da mãe. O texto original
hebraico não fala de um menino recém-
-nascido, mas de uma “criança desma-
mada” (Sl 130, 2). Ora bem, é sabido que
no antigo Próximo Oriente o desmame
oficial se realizava por volta dos três anos
e se celebrava com uma festa (cf. Gn 21, 8;
1 Sm 1, 20-23; 2 Mac 7, 27).

O menino, ao qual alude o Salmista,
está ligado à sua mãe por uma relação já
mais pessoal e íntima, e, portanto, não
pelo mero contacto físico e pela necessi-
dade de alimento. Trata-se de um vínculo
mais consciente, embora sempre imediato
e espontâneo. Esta é a parábola ideal da
verdadeira “infância” do espírito, que não
se abandona a Deus de modo cego e auto-
mático, mas sereno e responsável.

4.  Neste momento, a profissão de
confiança do orante estende-se a toda a
comunidade: “Espera, Israel, no Senhor,
agora e para sempre” (Sl 130, 3). Agora a
esperança brota em todo o povo, que rece-
be de Deus segurança, vida e paz, e man-
tém-se no presente e no futuro, “agora e
para sempre”.

É fácil continuar a oração, utilizando
outras frases do Saltério, inspiradas na
mesma confiança em Deus: “A Vós fui
entregue logo ao nascer, desde o seio ma-
terno sois o meu Deus” (Sl 21, 11). “Ainda
que meu pai e minha mãe me abandonem,
o Senhor me acolherá” (Sl 26, 10). “Sois
Vós, Senhor, a minha esperança, a minha
confiança desde a juventude. Desde o nas-
cimento Vós me sustentais, desde o seio
materno sois o meu protector” (Sl 70, 5-6).

5. Como vimos, à confiança humilde
contrapõe-se a soberba. Um escritor

cristão dos séculos IV-V, João Cassiano,
adverte os fiéis para a gravidade deste ví-
cio, que “destrói todas as virtudes no seu
conjunto e não ataca só os medíocres e os
fracos, mas principalmente os que conse-
guiram cargos de responsabilidade com o
uso da força”. E prossegue: «Por este mo-
tivo o bem-aventurado David guarda com
tanto cuidado o seu coração, até ao ponto
de se atrever a proclamar, diante d’Aquele
a quem certamente não passavam desper-
cebidos os segredos da sua consciência:
“Senhor, o meu coração não é ambicioso
nem os meus olhos altivos; não pretendo
grandezas superiores às minhas forças”...
Todavia, conhecendo bem quanto essa
salvaguarda é difícil também para os
perfeitos, não tem a presunção de se apoi-
ar unicamente nas suas forças, mas suplica
com orações ao Senhor, que o ajude a evi-
tar as flechas do inimigo e a não ser ferido:
“Não me calquem os pés do orgulhoso”»
(Sl 35, 12)” (Le istituzioni cenobitiche,
XII, 6, Abadia de Praglia, Bresseo di
Teolo Pádua 1989, pág. 289).

De modo semelhante, um antigo texto
anónimo dos Padres do deserto transmi-
tiu-nos esta declaração, que se faz eco do
Salmo 130: “Jamais ultrapassei o meu
posto para subir mais alto, e nunca fiquei
perturbado em caso de humilhação, por-
que todos os meus pensamentos se redu-
ziam a pedir ao Senhor que me despojasse
do homem velho” (I Padri del deserto.
Detti, Roma 1980, pág. 287). 
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1. Ao escutar as palavras do Salmo 125,
dá a impressão de ver passar diante dos
olhos o acontecimento que se canta na se-
gunda parte do Livro de Isaías: o “novo
êxodo”. É o regresso de Israel do exílio de
Babilónia à terra dos pais, após o édito do
rei persa Ciro, no ano 538 a.C. Então repe-
tiu-se a experiência jubilosa do primeiro
êxodo, quando o povo judeu foi libertado
da escravidão do Egipto.

Este Salmo adquiria um significado
particular quando se cantava nos dias em
que Israel se sentia ameaçado e com
medo, por estar submetido de novo à
provação. O Salmo inclui, de facto, uma
oração pelo regresso dos prisioneiros
desse momento (cf. v. 4). Deste modo se
convertia numa prece do povo de Deus
no seu itinerário histórico, repleto de
perigos e provações, mas sempre aberto
à confiança em Deus Salvador e Liber-
tador, apoio dos débeis e dos oprimidos.

2. O Salmo introduz numa atmosfera
de júbilo: há sorrisos, faz-se festa pela
liberdade alcançada, dos lábios brotam
cânticos de alegria (cf. vv. 1-2).

A reacção diante da liberdade recupe-
rada é dupla. Por um lado, as nações pagãs
reconhecem a grandeza do Deus de Israel:
“O Senhor fez por eles grandes coisas” (v.
2). A salvação do povo eleito torna-se uma
prova evidente da existência eficaz e

poderosa de Deus, presente e activo na
história. Por outro lado, o povo de Deus
professa a sua fé no Senhor que salva:
“Sim, grandes coisas fez por nós o Se-
nhor” (v. 3).

3. O pensamento dirige-se depois ao pas-
sado, revivido com um calafrio de medo e
amargura. Queremos prestar atenção à
imagem agrícola que o Salmista utiliza:
“Os que semeiam em lágrimas, recolhem
com alegria” (v. 5). Sob o peso do traba-
lho, às vezes o rosto banha-se de lágrimas:
semeia-se com uma fadiga que poderá
acabar talvez na inutilidade e no fracasso.
Mas quando chega a colheita abundante e
jubilosa, descobre-se que essa dor foi fe-
cunda.
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Neste versículo do Salmo está resu-
mida a grande lição sobre o mistério de
fecundidade e de vida, que o sofrimento
pode conter. Precisamente como Jesus
tinha dito pouco antes da sua paixão e
morte: “Se o grão de trigo, lançado à terra,
não morrer, ficará ele só; mas se morrer,
dará muito fruto” (Jo 12, 24).

4. O horizonte do Salmo abre-se deste
modo à colheita festiva, símbolo da ale-
gria produzida pela liberdade, pela paz e
pela prosperidade, que são fruto da bênção
divina. Esta oração é, então, um cântico de
esperança, ao qual se pode recorrer
quando se está mergulhado no momento
da provação, do medo, da ameaça exterior
e da opressão interior.

Mas pode tornar-se também num ape-
lo mais geral, a viver os próprios dias e a
cumprir as opções pessoais num clima de
fidelidade. A perseverança no bem, mes-
mo que seja incompreendida e suscite
oposição, no final chega sempre a uma
meta de luz, de fecundidade e de paz.

É o que São Paulo recordava aos
Gálatas: “Quem semear no Espírito, do
Espírito colherá a vida eterna. Não nos
cansemos de fazer o bem, porque a seu
tempo colheremos, se não tivermos esmo-
recido” (6, 8-9).

5. Concluamos com uma reflexão de São
Beda o Venerável (672/3-735) sobre o Sal-
mo 125, na qual comentava as palavras
com que Jesus anunciou aos seus discípu-
los a tristeza que o esperava e, ao mesmo
tempo, a alegria que havia de brotar da sua
aflição (cf. Jo 16,20).

Beda recorda que “choravam e se la-
mentavam os que amavam a Cristo,
quando o viram preso pelos inimigos,
atado, levado a julgamento, condenado,
flagelado, escarnecido, por último crucifi-
cado, atravessado pela lança e sepultado.
Aqueles que amavam o mundo, ao contrá-
rio, alegravam-se... quando condenavam a
uma morte vergonhosa Aquele, cuja sim-
ples vista era já para eles um incómodo.
Entristeceram-se os discípulos com a mor-
te do Senhor, mas ao receberem a notícia
da sua ressurreição, a sua tristeza conver-
teu-se em alegria; ao verem depois o pro-
dígio da ascensão, com alegria ainda mai-
or louvavam e bendiziam o Senhor, como
testemunha o evangelista Lucas (cf. 24,
53). Mas estas palavras do Senhor adap-
tam-se a todos os fiéis que, através das
lágrimas e das aflições do mundo, procu-
ram chegar às alegrias eternas e que, com
razão, agora choram e estão tristes, porque
ainda não podem ver Aquele a quem
amam e porque, enquanto estão no corpo,
sabem que se encontram longe da pátria e
do reino, embora estejam seguros de que,
através dos cansaços e das lutas alcança-
rão o prémio. A sua tristeza converter-se-á
em alegria quando, terminado o combate
desta vida, receberem a recompensa da
vida eterna, como diz o Salmo: “Aqueles
que semeiam em lágrimas, recolhem com
alegria" (Omelie sul Vangelo, 2, 13:
Collana di Testi Patristici, XC, Roma
1990, pp. 379-380).
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A PROVIDÊNCIA DIVINA

Catequese sobre o Salmo 126 (127)
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1. O Salmo 126, agora proclamado,
apresenta diante dos nossos olhos um
espectáculo em movimento: uma casa em
construção, a cidade com os seus guardas,
a vida das famílias, as vigílias nocturnas, o
trabalho quotidiano, os pequenos e os
grandes segredos da existência. Mas
acima de tudo eleva-se uma presença
decisiva, a do Senhor que paira sobre as
obras do homem, como sugere o início in-
cisivo do Salmo: “Se o Senhor não edifi-
car a casa, em vão trabalham os que a
constroem” (v. 1).

Uma sociedade sólida nasce, sem dú-
vida, do compromisso de todos os seus
membros, mas precisa da bênção e do
apoio desse Deus que, infelizmente, com
frequência é excluído ou ignorado. O
Livro dos Provérbios sublinha a primazia
da acção divina para o bem-estar de uma

comunidade e fá-lo de maneira radical
afirmando que “a bênção do Senhor é que
enriquece, o nosso esforço nada lhe acres-
centa” (Pr 10, 22).

2. Este Salmo sapiencial, fruto da medi-
tação sobre a realidade da vida de cada
dia, está construído substancialmente
sobre um contraste: sem o Senhor, em vão
se procura construir uma casa estável, edi-
ficar uma cidade segura, fazer frutificar a
própria fadiga (cf. Sl 126, 1-2). Com o
Senhor, ao contrário, tem-se prosperidade
e fecundidade, uma família cheia de filhos
e serena, uma cidade bem construída e
defendida, livre de pesadelos e insegu-
ranças (cf.vv.3-5).

O texto começa apresentando o Se-
nhor como construtor da casa e sentinela
que vigia sobre a cidade (cf. Sl 120, 1, 8).
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O homem sai de manhã para se empenhar
no trabalho para o sustento da família e
para o serviço do desenvolvimento da so-
ciedade. É um trabalho que ocupa as suas
energias, provocando o suor do seu rosto
(cf. Gn 3,19) durante todo o tempo da
jornada (cf. Sl 126, 2).

3. Pois bem, o Salmista não hesita em
afirmar que todo este trabalho é inútil, se
Deus não está ao lado de quem se esforça.
E afirma, ao contrário, que Deus premeia
até o sono dos seus amigos. O Salmista
quer exaltar deste modo a primazia da gra-
ça divina, que dá consistência e valor ao
agir humano, apesar de assinalado pelas
limitações e pela caducidade. No abando-
no sereno e fiel da nossa liberdade ao Se-
nhor, as nossas obras tornam-se sólidas,
capazes de dar um fruto permanente. O
nosso “sono” converte-se, deste modo, em
repouso abençoado por Deus, destinado a
selar uma actividade que tem sentido e
consistência.

4. Neste momento passa-se a outra cena
descrita pelo nosso Salmo. O Senhor ofe-
rece o dom dos filhos, vistos como uma
bênção e uma graça, sinal da vida que con-
tinua e da história da salvação orientada
para novas etapas (cf. v. 3). O Salmista
exalta em particular “os filhos nascidos na
juventude”: o pai que teve filhos na sua
juventude, não só os verá em todo o seu
vigor, mas eles serão o seu amparo na
velhice. Ele poderá deste modo enfrentar
com segurança o futuro, tornando-se
semelhante a um guerreiro, armado com
essas “flechas” agudas e vitoriosas que
são os filhos (cf. vv. 4-5).

A imagem, tomada da cultura daquela
época, tem o objectivo de celebrar a segu-

rança, a estabilidade, a força de uma fa-
mília numerosa, como se repetirá a seguir
no Salmo 127, no qual se faz o retrato de
uma família feliz.

O quadro final representa um pai rode-
ado pelos seus filhos, que é acolhido com
respeito às portas da cidade, sede da vida
pública. A procriação é, portanto, um dom
portador de vida e de bem-estar para a so-
ciedade. Perante algumas nações estamos
conscientes nos nossos dias de que a dimi-
nuição demográfica despoja da frescura,
da energia, do futuro encarnado nos filhos.
Acima de tudo, porém, eleva-se a presen-
ça de Deus que abençoa, fonte de vida e de
esperança.

6. O Salmo 126 foi utilizado pelos auto-
res espirituais precisamente para exaltar
esta presença divina, decisiva para avan-
çar pelo caminho do bem e do reino de
Deus. Deste modo o monge Isaías (faleci-
do em Gaza em 491) no seu Asceticon
(Logos 4, 118), recordando o exemplo dos
antigos patriarcas e profetas, ensina:
«Colocaram-se sob a protecção de Deus
implorando a sua assistência, sem pôr a
sua confiança em qualquer fadiga realiza-
da. E a protecção de Deus foi para eles
uma cidade fortificada, pois sabiam que
sem a ajuda de Deus eram impotentes e a
sua humildade fazia-os dizer com o Sal-
mista: “Se o Senhor não edificar a casa,
em vão trabalham os que a constroem. Se
o Senhor não guardar a cidade, em vão vi-
giam as sentinelas”» (Recueil ascétique,
Abbaye de Bellefontaine 1976, pp. 74-
75).

BENTO XVI

31 de Agosto de 2005
Transcrito de L'Osservatore Romano



JANEIRO 2004 – DEZEMBRO 2005 119

A VOZ DO PAPA

JANEIRO 2004 – DEZEMBRO 2005 119

1. Já nos detivemos anteriormente a
meditar no grandioso fresco de Cristo,
Senhor do universo e da história, que
constitui o hino do início da Carta de São
Paulo aos Colossenses. Este cântico, de
facto, ritma as quatro semanas nas quais se
articula a Liturgia das Vésperas.

O  coração do hino é constituído pelos
versículos 15-20, nos quais aparece de
maneira directa e solene Cristo, definido
como “imagem” de “Deus invisível” (v.
15). O Apóstolo gosta do termo grego
eikon, “ícone”:  nas suas Cartas utiliza-o
nove vezes aplicando-a quer a Cristo, íco-
ne perfeito de Deus (cf. 2 Cor 4, 4), quer
ao homem, imagem e glória de Deus (cf. 1
Cor 11, 7). Este, no entanto, com o peca-
do, “trocou a glória do Deus incorruptível
por figuras representativas do homem cor-
ruptível” (Rm 1, 23), optando por adorar
os ídolos, tornando-se semelhante a eles.

Por isso, temos que modelar continua-
mente a nossa imagem sobre a do Filho de
Deus (cf. 2 Cor 3, 18), pois fomos liberta-
dos “do poder das trevas”, e “transferidos
para o reino do seu amado Filho” (Cl 1,
13).

CRISTO,
O PRIMOGÉNITO DE TODA A CRIATURA,
O PRIMOGÉNITO DE ENTRE OS MORTOS

Catequese sobre o Cântico da
Carta aos Colossenses (1, 12-20)

2. Depois, Cristo é proclamado como
“primogénito (gerado antes) de todas as
criaturas” (v. 15). Cristo é anterior a toda a
criação (cf. v. 17), tendo sido gerado desde
a eternidade:  por isso “n’Ele foram cria-
das todas as coisas, no céu e na terra” (v.
16). Também na antiga tradição hebraica
se afirmava que “todo o mundo foi criado
por causa do Messias” (Sanhedrin 98b).

Para o Apóstolo, Cristo é o princípio de
união (“por Ele tudo subsiste”), o media-
dor (“por meio d’Ele”), e o destino final
para o qual converge toda a criação. Ele é
“o primogénito de muitos irmãos” (Rm 8,
29), ou seja, é o Filho por excelência na
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grande família dos filhos de Deus, da qual
se passa a fazer parte pelo Baptismo.

3. Ao chegar a este ponto, o olhar passa
do mundo da criação para o da história:
Cristo é “a cabeça da Igreja que é o seu
corpo” (Cl 1, 18) e já o é através da sua
Encarnação. De facto, Ele entrou na co-
munidade humana para a reger e a unir
num “corpo”, isto é, numa unidade har-
moniosa e fecunda. A convivência e o
crescimento  da  humanidade têm  a sua
raiz, o seu fulcro vital, “o princípio”, em
Cristo.

Precisamente com esta primazia
Cristo pode tornar-se o princípio da res-
surreição de todos, o “primogénito de en-
tre os mortos”, porque “em Cristo todos
voltarão a receber a vida... primeiro,
Cristo, depois, aqueles que pertencem a
Cristo, por ocasião da sua vinda”
(1 Cor 15, 22-23).

4. O hino encaminha-se para a sua con-
clusão celebrando a “plenitude”, em grego
pleroma, que Cristo tem em si como dom
do amor do Pai. É a plenitude da divindade
que se irradia tanto no universo como na
humanidade, tornando-se fonte de paz, de
unidade, de harmonia perfeita (Cl 1, 19-
20).

Esta “reconciliação” e “pacificação” é
realizada através “do sangue da sua cruz”,
pelo qual fomos justificados e santifica-
dos. Ao derramar o seu  sangue  e  ao en-
tregar-se a si mesmo, Cristo difundiu a paz
que, na linguagem bíblica, é síntese dos
bens messiânicos e plenitude salvífica es-
tendida a toda a realidade criada.

O hino termina, portanto, com um
horizonte luminoso de reconciliação, de

unidade, de harmonia e paz, sobre o qual
se ergue solenemente a figura do seu ar-
tífice, Cristo, “Filho querido” do Pai.

5. Os escritores da antiga tradição cristã
reflectiram sobre este hino de grande den-
sidade. São Cirilo de Jerusalém, num dos
seus diálogos, cita o cântico da Carta aos
Colossenses para responder a um interlo-
cutor anónimo que lhe tinha perguntado:
“Dizemos, portanto, que o Verbo gerado
por Deus Pai sofreu por nós na sua car-
ne?”. A resposta, seguindo as pisadas do
cântico, é afirmativa.

De facto, afirma Cirilo, “a imagem do
Deus invisível, o primogénito de toda a
criatura, visível e invisível, pelo qual e no
qual tudo existe, foi dada – disse  Paulo –
como  cabeça à Igreja:  Ele é, além disso, o
primogénito de muitos mortos”, isto é, o
primeiro na série dos mortos que ressusci-
tam. Ele, prossegue Cirilo, “renunciando à
alegria que lhe fora proposta, sofreu a
cruz, desprezando a ignomínia” (Hb 12,
2). Nós não dizemos que um simples ho-
mem, cheio de honras, ou não sei como,
pela sua união a Ele foi sacrificado por
nós, mas que o próprio Senhor da glória
foi crucificado” (Porque Cristo é um:  Co-
lecção de Textos Patrísticos, XXXVII,
Roma 1983, pág. 101).

Diante deste Senhor da glória, sinal do
amor supremo do Pai, também nós eleva-
mos o nosso canto de louvor e nos prostra-
mos para o adorar e lhe dar graças.
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AS PROMESSAS DO SENHOR A DAVID

Catequese sobre o Salmo 131 I (132)
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1. Escutámos a primeira parte do Salmo
131, um hino que a Liturgia das Vésperas
nos apresenta em dois momentos distin-
tos. Muitos estudiosos pensam que este
cântico ressoou na celebração solene do
transporte da arca do Senhor, sinal da pre-
sença divina no meio do povo de Israel,
para Jerusalém, a nova capital escolhida

por David. Na narração deste aconteci-
mento, tal como nos é referido pela Bíblia,
lê-se que o rei David “cingindo a insígnia
votiva de linho, dançava com todas as suas
forças diante do Senhor. O rei e todos os
israelitas conduziram a Arca do Senhor,
com gritos de alegria e tocando trombe-
tas” (2 Sm 6, 14-15).

Outros estudiosos, pelo contrário, si-
tuam o Salmo 131 numa celebração come-
morativa daquele acontecimento antigo,
depois da instituição do culto no santuário
de Sião por David.

2. O nosso hino parece supor uma di-
mensão litúrgica: provavelmente era utili-
zado numa procissão, com a presença de
sacerdotes e fiéis e a participação de um
coro.

Seguindo a Liturgia das Vésperas, de-
ter-nos-emos nos primeiros dez versículos
do Salmo, que acabam de ser proclama-
dos. No coração desta passagem encon-
tra-se o juramento solene pronunciado
por David. Diz-se, de facto, que ele – dei-
xando para trás o áspero enfrentamento
com o seu predecessor, o rei Saul – “fez
um juramento ao Senhor, um voto ao Deus
de Jacob” (cf. Sl 131, 2). O conteúdo deste
compromisso solene, expresso nos vv.
3-5, é claro: o rei não pisará o palácio real
de Jerusalém, não poderá descansar tran-
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quilo, sem primeiro ter encontrado uma
morada para a arca do Senhor.

No próprio centro da vida social deve
haver, portanto, uma presença que evoque
o mistério de Deus transcendente. Deus e
homem caminham juntos na história, e o
templo tem a finalidade de assinalar de
modo visível esta comunhão.

3. Neste momento, depois das palavras
de David, abre-se caminho, talvez através
das palavras de um coro litúrgico, à recor-
dação do passado. Evoca-se, de facto, o
encontro da arca nos campos de Jaar, na
região de Éfrata (cf. v. 6): ali ficara duran-
te muito tempo, depois de ter sido restituí-
da pelos Filisteus a Israel, que a perdera
durante uma batalha (cf. 1 Sm 7, 1; 2 Sm 6,
2.11). Por este motivo, da província foi le-
vada à futura cidade santa e o nosso trecho
termina com uma celebração de festa que
apresenta, por um lado, o povo em adora-
ção (cf. Sl 131, 7.9), isto é, a assembleia
litúrgica e, por outro, o Senhor que volta a
tornar-se presente e a actuar com o sinal
da arca colocada em Sião (cf. v. 8).

A alma da liturgia está neste encontro
entre sacerdotes e fiéis, por um lado, e o
Senhor com o seu poder, por outro.

4. Como selo da primeira parte do Salmo
131 ressoa uma aclamação suplicante em
favor dos reis sucessores de David: “Por
amor de David, vosso servo, não afasteis o
rosto do vosso ungido” (v.10).

É fácil descobrir uma dimensão
messiânica nesta súplica, inicialmente

destinada a pedir apoio para o rei judaico
nas provações da vida. A palavra “ungido”
traduz de facto a palavra hebraica “Messi-
as”: o olhar do orante dirige-se, deste
modo, para além das vicissitudes do reino
de Judá e projecta-se para a grande expec-
tativa do “Ungido” perfeito, o Messias
que será sempre grato a Deus, por ele
amado e abençoado.

5. Esta interpretação messiânica domi-
nará na interpretação cristã e alargar-se-á
a todo o Salmo.

Significativa, por exemplo, é a aplica-
ção que Hesíquio de Jerusalém, um pres-
bítero da primeira metade do século V,
fará do v. 8 à encarnação de Cristo. Na sua
Segunda Homilia sobre a Mãe de Deus di-
rige-se à Virgem com estas palavras: “Da-
vid não deixa de celebrar-te com a cíta-
ra, a ti e Àquele que nasceu de ti. “Le-
vantai-Vos, Senhor, e entrai no vosso re-
pouso, Vós e a arca da vossa majestade”
(Sl 131, 8)”. Quem é a “Arca da vossa
majestade?” Hesíquio responde: “Evi-
dentemente a Virgem, a Mãe de Deus. De
facto, se Vós sois a pérola, ela é a arca; se
Vós sois o sol, necessariamente a Virgem
será chamada céu; e se Vós sois a flor
incontaminada, a Virgem será a planta in-
corruptível, paraíso de imortalidade”
(Textos marianos do primeiro milénio, I,
Roma 1988, pp. 532-533).
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Catequese sobre o Salmo 131 II (132)
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1. Acaba de ressoar a segunda parte do
Salmo 131, um cântico que evoca um
acontecimento capital na história de Isra-
el: a trasladação da arca do Senhor para a
cidade de Jerusalém.

David foi o artífice desta transferên-
cia, testemunhada na primeira parte do
Salmo, que já meditámos. De facto, o rei
tinha feito o juramento de não se estabele-
cer no palácio real enquanto não encon-
trasse uma morada para a arca de Deus,
sinal da presença do Senhor junto do seu
povo (cf. vv. 3-5).

Àquele juramento do soberano corres-
ponde agora o juramento do próprio Deus:
“O Senhor fez um juramento a David, e
não voltará atrás” (v. 11). Esta promessa
solene, em definitivo, é a mesma que o
profeta Natan fizera, em nome de Deus, ao
próprio David; ela refere-se à futura des-
cendência davídica, destinada a reinar de
maneira estável (cf. 2 Sm 7, 8-16).

2. Mas o juramento divino requer o em-
penhamento humano, a ponto de estar
condicionado por um “se”: “Se os teus fi-
lhos guardarem a minha aliança” (Sl 131,
12). À promessa e ao dom de Deus, que
nada tem de mágico, deve responder a
adesão fiel e activa do homem num diálo-
go que estreita duas liberdades, a divina e
a humana.

Neste momento o Salmo transforma-se
num cântico que exalta os maravilhosos
efeitos quer do dom do Senhor, quer da
fidelidade de Israel. Experimentar-se-á,
de facto, a presença de Deus no meio do
povo (cf. vv. 13-14): Ele será como um
habitante entre os habitantes de Jerusa-
lém, como um cidadão que vive com os
outros cidadãos as vicissitudes da história,
oferecendo contudo a força da sua bênção.

3. Deus abençoará as colheitas, preocu-
pando-se com os pobres, para que possam
saciar-se (cf. v. 15); estenderá o seu manto
protector sobre os sacerdotes oferecendo-
lhes a sua salvação; fará com que todos os
fiéis vivam na alegria e na confiança (cf. v.
16).

A bênção mais intensa é reservada
uma vez mais a David e à sua descendên-
cia: “Darei a David um poderoso descen-
dente e farei brilhar uma luz para o meu
Ungido. Cobrirei de confusão os seus ini-
migos, mas sobre Ele farei resplandecer o
diadema” (vv. 17-18).

Mais uma vez, como tinha acontecido
na primeira parte do Salmo (cf. v. 10),
entra em cena a figura do “Ungido”, em
hebraico “Messias”, unindo assim a des-
cendência davídica com o messianismo
que, na releitura cristã, encontra o seu ple-
no cumprimento na figura de Cristo. As



imagens que utiliza são muito vivas: Da-
vid é representado como um rebento que
cresce com vigor. Deus ilumina o des-
cendente de David com uma lâmpada cin-
tilante, símbolo de vitalidade e de gló-
ria; uma coroa resplandecente marcará o
seu triunfo sobre os inimigos e, por con-
seguinte, a vitória sobre o mal.

4. Em Jerusalém, no templo que guarda a
arca e na dinastia de David, realiza-se a
dupla presença do Senhor, no espaço e na
história. O Salmo 131 converte-se, deste
modo, numa celebração do Deus Emanuel
que está com as suas criaturas, vive junto
delas e as ajuda, desde que permaneçam
unidas a Ele na verdade e na justiça. O
centro espiritual deste hino é já um prelú-
dio da proclamação de João: “E o Verbo
fez-se carne e veio habitar connosco” (Jo
1, 14).

5. Concluamos recordando que o início
desta segunda parte do Salmo 131 foi
utilizada habitualmente pelos Padres da
Igreja para descrever a encarnação do
Verbo no seio da Virgem Maria.

Santo Ireneu, referindo-se à profecia
de Isaías sobre a Virgem que está para dar
à luz, explicava: «As palavras: “Ouve,
pois, casa de David” (Is 7, 13) indicam
que o rei eterno, que segundo a promessa
de Deus a David surgiria do “fruto do seu

ventre” (Sl 131, 11), é o mesmo que nas-
ceu da Virgem, da descendência de David.
Por isso, lhe tinha prometido um rei que
nasceria do “fruto do seu ventre”, expres-
são que indica uma virgem grávida. Por-
tanto a Escritura... faz referência ao fruto
do ventre para proclamar que o nascimen-
to daquele que devia vir, havia de vir da
Virgem. Assim o testemunhou precisa-
mente Isabel, cheia do Espírito Santo,
quando disse a Maria: “Bendita és tu entre
as mulheres e bendito é o fruto do teu ven-
tre” (Lc 1, 42). Deste modo, o Espírito
Santo indica àqueles que querem
escutá-lo, que no seio da Virgem, isto é,
Maria, se cumpriu a promessa, feita por
Deus a David, de suscitar um rei do fruto
do seu ventre” (Contra as heresias, 3, 21,
5: Già e Non Ancora, CCCXX, Milão
1997, p. 285).

Deste modo vemos a fidelidade de
Deus no grande arco que vai do antigo
Salmo até à encarnação do Senhor. No
Salmo já aparece e resplandece o mistério
de um Deus que habita connosco, que se
torna um connosco na Encarnação. E esta
fidelidade de Deus é a nossa confiança nas
mudanças da história, é a nossa alegria.
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LOUVOR A DEUS TODO-PODEROSO

Catequese sobre o Salmo 134 I (135)

1. Apresenta-se agora diante de nós a
primeira parte do Salmo 134, um hino de
carácter litúrgico, entretecido de alusões,
reminiscências  e  referências  a  outros
textos bíblicos. A liturgia, de facto, elabo-
ra com frequência os seus textos bíblicos
recorrendo ao grande património da Bí-
blia, rico repertório de temas e orações,
que sustentam o caminho dos fiéis.

Sigamos a textura orante desta primei-
ra parte (cf. Sl 134, 1-12), que começa
com um amplo e apaixonado convite a
louvar o Senhor (cf. vv. 1-3). O apelo diri-
ge-se aos “servos do Senhor, que estão no
templo do Senhor, nos átrios da casa do
nosso Deus” (cf. vv. 1-2). Estamos, por-
tanto, na atmosfera viva do culto que se
realiza no templo, o lugar privilegiado e
comunitário da oração. Ali se experimenta
de maneira eficaz a presença do “nosso
Deus”, um Deus “bom” e “amável”, o
 Deus  da  eleição e da aliança (cf. vv. 3-
4).

Depois do convite ao louvor, uma voz
solista proclama a profissão de fé, que co-
meça com a fórmula “Eu sei” (v. 5). Este
Credo constituirá a substância de todo o
hino, que se converte numa proclamação
da grandeza do Senhor (ibidem), manifes-
tada nas suas obras maravilhosas.

2. A omnipotência divina manifesta-se
continuamente no mundo inteiro “no céu e
na terra, no mar e nos abismos”. É Ele que
faz as nuvens, os relâmpagos, a chuva e os
ventos, imaginados como se estivessem
encerrados em “reservatórios” ou arma-
zéns (cf. vv. 6-7).

Mas esta profissão de fé celebra so-
bretudo outro aspecto da actividade divi-
na. Trata-se da admirável intervenção na

A VOZ DO PAPA

JANEIRO 2004 – DEZEMBRO 2005 125



história, onde o Criador mostra o rosto de
redentor do seu povo e de soberano do
mundo. Diante dos olhos de Israel, reco-
lhido em oração, passam os grandes acon-
tecimentos do Êxodo.

Antes de tudo, menciona a comemora-
ção sintética e essencial das “pragas” do
Egipto, os flagelos suscitados pelo Senhor
para dominar o opressor (cf. vv. 8-9).
Continua-se depois com a evocação das
vitórias de Israel após a longa marcha no
deserto. Estas são atribuídas à poderosa
intervenção de Deus, que “derrotou
muitos povos e matou reis poderosos”
(v. 10). Por fim, eis a meta tão desejada
e esperada, a da terra prometida:  “Deu a
terra  deles  em herança, em herança a
Israel, seu povo” (v. 12).

O amor divino torna-se concreto e
quase se pode experimentar na história
com todas as vicissitudes difíceis e glorio-
sas. A liturgia tem a tarefa de tornar sem-
pre presentes e eficazes os dons divinos,
sobretudo na grande celebração pascal
que é a raiz das outras solenidades e cons-
titui o emblema supremo da liberdade e da
salvação.

3. Recolhamos o espírito do Salmo e do
seu louvor a Deus tornando a propô-lo

através da voz de São Clemente Romano,
tal como ressoa na longa oração conclusi-
va da sua Carta aos Coríntios. Ele faz no-
tar que, assim como no Salmo 134 aparece
o rosto de Deus redentor, do mesmo modo
a sua protecção, já concedida aos antigos
padres, se nos apresenta agora em Cristo:
“Senhor, faz brilhar sobre nós a luz do teu
rosto, para gozarmos de bem-estar na tua
paz, para sermos protegidos pela tua mão
poderosa, nos livrarmos de todo o pecado
pelo teu excelso braço, e nos salvarmos de
todos os que nos odeiam injustamente.
Dá-nos concórdia e paz, a nós e a todos os
habitantes da terra, tal como as deste aos
nossos pais, quando te invocavam santa-
mente na fé e sinceridade de coração... Só
tu, Senhor, podes conceder-nos estes bens
e outros ainda maiores. Nós te louvamos e
bendizemos, por Jesus Cristo, o grande
Sacerdote e protector das nossas almas,
pelo qual te sejam dadas honra e glória,
agora e de geração em geração, pelos sé-
culos dos séculos. Amen” (60, 3-4; 61, 3: 
Colecção de Textos Patrísticos, V, Roma
1984, pp. 90-91).
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SÓ DEUS É GRANDE E ETERNO

Catequese sobre o Salmo 134 II (135)

1. O Salmo 134, cântico de tom pascal,
é-nos apresentado pela Liturgia das Vés-
peras em dois trechos distintos. Acabá-
mos de escutar a segunda parte (cf. vv. 13,
21), que termina com o aleluia, a exclama-
ção de louvor ao Senhor com que tinha
começado o Salmo.

Depois de ter comemorado na primei-
ra parte do hino o acontecimento do Êxo-
do, centro da celebração pascal de Israel,
agora o Salmista põe em confronto de ma-
neira incisiva duas visões religiosas dife-
rentes. De um lado, apresenta-se a figura
do Deus vivo e pessoal que está no centro
da fé autêntica (cf. vv. 13-14). A sua pre-
sença é eficaz e salvífica; o Senhor não é
uma realidade imóvel e ausente, mas uma
pessoa viva que “guia” os seus fiéis e se
“compadece” deles, apoiando-os com o
poder do seu amor.

2. Do outro lado, aparece a idolatria (cf.
vv. 15-18), expressão de uma religiosida-
de desviada e enganadora. De facto, o ído-
lo mais não é do que uma “obra das mãos
do homem”, um produto de desejos huma-
nos; por conseguinte, é incapaz de superar
os limites da criatura. Certamente tem
uma forma humana com boca, olhos, ouvi-
dos, garganta, mas é inerte, não tem vida,
como sucede precisamente com uma está-
tua inanimada (cf. Sl 113 B, 4-8).

O destino de quem adora estas realida-
des mortas é o de tornar-se semelhante a
elas, impotente, frágil, inerte. Nestes ver-
sículos está claramente representada a
eterna tentação do homem de buscar a sal-
vação na “obra das suas mãos”, pondo a
sua esperança na riqueza, no poder, no su-
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cesso, na matéria. Infelizmente acontece-
-lhe o que já fora descrito de modo eficaz
pelo profeta Isaías: «Esta gente alimenta-
se de cinzas, e o seu coração, extraviado,
desencaminha-os. Não consegue salvar-
-se, dizendo: “Não será um puro engano o
que tenho na mão direita?”» (Is 44, 20).

3. O Salmo 134, depois desta meditação
sobre a verdadeira e a falsa religião, sobre
a fé genuína no Senhor do universo e da
história, e sobre a idolatria, termina com
uma bênção litúrgica (cf. vv. 19-21), que
apresenta uma série de figuras presentes
no culto realizado no templo de Sião (cf.
Sl 113, 9-13).

De toda a comunidade reunida no
templo se ergue a Deus, criador do univer-
so e salvador do seu povo na história, uma
bênção conjunta, expressa na diversidade
das vozes e na humildade da fé.

A liturgia é o lugar privilegiado para a
escuta da Palavra divina, que torna pre-
sentes os actos salvíficos do Senhor, mas é
também o ambiente no qual se eleva a
oração comunitária que celebra o amor
divino. Deus e homem encontram-se num
abraço de salvação, que encontra o seu
cumprimento precisamente na celebração
litúrgica.

4. Ao comentar os versículos deste Sal-
mo sobre os ídolos e a semelhança com
eles que adquirem os que neles confiam
(cf. Sl 134, 15-18), Santo Agostinho ob-
serva: «De facto – acreditai-o, irmãos –
grava-se  neles uma certa semelhança com
os seus ídolos: não no seu corpo, mas no
seu homem interior. Têm ouvidos, mas

não ouvem o que Deus lhes grita: “Quem
tem ouvidos para ouvir, ouça”. Têm olhos,
mas não vêem: quer dizer, os olhos do cor-
po, mas não os olhos da fé”».

Do mesmo modo, «têm nariz, mas não
sentem o odor. Não são capazes de per-
ceber esse odor de que fala o Apóstolo:
somos o bom odor de Cristo em todo o
lugar (cf. 2 Cor 2, 15). De que lhes serve
ter nariz, se não podem respirar o suave
perfume de Cristo?”».

É verdade, reconhece Agostinho,
ainda há pessoas ligadas à idolatria; «no
entanto, todos os dias há também pessoas
que, convencidas dos milagres de Cristo
Senhor, abraçam a fé. Todos os dias se
abrem olhos aos cegos e ouvidos aos sur-
dos, começam a respirar narinas que antes
estavam fechadas, se soltam as línguas
dos mudos, se consolidam as pernas dos
paralíticos, se endireitam os pés dos co-
xos. De todas estas pedras surgem filhos
de Abraão (cf. Mt 3, 8). Por conseguinte,
diga-se também a todos eles: “Casa de
Israel, bendizei o Senhor”... Bendizei o
Senhor vós, povos todos. Isto significa:
“Casa de Israel”. Bendizei-o vós, presi-
dentes da Igreja. Isto significa “Casa de
Aarão”. Bendizei-o vós, ministros! Isto
significa “Casa de Levi”. E que dizer das
outras nações? “Vós que temeis o Senhor,
bendizei o Senhor”» (Exposição sobre o
Salmo 134, 24-25: Nova Biblioteca Agos-
tiniana,  XXVIII, Roma 1977, pp.
375.377).
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CHEGADA A JERUSALÉM

Catequese sobre o Salmo 121 (122)

1. O Salmo que acabámos de escutar e
saborear como uma oração é um dos
Cânticos das subidas mais belos e
apaixonantes. Trata-se do Salmo 121, uma
celebração viva e de grande participação
em Jerusalém, a cidade santa para onde
sobem os peregrinos.

De facto, logo na introdução se unem
dois momentos vividos pelo fiel: o do dia
em que aceitou o convite de ir “para a casa

do Senhor” (v. 1) e o da chegada jubilosa
às “portas” de Jerusalém (cf. v. 2); agora
os pés pisam finalmente essa terra santa e
amada. Os lábios abem-se, então, para en-
toar um cântico de festa em honra de Sião,
entendida no seu profundo significado es-
piritual.

2. “Cidade bem edificada” (v. 3), símbolo
de segurança e de estabilidade, Jerusalém
é o coração da unidade das doze tribos de
Israel, que para ela convergem como cen-
tro da sua fé e do seu culto. Com efeito,
sobem até ela “para celebrar o nome do
Senhor” (cf. v. 4), no lugar que a “Lei de
Israel” (Dt 12, 13-14; 16, 16) estabeleceu
como único santuário legítimo e perfeito.

Existe em Jerusalém outra realidade
relevante, também ela sinal da presença de
Deus em Israel: são “os tribunais da casa
de David” (v. 5), isto é, o governo da di-
nastia davídica, expressão da acção divina
na história, que confluiria no Messias (2
Sm 7, 8-16).

3. Os “tribunais da casa de David” são
chamados também “tribunais da justiça”
(cf. Sl 121, 5), pois o rei também era o
juiz supremo. Assim Jerusalém, capital
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política, era também a sede judiciária
suprema, onde se resolviam em última
instância as controvérsias: deste modo, ao
saírem de Sião, os peregrinos hebreus
regressavam às suas cidades mais justos e
pacificados.

O Salmo traça, deste modo, um retrato
ideal da cidade santa na sua função reli-
giosa e social, mostrando que a religião
bíblica não é abstracta nem intimista, mas
é fermento de justiça e de solidariedade. À
comunhão com Deus segue-se necessaria-
mente a comunhão dos irmãos entre si.

4. Chegamos agora à invocação final
(cf. vv. 6-9). Ela está toda ritmada sobre a
palavra hebraica shalom, “paz”, conside-
rada tradicionalmente como a base do pró-
prio nome da cidade santa Jerushalaim,
interpretada como “cidade da paz”.

Como é sabido, shalom refere-se à paz
messiânica, que une em si alegria, prospe-
ridade, bem, abundância. Assim, na despe-
dia final que o peregrino dirige ao templo,
à “casa do Senhor nosso Deus”, acrescen-
ta à paz o “bem”: “pedirei para ti todos os
bens” (v. 9). Temos aqui, de forma anteci-
pada, a saudação franciscana: “Paz e
bem!”. É um voto de bênção para os fiéis
que amam a cidade santa, para a sua rea-
lidade física de muros e casas nos quais
palpita a vida de um povo, para todos os
irmãos e amigos. Deste modo Jerusalém
tornar-se-á um lar de harmonia e de paz.

5. Concluamos a nossa meditação sobre
o Salmo 121 com uma reflexão sugerida
pelos Padres da Igreja, para os quais a
antiga Jerusalém era sinal de outra Jerusa-
lém, também ela “edificada como cidade

sólida e compacta”. Esta cidade – recorda
São Gregório Magno nas Homilias sobre
Ezequiel – “erige o seu grande edifício
com os costumes dos santos. Numa casa,
uma pedra sustenta a outra, pois se coloca
uma pedra sobre outra, e quem sustenta
outro, por sua vez é sustentado por outro.
Assim, precisamente assim, na santa Igre-
ja, cada um sustenta e é sustentado. Os
mais próximos sustentam-se mutuamente,
e através deles se erige o edifício da cari-
dade. Por isso Paulo adverte: “Carregai o
peso uns dos outros e assim cumprireis a
Lei de Cristo” (Gl 6, 2). Sublinhando a
força desta lei, diz: “É no amor que está o
pleno cumprimento da lei” (Rm 13, 10). Se
eu, de facto, não me esforço por vos acei-
tar tal como sois, e se vós não vos
esforçais por me aceitar tal como sou, não
pode erguer-se o edifício da caridade entre
nós, que estamos unidos por amor recípro-
co e paciente”.

E, para completar a imagem, não se
pode esquecer que “há um alicerce que
suporta todo o peso da construção, o nosso
Redentor, que por si só sustenta no seu
conjunto os costumes de nós todos. Dele
diz o Apóstolo: “Ninguém pode pôr um
alicerce diferente do que já foi posto: Je-
sus Cristo” (1 Cor 3, 11). O fundamento
sustenta as pedras e não é sustentado pelas
pedras; quer dizer, o nosso Redentor car-
rega o peso de todas as nossas culpas, mas
nele não houve culpa alguma a suportar”
(2, 1, 5: Obras de Gregório Magno, III/2,
Roma, pp. 27.29).
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DE PROFUNDIS

Catequese sobre o Salmo 129 (130)

1. Acaba de proclamar-se um dos
Salmos mais célebres e mais amados pela
tradição cristã: o De profundis, assim
chamado pelo modo como começa na sua
versão latina. Juntamente com o Miserere,
converteu-se num dos Salmos penitenciais
preferidos pela devoção popular.

Para além da sua aplicação fúnebre, o
texto é antes de mais um cântico à miseri-
córdia divina e à reconciliação entre o pe-
cador e o Senhor, um Deus justo mas que
está sempre disposto a manifestar-se como
“misericordioso e clemente, vagaroso na
ira, cheio de bondade e fidelidade, que
mantém a sua graça até à milésima gera-
ção, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e
o pecado” (Ex 34, 6-7). Precisamente por
este motivo o nosso Salmo faz parte da
liturgia vespertina do Natal e de toda a oi-
tava do Natal, assim como do IV Domingo
da Páscoa e da solenidade da Anunciação
do Senhor.

2. O Salmo 129 começa com uma voz
que surge das profundezas do mal e da cul-
pa (cf. vv. 1-2). O eu do orante dirige-se ao
Senhor dizendo: “Chamo por Vós, Se-
nhor”. O Salmo desenvolve-se depois em
três momentos dedicados ao tema do pe-
cado e do perdão. Dirige-se antes de tudo a
Deus, interpelado directamente com o

“Vós”: “Se tiverdes em conta as nossas
faltas, Senhor, quem poderá salvar-se?
Mas em Vós está o perdão, para serdes te-
mido com reverência” (vv. 3-4).

É significativo o facto de que o que
gera o temor, atitude de respeito misturado
com amor, não é o castigo mas o perdão.
Mais que a cólera de Deus, deve causar
em nós um santo temor a sua magnanimi-
dade generosa e desarmante. De facto,
Deus não é um soberano inexorável que
condena o culpado, mas um pai amoroso,
que devemos amar não por receio de um
castigo, mas pela sua bondade disposta a
perdoar.

3. No centro do segundo momento está o
“eu” do orante que já não se dirige ao
Senhor, mas que fala de si: “Eu confio
no Senhor... A minha alma espera pelo
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Senhor mais do que as sentinelas pela
aurora” (vv. 5-6). Florescem agora, no
coração do Salmista arrependido, a
expectativa, a esperança, a certeza de
que Deus pronunciará uma palavra liber-
tadora e anulará o pecado.

A terceira e última etapa no desenvol-
vimento do Salmo abrange todo o Israel, o
povo com frequência pecador e consciente
da necessidade da graça salvífica de Deus:
“Israel espera pelo Senhor, porque no Se-
nhor está a misericórdia, e com Ele abun-
dante redenção. Ele há-de libertar Israel
de todas as suas faltas” (vv. 7-8).

A salvação pessoal, antes implorada
pelo orante, estende-se agora a toda a co-
munidade. A fé do Salmista insere-se na fé
histórica do povo da Aliança, “redimido”
pelo Senhor não só das angústias da opres-
são egípcia, mas também “de todas as suas
faltas”.

Partindo do fundo tenebroso do peca-
do, a súplica do De profundis eleva-se até
ao horizonte luminoso de Deus, no qual
domina “a misericórdia e a redenção”
duas grandes características do Deus de
amor.

4. Encomendemo-nos agora à meditação
que a tradição cristã fez deste Salmo. Es-
colhamos a palavra de Santo Ambrósio:
nos seus escritos, ele recorda com fre-
quência os motivos que levam a invocar o
perdão de Deus.

“Temos um Senhor bom que a todos
quer perdoar”, recorda ele no tratado so-
bre A penitência, e acrescenta: “Se queres

ser justificado, confessa o teu erro: uma
humilde confissão dos pecados desfaz o
enredo das culpas... Vê como a esperança
do perdão te leva a confessar” (2, 6, 40-41:
Sancti Ambrosii Episcopi Mediolanensis
Opera SAEMO, XVII, Milão-Roma 1982,
p. 235).

Na Exposição do Evangelho segundo
Lucas, repetindo o mesmo convite, o
bispo de Milão exprime a admiração pelos
dons que Deus acrescenta ao seu perdão:
“Vê como Deus é bom, e está disposto a
perdoar os pecados: não só volta a dar o
que tinha tirado, mas concede também
dons inesperados”. Zacarias, pai de João
Baptista, tinha permanecido mudo por não
ter acreditado no anjo, mas depois, per-
doando-o, Deus concedeu-lhe o dom da
profecia: “Aquele que pouco antes era
mudo, agora já profetiza”, observa Santo
Ambrósio, “é uma das maiores graças do
Senhor, que precisamente aqueles que o
renegaram o confessem. Portanto, nin-
guém desanime, ninguém perca a esperan-
ça de receber as recompensas divinas,
mesmo que sinta o remorso de antigos pe-
cados. Deus sabe mudar de parecer, se tu
souberes emendar a culpa” (2, 33:
SAEMO, XI, Milão-Roma 1978, p. 175).
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CRISTO, SERVO DE DEUS

Catequese sobre o Cântico da
Carta aos Filipenses (2, 6-11)

1. Uma vez mais, seguindo o caminho
proposto pela Liturgia das Vésperas com
vários Salmos e cânticos, escutámos o
admirável e fundamental hino inserido por
São Paulo na Carta aos Filipenses (2, 6-
11).

No passado, já sublinhámos que o
texto tem um duplo movimento: descen-
dente e ascendente. No primeiro, Jesus
Cristo, do esplendor da divindade que lhe
pertence por natureza, decide descer até à
humilhação da “morte de cruz”. Manifes-
ta-se, assim, como verdadeiro homem e
nosso redentor, participando de maneira
autêntica e plena na nossa realidade de
sofrimento e de morte.

2. O segundo movimento, o ascendente,
revela a glória pascal de Cristo que, de-
pois da morte, se manifesta de novo no
esplendor da sua majestade divina.

O Pai, que tinha acolhido o acto de
obediência do Filho na Encarnação e na
Paixão, agora “exalta-o” acima de tudo,
como diz o texto grego. Esta exaltação ex-
prime-se não só através da entronização à
direita de Deus, mas também dando a
Cristo o “nome que está acima de todos os
nomes” (v. 9).

Ora bem, na linguagem bíblica o
“nome” indica a verdadeira essência e a
função específica de uma pessoa, manifes-
ta a sua realidade íntima e profunda. Ao
Filho, que por amor se humilhou na morte,
o Pai confere uma dignidade incompará-
vel, o “Nome” mais excelso, o de “Se-
nhor”, o do próprio Deus.

3. De facto, a proclamação de fé, entoada
conjuntamente no céu, na terra e nos
abismos prostrados em adoração, é clara
e explícita: “Jesus Cristo é o Senhor” (v.
11). Em grego, afirma-se que Jesus é
Kyrios, um título certamente real, que na
versão grega da Bíblia traduzia o nome de
Deus revelado a Moisés, nome sagrado e
não pronunciável. Por um lado, então, há o
reconhecimento do domínio universal
de Jesus Cristo, que recebe a homenagem
de toda a criação, concebida como um
súbdito prostrado a seus pés. Por outro
lado, a aclamação de fé reconhece a Cristo
a sua forma e condição divina, apresen-
tando-o assim como digno de adoração.

4. Neste hino a referência ao escândalo
da cruz (cf. 1 Cor 1, 23), e ainda antes à
verdadeira humanidade do Verbo feito
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homem (cf. Jo 1, 14), entrelaça-se e cul-
mina no acontecimento da ressurreição. À
obediência do sacrifício do Filho res-
ponde a acção glorificante  do Pai, à qual
se une a adoração por parte da humani-
dade e da criação. O carácter singular de
Cristo surge da sua função de Senhor do
mundo redimido, que lhe foi conferida em
virtude da sua obediência perfeita “até à
morte”. O projecto de salvação tem no
Filho o seu pleno cumprimento e os fiéis
são convidados, sobretudo na liturgia, a
proclamá-lo e a viver os seus frutos.

Esta é a meta para a qual nos conduz o
hino cristológico que há séculos a Igreja
medita, canta e considera guia de vida:
“Tende em vós os mesmos sentimentos,
que estão em Cristo Jesus” (Fl 2, 5).

5. Encomendemo-nos agora à meditação
que são Gregório Nazianzeno compôs
sabiamente sobre o nosso hino. Num po-
ema em honra de Cristo, o grande Doutor
da Igreja do século IV declara que Jesus
Cristo “não se despojou de nenhum dos
aspectos constitutivos da sua natureza
divina, e apesar disso me salvou como um
médico que se inclina sobre as feridas
fétidas... Era da estirpe de David, mas foi
o criador de Adão. Era de carne, mas
também era alheio ao corpo. Foi gerado
por uma mãe, mas por uma mãe virgem;
era limitado, mas também imenso. Foi dei-
tado numa manjedoura, mas uma estrela
guiou os Magos, que chegaram trazen-
do-lhe dons e diante dele dobraram os
joelhos. Como um mortal lutou contra o

demónio, mas, sendo invencível, venceu o
tentador com um tríplice combate... Foi
vítima, mas também sumo sacerdote; foi
sacrificador, e no entanto era Deus. Ofere-
ceu a Deus o seu sangue, e deste modo
purificou o mundo inteiro. Uma cruz o
levantou da terra, mas o pecado foi tres-
passado com cravos... Desceu aonde esta-
vam os mortos, mas ressurgiu do inferno e
ressuscitou muitos que estavam mortos.
O primeiro acontecimento é próprio da
miséria humana, mas o segundo mostra a
riqueza do ser incorpóreo... O Filho
imortal assumiu sobre si aquela forma
terrena, porque te quer bem” (Carmina
arcana, 2: Collanna di Testi Patristici,
LVIII, Roma 1986, pp. 236-238).

No final desta meditação gostaria de
sublinhar duas frases para a nossa vida.
Em primeiro lugar, esta advertência de
São Paulo: “Tende em vós os mesmos sen-
timentos, que estão em Cristo Jesus”.
Aprender a ter os mesmos sentimentos
que tinha Jesus; conformar o nosso modo
de pensar, de decidir, de actuar com os
sentimentos de Jesus...; empreendamos
este caminho. A outra frase é de São Gre-
gório Nazianzeno: “Ele, Jesus, quer-te
bem”. Esta palavra de ternura é para nós
uma grande consolação, mas ao mesmo
tempo uma grande responsabilidade, dia
após dia.

BENTO XVI

26 de Outubro de 2005
Transcrito de L'Osservatore Romano
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A FELICIDADE DO JUSTO

Catequese sobre o Salmo 111 (112)

1. Depois de termos celebrado ontem a
Solenidade de Todos os Santos do céu,
hoje fazemos memória de todos os fiéis
defuntos. A liturgia convida-nos a rezar
pelos nossos queridos que faleceram, diri-
gindo o olhar para o mistério da morte,
herança comum de todos os homens. Ilu-
minados pela fé, olhamos para o enigma
humano da morte com serenidade e espe-
rança. Segundo a Escritura, de facto, ela
não é um final, mas antes um novo nasci-
mento, é a passagem obrigatória através
da qual podem alcançar a vida em plenitu-
de aqueles que modelam a sua existência
terrena segundo as indicações da Palavra
de Deus.

O Salmo 111, composição de tipo sa-
piencial, apresenta-nos a figura destes jus-
tos, que temem o Senhor, que reconhecem
a sua transcendência e aderem cheios de
confiança e amor à sua vontade na expec-
tativa de o encontrar depois da morte. A
estes fiéis está reservada uma “bem-
aventurança”:  “Feliz o homem que teme
ao Senhor” (v. 1). O Salmista esclarece
imediatamente em que consiste tal temor: 
manifesta-se na docilidade aos manda-
mentos de Deus. É proclamado ditoso
aquele que “sente grande júbilo” em guar-
dar os mandamentos, encontrando neles
alegria e paz.

2. A docilidade a Deus é, por conse-
guinte, raiz de esperança e de harmonia
interior e exterior. A observância da lei
moral é fonte de profunda paz da cons-
ciência. Mais ainda, segundo a visão
bíblica da “retribuição”, sobre o justo
estende-se o manto da bênção divina, que
dá estabilidade e êxito às suas obras e às
dos seus descendentes:  “A sua descen-
dência será poderosa sobre a terra, será
abençoada a geração dos justos” (vv. 2-3;
cf. v. 9). Sem dúvida, a esta visão optimis-
ta opõem-se as observações amargas do
justo Job, que experimenta o mistério da
dor, e se sente injustamente castigado e
submetido a provas aparentemente insen-
satas. Job representa muitas pessoas justas
que sofrem duramente no mundo. É neces-
sário, portanto, ler este Salmo no contexto
global da Sagrada Escritura, incluindo a
cruz e a ressurreição do Senhor. A Revela-
ção abraça a realidade da vida humana em
todos os seus aspectos.

Todavia, permanece válida a confiança
que o Salmista deseja transmitir e fazer
experimentar a quem escolheu seguir o
caminho de um comportamento moral-
mente irrepreensível, contra qualquer
alternativa de sucesso ilusório obtido
através da injustiça e da imoralidade.

A VOZ DO PAPA

JANEIRO 2004 – DEZEMBRO 2005 135



3. No centro desta fidelidade à Palavra
divina está uma opção fundamental, isto é,
a caridade para com os pobres e os neces-
sitados:  “Ditoso o homem que se compa-
dece e empresta... Reparte com largueza
pelos pobres” (vv. 5.9). Portanto, o fiel é
generoso; respeitando a norma bíblica,
concede empréstimos aos irmãos em ne-
cessidade, sem juros (cf. Dt 15, 7-11) e
sem cair na infâmia da usura que aniquila
a vida dos miseráveis.

O justo, ao acolher a advertência cons-
tante dos profetas, coloca-se do lado dos
marginalizados, e ampara-os com ajudas
abundantes. “Reparte com largueza pelos
pobres”, diz o versículo 9, exprimindo as-
sim uma extrema generosidade, completa-
mente desinteressada.

4. O Salmo 111, ao lado do retrato do ho-
mem fiel e caridoso, “misericordioso,
compassivo e justo”, apresenta no final,
num só versículo (cf. v. 10), também o per-
fil do malvado. Este indivíduo assiste ao
sucesso da pessoa justa roendo-se de raiva
e de inveja. É o tormento de quem tem má
consciência, ao contrário do homem gene-
roso que tem o seu coração “firme” e “ina-
balável” (vv. 7-8).

Nós fixamos o nosso olhar sobre o ros-
to sereno do homem fiel que “reparte com
largueza pelos pobres” e confiamo-nos
para a nossa reflexão conclusiva às pala-
vras de Clemente de Alexandria, o Padre
da Igreja do século III, que comentando o
convite de Jesus a fazer amigos com  o
“dinheiro desonesto” (cf. Lc 16, 9), no seu
escrito intitulado  “Qual é o rico que se
salvará”, observa: com esta afirmação Je-
sus “declara injusto por natureza qualquer
bem que alguém possua para si mesmo
como bem próprio e não o ponha em co-
mum com os necessitados; mas declara

também que desta injustiça é possível rea-
lizar uma obra justa e benéfica, oferecen-
do alívio a algum desses pequeninos que
habitam eternamente junto do Pai (cf. Mt
10, 42; 18, 10)” (31, 6:  Collana di Testi
Patristici, CXLVIII, Roma 1999, pp. 56-
57).

E, dirigindo-se ao leitor, Clemente ad-
verte:  “Observa em primeiro lugar que ele
não te ordenou que te faças rogar ou que
esperes que te façam uma súplica, mas que
procures tu próprio aqueles que são dig-
nos de ser ouvidos, porque são discípulos
do Salvador” (31, 7; ibidem, p. 57). De-
pois, recorrendo a outro texto bíblico, co-
menta:  «Portanto, é belo o que diz o
Apóstolo:  “Deus ama quem dá com ale-
gria” (2 Cor 9, 7), quem sente prazer em
dar e não semeia com escassez, para não
recolher do mesmo modo, mas que reparte
sem se lamentar, sem distinções nem pe-
sar, e isto é fazer autenticamente o bem»
(31, 8:  ibidem).

Neste dia da comemoração dos defun-
tos, como disse no início, todos somos
chamados a confrontar-nos com o enigma
da morte e, por conseguinte, com a ques-
tão de como viver bem, como encontrar a
felicidade. E este Salmo responde:  ditoso
o homem que dá; ditoso o homem que não
utiliza a vida para si mesmo, mas que a
entrega; ditoso o homem que é misericor-
dioso, bom e justo; ditoso o homem que
vive no amor de Deus e do próximo. Deste
modo vivemos bem e não temos que ter
medo da morte, pois vivemos na felicida-
de que vem de Deus e que não tem fim.

BENTO XVI

2 de Novembro de 2005
Transcrito de L'Osservatore Romano
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A VOZ DO PAPA

JOÃO PAULO II

Carta aos Sacerdotes
por ocasião da Quinta-Feira Santa de 2004

Caríssimos Sacerdotes!

1. É com alegria e afecto que vos es-
crevo, por ocasião da Quinta-Feira Santa,
seguindo uma tradição iniciada na minha
primeira Páscoa como Bispo de Roma, faz
agora vinte e cinco anos. Este contacto
epistolar, que se reveste de uma especial
dimensão de fraternidade pela partici-
pação comum no sacerdócio de Cristo,
situa-se no contexto litúrgico deste dia
santo caracterizado por dois ritos signifi-
cativos: a Missa Crismal pela manhã, e a
Missa in Cena Domini, à tarde.

Penso em vós, antes de tudo, reunidos
nas catedrais das vossas dioceses, à volta
dos respectivos Ordinários, para renovar
as promessas sacerdotais. Este rito, tão
eloquente, realiza-se antes da bênção dos
Santos Óleos, especialmente o do Crisma,
inserindo-se bem numa celebração que
evidencia a imagem da Igreja, povo sacer-
dotal santificado pelos sacramentos e en-
viado a difundir no mundo o bom aroma
de Cristo Salvador (cf. 2 Cor 2,14-16).

Ao entardecer, vejo-vos entrar no
Cenáculo para iniciar o Tríduo pascal. É
precisamente naquela «sala mobiliada, no
andar de cima» (Lc 22,12) que Jesus nos
convida a voltar cada Quinta-Feira Santa,
e é ali que mais me apraz encontrar-me
convosco, amados irmãos no sacerdócio.
Na última Ceia, nascemos como sacerdo-

tes: por isso é belo e necessário
encontrarmo-nos no Cenáculo, parti-
lhando a memória da alta missão que nos
une, cheios de reconhecimento.

2. Nós nascemos da Eucaristia. O que di-
zemos de toda a Igreja, ou seja, que «de
Eucharistia vivit», como quis recordar na
recente Encíclica, podemos afirmá-lo tam-
bém do sacerdócio ministerial: ele tem a
sua origem, vive, actua e dá fruto «de Eu-
charistia» (cf. Conc. Trid. Sess. XXII,
cân. 2: DS 1752). «Não existe Eucaristia
sem sacerdócio, como não existe sacerdó-
cio sem Eucaristia» (Dom e Mistério. Nas
minhas Bodas de Ouro Sacerdotais, Cida-
de do Vaticano 1996, p. 89).

O ministério ordenado, que não pode
reduzir-se apenas ao aspecto funcional
porque se situa ao nível do «ser», confere
ao presbítero a faculdade de agir in perso-
na Christi e tem o seu ponto culminante
no momento em que ele consagra o pão e o
vinho, repetindo os gestos e as palavras de
Jesus na última Ceia.

Perante esta extraordinária realidade
ficamos atónitos e abismados: como é
grande a humildade de Deus que se inclina
para o homem, e que assim quis ligar-se a
ele! Se nos detemos comovidos diante do
Presépio contemplando a Encarnação do
Verbo, como exprimir o que se sente dian-
te do altar onde Cristo, através das pobres
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mãos do sacerdote, torna presente no tem-
po o seu Sacrifício? Nada mais nos resta
do que ajoelhar e adorar em silêncio este
grande mistério da fé.

3. «Mysterium fidei», proclama o sacer-
dote depois da consagração. Mistério da fé
é a Eucaristia, mas, do mesmo modo, mis-
tério da fé é também o próprio sacerdócio
(cf. Dom e Mistério, ob. cit. p. 89). O mes-
mo mistério de santificação e de amor,
obra do Espírito Santo, pelo qual o pão e o
vinho se tornam o Corpo e o Sangue de
Cristo, age na pessoa do ministro no mo-
mento da Ordenação sacerdotal. Há, por-
tanto, uma reciprocidade específica entre
a Eucaristia e o sacerdócio, reciprocidade
que tem origem no Cenáculo: trata-se de
dois sacramentos que nasceram juntos e
que estão indissoluvelmente ligados até ao
fim do mundo.

Tocamos aqui naquilo que chamei a
«apostolicidade da Eucaristia» (cf. Carta
Enc. Ecclesia de Eucharistia, 26-33). O
Sacramento da Eucaristia – tal como o da
Reconciliação – foi confiado por Cristo
aos Apóstolos e transmitido por estes e
pelos seus sucessores de geração em gera-
ção. No início da sua vida pública, o Mes-
sias chamou os Doze, instituiu-os para
«estarem com Ele» e para os enviar em
missão (cf. Mc 3,14-15). Na última Ceia, o
«estar com» Jesus por parte dos Apóstolos
atingiu a sua plenitude. Ao celebrar a Ceia
pascal e instituir a Eucaristia, o divino
Mestre tornou realidade a vocação deles.
Ao dizer: «Fazei isto em memória de
Mim», pôs a marca eucarística na sua mis-
são e, unindo-os a Si na comunhão sacra-
mental, encarregou-os de perpetuar aquele
gesto santíssimo.

Enquanto pronunciava aquelas pala-
vras: «Fazei isto...», o seu pensamento es-
tendia-se aos sucessores dos Apóstolos,

àqueles que haveriam de continuar a sua
missão, distribuindo o Alimento da vida
até aos últimos confins da terra. E assim,
em certo sentido, caros irmãos no sacerdó-
cio, no Cenáculo também nós fomos cha-
mados pessoalmente, um a um, «com
amor fraterno» (Prefácio da Missa Cris-
mal), para receber das santas e veneráveis
mãos do Senhor o Pão eucarístico, a fim
de o repartir como alimento do Povo de
Deus peregrino pelas estradas do tempo
rumo à Pátria.

4. A Eucaristia, como o sacerdócio, é um
dom de Deus, «que supera radicalmente o
poder da assembleia» e que esta «recebe
através da sucessão episcopal que remonta
até aos Apóstolos» (Carta Enc. Ecclesia
de Eucharistia, 29). O Concílio Vaticano
II ensina que «o sacerdote ministerial,
pelo seu poder sagrado [...] realiza o sacri-
fício eucarístico na pessoa de Cristo e o
oferece a Deus em nome de todo o povo»
(Const. Lumen gentium, 10). A assembleia
dos fiéis, unida na fé e no Espírito e enri-
quecida de múltiplos dons, embora consti-
tua o lugar onde Cristo «está presente na
sua Igreja, especialmente nas acções
litúrgicas» (Const. Sacrosanctum Conci-
lium, 7), não tem condições por si só nem
de «fazer» a Eucaristia nem de «se dar» o
ministro ordenado.

Com toda a razão, portanto, o povo
cristão, se por um lado dá graças a Deus
pelo dom da Eucaristia e do sacerdócio,
por outro não cessa de orar para que não
faltem sacerdotes na Igreja. O número de
presbíteros nunca é suficiente para dar
resposta às crescentes exigências da evan-
gelização e do cuidado pastoral dos fiéis.
Nalgumas partes do mundo, a sua escassez
faz-se sentir hoje com maior urgência,
porque o seu número diminui sem que
haja uma suficiente substituição das ge-
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rações. Noutros lugares, graças a Deus,
assiste-se a uma primavera promissora de
vocações. Além disso, vai aumentando no
Povo de Deus a consciência de que é
preciso rezar e trabalhar activamente pelas
vocações ao sacerdócio e à vida consa-
grada.

5. Sim, as vocações são um dom de Deus
a pedir sem cessar. Seguindo o convite de
Jesus, é preciso antes de tudo pedir ao Se-
nhor da messe que envie operários para a
sua messe (cf. Mt 9,37-38). A oração, enri-
quecida pela oferta silenciosa do sofri-
mento, é o primeiro e o mais eficaz meio
da pastoral vocacional. Rezar é manter
fixo o olhar em Cristo, confiando que
d’Ele mesmo, único sumo Sacerdote, e da
sua divina oblação brotam abundantemen-
te, pela acção do Espírito Santo, os germes
de vocação necessários em cada época
para a vida e a missão da Igreja.

Detenhamo-nos no Cenáculo contem-
plando o Redentor que na última Ceia ins-
tituiu a Eucaristia e o sacerdócio. Naquela
noite santa, Ele chamou pelo nome cada
um dos sacerdotes de todos os tempos. O
seu olhar voltou-se para cada um, olhar
amoroso e preveniente, como aquele que
se deteve em Simão e André, em Tiago e
João, em Natanael quando estava debaixo
da figueira, em Mateus sentado no posto
de cobrança dos impostos. Jesus chamou-
nos a nós e, por diversos caminhos, conti-
nua a chamar muitos outros para serem
seus ministros.

Do Cenáculo, Cristo não se cansa de
procurar e de chamar: está aqui a origem e
a fonte perene da autêntica pastoral das
vocações sacerdotais. Irmãos, sintamo-
-nos os seus primeiros responsáveis, pron-
tos a ajudar todos aqueles que Ele deseja
associar ao seu sacerdócio, para que res-
pondam generosamente ao seu convite.

Antes, porém, e acima de qualquer ou-
tra iniciativa vocacional, é indispensável a
nossa fidelidade pessoal. O que conta, de
facto, é a nossa adesão a Cristo, o amor
que nutrimos pela Eucaristia, o fervor com
que a celebramos, a devoção com que a
adoramos, o zelo com que a distribuímos
aos irmãos, especialmente aos doentes. Je-
sus, Sumo Sacerdote, continua a convidar
pessoalmente operários para a sua vinha,
mas quis ter necessidade, desde o começo,
da nossa cooperação activa. Sacerdotes
enamorados da Eucaristia são capazes de
comunicar aos adolescentes e jovens o
«enlevo eucarístico», que desejei reavivar
com a Encíclica Ecclesia de Eucharistia
(cf. n. 6). São eles, em geral, que os atraem
desta maneira para o caminho do sacerdó-
cio, como bem o poderia demonstrar a his-
tória da nossa vocação.

6. Precisamente a esta luz, caros irmãos
sacerdotes, privilegiai, juntamente com
outras iniciativas, a atenção aos acólitos,
que constituem como um «viveiro» de vo-
cações sacerdotais. O grupo de acólitos,
bem acompanhado por vós no seio da co-
munidade paroquial, pode percorrer um
verdadeiro caminho de crescimento cris-
tão, formando quase uma espécie de pré-
seminário. Educai a paróquia, família de
famílias, a ver nos acólitos os seus filhos,
como «rebentos ao redor da mesa» de
Cristo, Pão da vida (cf. Sal 127 (128), 3).

Recorrendo à cooperação das famílias
mais sensíveis e dos catequistas, segui,
com profunda solicitude, o grupo dos
acólitos para que, através do serviço do
altar, cada um deles aprenda a amar cada
vez mais o Senhor Jesus, O reconheça re-
almente presente na Eucaristia e saboreie
a beleza da liturgia. Todas as iniciativas
em favor dos acólitos, organizadas a nível
diocesano ou por zonas pastorais, devem
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ser promovidas e estimuladas, tendo sem-
pre em conta as diversas faixas etárias.
Nos anos de ministério episcopal em Cra-
cóvia, pude constatar como era vantajoso
dedicar-se à sua formação humana, espiri-
tual e litúrgica. Quando as crianças e os
adolescentes realizam o serviço do altar
com alegria e entusiasmo, oferecem aos da
sua idade um testemunho eloquente da
importância e da beleza da Eucaristia.
Graças à acentuada sensibilidade imagi-
nativa, que caracteriza a sua idade, e com
as explicações e o exemplo dos sacerdotes
e dos colegas mais velhos, também os
mais pequenos podem crescer na fé e apai-
xonar-se pelas realidades espirituais.

E, por último, não esqueçais que os
primeiros «apóstolos» de Jesus Sumo
Sacerdote sois vós: o vosso testemunho
conta mais do que qualquer outro meio e
subsídio. Nas regulares celebrações domi-
nicais e feriais, os acólitos encontram-vos
a vós, nas vossas mãos vêem «fazer-se» a
Eucaristia, no vosso rosto lêem o reflexo
do Mistério, no vosso coração descobrem
o chamamento a um amor maior. Sede
para eles pais, mestres e testemunhas de
piedade eucarística e de santidade de vida!

7. Caríssimos irmãos sacerdotes, a vossa
peculiar missão na Igreja exige que sejais
«amigos» de Cristo, contemplando assidu-
amente a sua face e frequentando docil-
mente a escola de Maria Santíssima. Orai
sem cessar, como exorta o Apóstolo (cf. 1
Ts 5,17), e convidai os fiéis a rezar pelas
vocações, pela perseverança daqueles que
são chamados à vida sacerdotal e pela san-
tificação de todos os sacerdotes. Ajudai as
vossas comunidades a amar sempre mais o
singular «dom e mistério» que é o sacer-
dócio ministerial.

No clima de oração da Quinta-Feira
Santa, vêm-me ao pensamento algumas

invocações da ladainha de Jesus Cristo
Sacerdote e Vítima (cf. Dom e mistério,
pp. 113-116), que há muitos anos recito
com grande proveito espiritual:

Iesu, Sacerdos et Victima,
Iesu, Sacerdos qui in novissima Cena for-

mam sacrificii perennis instituisti,
Jesu, Pontifex ex hominibus assumpte,
Iesu, Pontifex pro hominibus constitute,
Iesu, Pontifex qui tradidisti temetipsum

Deo oblationem et hostiam,
miserere nobis!
Ut pastores secundum cor tuum populo

tuo providere digneris,
ut in messem tuam operarios fideles

mittere digneris,
ut fideles mysteriorum tuorum dispen-

satores multiplicare digneris,
Te rogamus, audi nos!

8. Confio cada um de vós e o vosso mi-
nistério quotidiano à Mãe dos Sacerdotes.
Na recitação do Rosário, o quinto mistério
da luz leva-nos a contemplar com os olhos
de Maria o dom da Eucaristia, a maravi-
lhar-nos com o amor «até ao fim» (Jo
13,1) que Jesus manifestou no Cenáculo e
com a humildade da sua presença em cada
Sacrário. A Virgem Santa vos alcance a
graça de não vos acostumardes jamais ao
Mistério colocado nas vossas mãos. Agra-
decendo continuamente ao Senhor pelo
extraordinário dom do seu Corpo e do seu
Sangue, podereis perseverar fielmente no
vosso ministério sacerdotal.

E Vós, Mãe de Cristo Sumo Sacer-
dote, alcançai sempre para a Igreja voca-
ções numerosas e santas, e ministros do
altar fiéis e generosos.

Caros irmãos sacerdotes, com votos
de uma santa Páscoa para vós e para as
vossas Comunidades, de coração a todos
vos abençoo.

JOÃO PAULO II



Queridos sacerdotes!

1. Neste Ano da Eucaristia, sinto uma
particular alegria em encontrar-me espi-
ritualmente convosco, como sucede
anualmente, por ocasião da Quinta-feira
Santa, dia do amor de Cristo levado «até
ao extremo» (cf. Jo 13, 1), dia da Eucaris-
tia, dia do nosso sacerdócio.

Dirijo-me a vós, sacerdotes, enquanto
decorre um período de tratamento e
recuperação no hospital, doente entre
os doentes, unindo, na Eucaristia, o meu
sofrimento ao de Cristo. Neste espírito,
quero reflectir convosco sobre alguns as-
pectos da nossa espiritualidade sacerdotal.

Irei fazê-lo, deixando-me guiar pelas
palavras da instituição da Eucaristia, as
mesmas que pronunciamos diariamente,
in persona Christi, para tornar presente
sobre os nossos altares o sacrifício rea-
lizado uma vez por todas no Calvário.
Dessas palavras brotam indicações escla-
recedoras para a espiritualidade sacer-
dotal: se toda a Igreja vive da Eucaristia, a
existência sacerdotal deve, a título especi-
al, ter «forma eucarística». Por isso, as
palavras da instituição devem ser, para
nós, não apenas uma fórmula de consa-
gração, mas uma «fórmula de vida».

JOÃO PAULO II

Carta aos Sacerdotes
por ocasião da

Quinta-Feira Santa de 2005
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Uma existência profundamente
«agradecida»

2. «Tibi gratias agens benedixit...». Em
cada Missa recordamos e revivemos o
primeiro sentimento expresso por Jesus
quando partiu o pão: o sentimento de
acção de graças. O agradecimento é a
atitude que está na base do próprio termo
«Eucaristia». Neste gesto de gratidão vem
confluir toda a espiritualidade bíblica do
louvor pelas mirabilia Dei. Deus ama-nos,
precede-nos com a sua Providência,
acompanha-nos com intervenções contí-
nuas de salvação.

Na Eucaristia, Jesus dá graças ao Pai
connosco e por nós. Como poderia esta
acção de graças de Jesus deixar de plas-
mar a vida do sacerdote? Este sabe que
deve cultivar um espírito constantemente
agradecido pelos numerosos dons recebi-
dos ao longo da sua existência, particular-
mente pelo dom da fé, da qual se tornou
arauto, e pelo dom do sacerdócio, que o
consagra inteiramente ao serviço do Reino
de Deus. Temos as nossas cruzes — e não
somos certamente os únicos a tê-las! —
mas os dons recebidos são tão grandes
que não podemos deixar de cantar, do
fundo do coração, o nosso Magnificat.

A VOZ DO PAPA



Uma existência «doada»

3. «Accipite et manducate... Accipite et
bibite...». A autodoação de Cristo, que tem
a sua fonte na vida trinitária do Deus-
Amor, atinge a sua expressão mais alta no
sacrifício da Cruz, cuja antecipação sacra-
mental é a última Ceia. Não é possível
repetir as palavras da consagração sem
sentir-se implicado neste movimento espi-
ritual. Em certo sentido, o sacerdote deve
aprender a dizer, com verdade e generosi-
dade, também de si próprio: «tomai e co-
mei». De facto, a sua vida tem sentido, se
ele souber fazer-se dom, colocando-se à
disposição da comunidade e ao serviço de
qualquer pessoa que passe necessidade.

Era isto precisamente o que Jesus es-
perava dos seus apóstolos, como sublinha
o evangelista João ao narrar o lava-pés. O
mesmo espera do sacerdote o Povo de
Deus. Pensando bem, a obediência, a que
ele se comprometeu no dia da Ordenação e
cuja promessa é convidado a renovar na
Missa Crismal, é ilustrada por esta relação
com a Eucaristia. Obedecendo por amor,
renunciando mesmo a legítimos espaços
de liberdade quando se trata de aderir ao
discernimento que pertence aos Bispos, o
sacerdote realiza na própria carne aquele
«tomai e comei» pelo qual Cristo, na últi-
ma Ceia, Se entregou a Si mesmo à Igreja.

Uma existência «salva» para salvar

4. «Hoc est enim corpus meum quod pro
vobis tradetur». O corpo e o sangue de
Cristo são entregues para a salvação do
homem, do homem todo e de todos os
homens. É uma salvação integral e simul-
taneamente universal, porque nenhum
homem — a não ser que a recuse livre-
mente — está excluído da força salvadora
do sangue de Cristo: «qui pro vobis e pro
multis effundetur». Trata-se dum sacrifí-
cio oferecido por «muitos», como diz o

texto bíblico (Mc 14, 24; Mt 26, 28; cf.
Is 53, 11-12) com uma expressão tipica-
mente semita, que indica a multidão à
qual chega a salvação realizada pelo único
Cristo, e ao mesmo tempo, a totalidade
dos seres humanos aos quais ela é ofereci-
da: é sangue «derramado por vós e por
todos», como legitimamente se explicita
nalgumas traduções. A carne de Cristo é
realmente entregue «pela vida do mundo»
(Jo 6, 51; cf. 1 Jo 2, 2).

Ao repetirmos no silencioso recolhi-
mento da assembleia litúrgica as venera-
das palavras de Cristo, nós, sacerdotes,
tornamo-nos arautos privilegiados deste
mistério de salvação. Mas como podemos
sê-lo eficazmente, sem nos sentirmos nós
mesmos salvos? Nós somos os primeiros a
ser alcançados no nosso íntimo pela graça,
que, libertando-nos das nossas fragilida-
des, nos faz gritar «Abba, Pai», com a
confiança própria de filhos (cf. Gal 4, 6;
Rm 8, 15). E isto compromete-nos a pro-
gredir no caminho da perfeição. De facto,
a santidade é a manifestação plena da
salvação. Só vivendo como salvos é que
nos tornamos arautos credíveis da salva-
ção. Por outro lado, cada vez que tomamos
consciência da vontade de Cristo de ofere-
cer a todos a salvação, não pode deixar de
se reavivar no nosso espírito o ardor
missionário, incitando cada um de nós a
fazer-se «tudo, para todos, para salvar
alguns a todo o custo» (1 Cor 9, 22).

Uma existência que é «memorial»

5. «Hoc facite in meam commemora-
tionem». Estas palavras de Jesus foram
conservadas por Lucas (22, 19) e também
por Paulo (1 Cor 11, 24). O contexto em
que foram pronunciadas – é bom tê-lo
presente – é o da ceia pascal, que, para os
hebreus, era precisamente um «memori-
al» (zikkarôn, em hebraico). Naquela
circunstância, os israelitas reviviam antes
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de mais nada o Êxodo, mas também os ou-
tros acontecimentos importantes da sua
história: a vocação de Abraão, o sacrifício
de Isaac, a aliança do Sinai, as numerosas
intervenções de Deus em defesa do seu
povo. Também para os cristãos a Eucaris-
tia é «memorial», mas numa medida úni-
ca: não se limita a recordar, mas actualiza
sacramentalmente a morte e ressurreição
do Senhor.

Queria sublinhar também que Jesus
disse: «Fazei isto em memória de Mim». A
Eucaristia, portanto, não recorda simples-
mente um facto; recorda-o a Ele! Para o
sacerdote, repetir cada dia, in persona
Christi, as palavras do «memorial» é um
convite a desenvolver uma «espirituali-
dade da memória». Num tempo em que
as rápidas mudanças culturais e sociais
tornam mais ténue o sentido da tradição e
expõem, especialmente as novas gera-
ções, ao risco de perderem a ligação
com as próprias raízes, o sacerdote é
chamado a ser, na comunidade que lhe
está confiada, o homem da lembrança fiel
de Cristo e de todo o seu mistério: a sua
prefiguração no Antigo Testamento, a sua
realização no Novo, o seu aprofundamen-
to progressivo sob a acção do Espírito,
segundo a promessa explícita: Ele «ensi-
nar-vos-á todas as coisas e vos recordará
tudo o que vos tenho dito» (Jo 14, 26).

Uma existência «consagrada»

6. «Mysterium fidei!». Com esta excla-
mação, o sacerdote exprime, depois de
cada consagração do pão e do vinho, o
assombro sempre renovado pelo prodígio
extraordinário que se realizou entre as
suas mãos. É um prodígio que só os olhos
da fé podem perceber. Os elementos natu-
rais não perdem as suas características
exteriores, dado que as «espécies» conti-
nuam a ser as do pão e do vinho; mas a sua
«substância», pelo poder da palavra de

Cristo e da acção do Espírito Santo,
converte-se na substância do corpo e do
sangue de Cristo. Assim, sobre o altar,
está «verdadeira, real e substancialmente»
presente Cristo morto e ressuscitado, em
toda a sua humanidade e divindade. Reali-
dade eminentemente sagrada, portanto! É
por isso que a Igreja rodeia de tanta reve-
rência este Mistério, e vigia atentamente
para que sejam observadas as normas
litúrgicas estabelecidas para preservar a
santidade de tão grande Sacramento.

Nós, sacerdotes, somos os celebran-
tes, mas também os guardiães deste sa-
crossanto Mistério. Da nossa relação com
a Eucaristia deriva também, no seu senti-
do mais exigente, a condição «sagrada»
da nossa vida. Esta condição deve reflec-
tir-se em todo o nosso modo de ser, mas
antes de tudo no próprio modo de celebrar.
Entremos, para isso, na escola dos San-
tos! O Ano da Eucaristia convida-nos a
redescobrir os Santos que manifestaram
com particular vigor a devoção à Euca-
ristia (cf.  Carta Apostólica Mane
nobiscum Domine, 31). Numerosos
sacerdotes, beatificados e canonizados,
deram, a este respeito, um testemunho
exemplar, suscitando o fervor dos fiéis
presentes nas suas Missas. Muitos se
distinguiram por uma prolongada adora-
ção eucarística. Estar diante de Jesus
Eucaristia, aproveitar-se, em certo senti-
do, das nossas «solidões» para enchê-las
desta Presença, significa conferir à nossa
consagração todo o calor da intimidade
com Cristo, da qual a nossa vida recebe
alegria e sentido.

Uma existência voltada para Cristo

7. «Mortem tuam annuntiamus, Domine,
et tuam resurrectionem confitemur, donec
venias». Cada vez que celebramos a Euca-
ristia, a memória de Cristo no seu mistério
pascal torna-se anseio do encontro pleno e
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definitivo com Ele. Vivemos na expecta-
tiva da sua vinda. Na espiritualidade
sacerdotal, esta tensão deve ser vivida
sob a forma própria da caridade pastoral,
que nos compromete a viver no meio do
Povo de Deus para orientar o seu caminho
e alimentar a sua esperança. É um dever
que requer do sacerdote uma atitude inte-
rior semelhante àquela que o apóstolo
Paulo vivia em si mesmo: «Esquecendo-
me do que fica para trás e avançando
para o que está adiante, prossigo em
direcção à meta...» (Fil 3, 13-14). O
sacerdote é alguém que, não obstante o
passar dos anos, continua a irradiar juven-
tude, «transmitindo-a» de certo modo às
pessoas que encontra no seu caminho. O
seu segredo está na «paixão» que sente por
Cristo. São Paulo dizia: «Para mim, viver
é Cristo» (Fil 1, 21).

Sobretudo no contexto da nova
evangelização, as pessoas têm direito a
dirigir-se aos sacerdotes esperando «ver»
neles Cristo (cf. Jo 12, 21). Sentem neces-
sidade disso particularmente os jovens,
que Cristo continua a chamar a Si para
fazer deles seus amigos e para propor a
alguns a doação total à causa do Reino.
Não hão-de certamente faltar as vocações,
se subirmos o tom da nossa vida sacerdo-
tal, se formos mais santos, mais alegres,
mais apaixonados no exercício do nosso
ministério. Um sacerdote «conquistado»
por Cristo (cf. Fil 3, 12) mais facilmente
«conquista» outros para a decisão de cor-
rerem a mesma aventura.

Uma existência «eucarística»
na escola de Maria

8. A relação da Virgem Santíssima com a
Eucaristia é muito estreita, como recordei
na encíclica Ecclesia de Eucharistia
(cf. nn. 53-58). Todas as anáforas euca-

rísticas, apesar da sobriedade da lingua-
gem litúrgica, o sublinham. Assim, no Câ-
none Romano, dizemos: «Em comunhão
com toda a Igreja veneramos a memória
da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe
do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo».
Noutras Orações Eucarísticas, como por
exemplo na Anáfora II, a veneração trans-
forma-se em súplica: «Dai-nos a graça de
participar na vida eterna, com a Virgem
Maria, Mãe de Deus».

Ao insistir, nestes anos, sobre a con-
templação do rosto de Cristo, especial-
mente nas cartas apostólicas Novo
millennio ineunte (cf. nn. 23ss.) e Rosa-
rium Virginis Mariæ (cf. nn. 9ss.), indi-
quei Maria como a grande mestra. Na en-
cíclica sobre a Eucaristia, apresentei-a
também como «Mulher eucarística» (cf. n.
53). Quem melhor do que Maria, poderá
fazer-nos saborear a grandeza do mistério
eucarístico? Ninguém como Ela poderá
ensinar-nos com que fervor se devem cele-
brar os santos Mistérios e permanecer em
companhia do seu Filho escondido sob as
espécies eucarísticas. Por isso, a imploro
por todos vós, confiando-lhe especialmen-
te os mais idosos, os doentes, e quantos se
encontram em dificuldade. Nesta Páscoa
do Ano da Eucaristia, apraz-me fazer res-
soar para cada um de vós a doce e recon-
fortante palavra de Jesus: «Eis a tua Mãe»
(Jo 19, 27).

Com estes sentimentos, de coração
vos abençoo a todos, desejando-vos uma
profunda alegria pascal.

Da Policlínica Gemelli em Roma, 13
de Março, V domingo da Quaresma, do
ano 2005, vigésimo sétimo de Pontificado.

JOÃO PAULO II
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“Segue-me”, diz o Senhor ressuscita-
do a Pedro, como sua última palavra a este
discípulo, escolhido para apascentar as
suas ovelhas. “Segue-me”. Esta palavra
lapidar de Cristo pode ser considerada a
chave para compreender a mensagem que
vem da vida do nosso saudoso e amado
Papa João Paulo II, cujos despojos mortais
hoje depomos na terra como semente de
imortalidade, com o coração cheio de tris-
teza, mas também de jubilosa esperança e
profunda gratidão.

São estes os sentimentos do nosso es-
pírito, Irmãos e Irmãs em Cristo, presentes
na Praça de São Pedro, nas estradas adja-
centes e em diversos outros lugares da ci-
dade de Roma, povoada nestes dias por
uma imensa multidão silenciosa e orante.
A todos saúdo cordialmente. Também em
nome do Colégio dos Cardeais, desejo di-
rigir a minha deferente saudação aos Che-
fes de Estado, de Governo e às Delegações
dos vários Países. Saúdo as Autoridades e
os Representantes das Igrejas e Comuni-
dades cristãs, assim como das diversas re-
ligiões. Saúdo depois os Arcebispos, os
Bispos, os presbíteros, os religiosos, as re-
ligiosas e todos os fiéis que vieram dos
cinco Continentes; de modo especial os

jovens, que João Paulo II gostava de defi-
nir como futuro e esperança da Igreja. A
minha saudação alcança também aqueles
que, em todo o mundo, estão unidos a nós
através da rádio e da televisão nesta parti-
cipação conjunta no solene rito de despe-
dida do amado Pontífice.

EM MEMÓRIA DE JOÃO PAULO II

EXÉQUIAS DO ROMANO PONTÍFICE
JOÃO PAULO II

Homilia do cardeal Joseph Ratzinger
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“Segue-me”. Quando era jovem estu-
dante Karol Wojtyla entusiasmava-se com
a leitura, o teatro, a poesia. Trabalhando
numa fábrica química, rodeado e ameaça-
do pelo terror nazi, ouviu a voz do Senhor:
“Segue-me”! Neste contexto muito parti-
cular começou a ler livros de filosofia e de
teologia, entrando depois no Seminário
clandestino criado pelo Cardeal Sapieha e,
depois da guerra, pôde completar os seus
estudos na faculdade teológica da Univer-
sidade Jagelónica de Cracóvia. Muitas ve-
zes nas suas cartas aos sacerdotes e nos
seus livros autobiográficos nos falou do
seu sacerdócio, para o qual foi ordenado a
1 de Novembro de 1946. Nestes textos in-
terpreta o seu sacerdócio particular a par-
tir de três palavras do Senhor. Em primei-
ro lugar, esta: “Não fostes vós que me es-
colhestes; fui eu que vos escolhi a vós e
vos destinei a ir e dar fruto, e fruto que
permaneça” (Jo 15, 16). A segunda pala-
vra é: “O bom pastor dá a sua vida pelas
ovelhas” (Jo 10, 11). E finalmente: “As-
sim como o Pai me tem amor, assim eu vos
amo a vós. Permanecei no amor” (Jo 15,
9). Vemos nestas três frases toda a alma do
nosso Santo Padre. Ele foi real e incansa-
velmente a todas as partes para dar fruto,
um fruto que permanece. “Levantai-vos,
vamos!”, é o título do seu penúltimo livro.
“Levantai-vos, vamos!” com estas pala-
vras despertou-nos de uma fé cansada, do
sono dos discípulos de ontem e de hoje.

“Levantai-vos, vamos!” diz-nos também
hoje a nós. O Santo Padre depois foi sacer-
dote até ao fim, porque ofereceu a sua vida
a Deus pelas suas ovelhas e por toda a fa-
mília humana, numa doação quotidiana ao
serviço da Igreja e sobretudo nas difíceis
provas dos últimos meses. Assim se tor-
nou uma só coisa com Cristo, o bom pas-
tor que ama as suas ovelhas. E por fim,
“permanecei no meu amor”: o Papa que
procurou o encontro com todos, que teve
uma capacidade de perdão e de abertura
do coração a todos, diz-nos, também hoje,
com estas palavras do Senhor: Permane-
cendo no amor de Cristo aprendemos, na
escola de Cristo, a arte do verdadeiro
amor.

“Segue-me”! Em Julho de 1958 come-
ça para o jovem Karol Wojtila uma nova
etapa no caminho com o Senhor e no seu
seguimento. Karol foi, como de costume,
com um grupo de jovens apaixonados de
canoa aos lagos Masuri para umas férias a
passar juntos. Mas levava consigo uma
carta que o convidava a apresentar-se ao
Primaz da Polónia, Cardeal Wyszynski e
podia adivinhar a finalidade do encontro:
a sua nomeação para Bispo Auxiliar de
Cracóvia. Deixar o ensino académico, dei-
xar esta estimulante comunhão com os jo-
vens, deixar a grande arena intelectual
para conhecer e interpretar o mistério da
criatura homem, para tornar presente no
mundo de hoje a interpretação cristã do
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nosso ser, tudo isto lhe devia parecer um
perder-se a si mesmo, perder precisamente
o que se tinha tornado a identidade huma-
na deste jovem sacerdote. “Segue-me”!
Karol Wojtyla aceitou, sentindo no cha-
mamento da Igreja a voz de Cristo. E de-
pois deu-se conta de quanto é verdadeira a
palavra do Senhor: “Quem procurar salvar
a vida há-de perdê-la; e quem a perder,
há-de conservá-la” (Lc 17, 33). O nosso
Papa, todos nós o sabemos, nunca quis
salvar a própria vida, tê-la para si; quis
oferecer-se a si mesmo sem limites, até ao
último momento, por Cristo e também por
nós. Precisamente desta forma pôde expe-
rimentar como tudo o que confiara nas
mãos do Senhor voltou de novo: o amor à
palavra, à poesia, às letras foi uma parte
essencial da sua missão pastoral e deu
renovado vigor, renovada actualidade,
renovada atracção ao anúncio deste sinal
de contradição.

“Segue-me”! Em Outubro de 1978 o
Cardeal Wojtyla ouviu de novo a voz do
Senhor. Renova-se o diálogo com Pedro
narrado no Evangelho desta celebração:
“Simão, Filho de João, tu amas-Me?
Apascenta as minhas ovelhas!”. À pergun-
ta do Senhor: Karol, tu amas-Me?, o Arce-
bispo de Cracóvia respondeu do fundo do
seu coração: “Senhor, tu sabes tudo, sabes
que te amo”. O amor de Cristo foi a força
dominante do nosso amado Santo Padre;
quem o viu rezar, quem o ouviu pregar,
bem o sabe. E assim, graças a esta profun-
da radicação em Cristo pôde carregar um
peso, que vai além das forças meramente
humanas: ser pastor do rebanho de Cristo,
da sua Igreja universal. Este não é o mo-
mento para falar de cada um dos conteú-
dos deste Pontificado tão rico. Gostaria
apenas de ler dois trechos da liturgia de
hoje, nos quais se encontram elementos
centrais do seu anúncio. Na primeira leitu-

ra São Pedro e o Papa com São Pedro diz-
nos: “Reconheço, na verdade, que Deus
não faz acepção de pessoas, mas que, em
qualquer povo, quem o teme e põe em prá-
tica a justiça, lhe é agradável. Enviou a sua
palavra aos filhos de Israel, anunciando-
lhes a Boa Nova da paz, por Jesus Cristo,
Ele que é Senhor de todos” (Act 10, 34-
36). E, na segunda leitura, São Paulo e
com São Paulo o nosso Papa defunto exor-
ta-nos em voz alta: “Meus caríssimos e
saudosos irmãos, minha coroa e alegria,
permanecei assim firmes no Senhor, carís-
simos” (Fl 4, 1).

“Segue-me”! Juntamente com o man-
dato de apascentar o seu rebanho, Cristo
anunciou a Pedro o seu martírio. Com esta
palavra conclusiva e recapituladora do di-
álogo sobre o amor e sobre o mandato de
pastor universal, o Senhor recorda outro
diálogo, tido no contexto da última Ceia.
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Nele, Jesus dissera: “Para onde Eu vou,
vós não podeis ir”. Disse Pedro: “Senhor,
para onde vais?”. Jesus respondeu-lhe:
“Para onde Eu vou, tu não me podes seguir
por agora; hás-de seguir-me mais tarde”
(Jo 13, 33.36). Jesus, da Ceia vai para a
cruz, para a ressurreição, entra no mistério
pascal; Pedro ainda não o pode seguir.
Agora, depois da ressurreição, chegou
esse momento, esse “mais tarde”. Apas-
centando o rebanho de Cristo, Pedro entra
no mistério pascal, encaminha-se para a
cruz e para a ressurreição. O Senhor diz
isto com as seguintes palavras: “... quando
eras mais novo... ias onde querias, mas
quando fores velho, estenderás as mãos e
outro há-de atar o cinto e levar-te para
onde não queres” (Jo 21, 18). No primeiro
período do seu pontificado o Santo Padre,
ainda jovem e cheio de forças, sob o olhar
de Cristo ia até aos confins do mundo.
Mas depois, entrou cada vez mais na co-
munhão dos sofrimentos de Cristo,
compreendeu cada vez mais a verdade
das palavras: “Outro há-de atar o cinto...”.
E precisamente nesta comunhão com o
Senhor sofredor anunciou incansavel-
mente e com renovada intensidade o
Evangelho, o mistério do amor que vai até
ao fim (cf. Jo 13, 1).

Ele interpretou para nós o mistério
pascal como mistério da divina misericór-
dia. Escreveu no seu último livro: o limite
imposto ao mal “é definitivamente a divi-

na misericórdia” (Memória e identidade,
p. 70). E reflectindo sobre o atentado diz,
“Cristo, ao sofrer por todos nós, conferiu
um novo sentido ao sofrimento; introdu-
ziu aquele amor numa nova dimensão,
numa nova ordem... É o sofrimento que
queima e consome o mal com o fogo do
amor e recebe também do pecado um flo-
rescimento de bem” (p. 199). Animado
por esta visão, o Papa sofreu e amou em
comunhão com Cristo e foi por isso que a
mensagem do seu sofrimento e do seu si-
lêncio foi tão eloquente e fecundo.

Divina Misericórdia: o Santo Padre
encontrou um reflexo mais puro da miseri-
córdia de Deus na Mãe de Deus. Ele, que
ainda em tenra idade perdeu a mãe, amou
muito mais a Mãe divina. Ouviu as pala-
vras do Senhor crucificado como se fos-
sem ditas precisamente a ele: “Eis a tua
mãe!”. E fez como o discípulo predilecto:
acolheu-a no íntimo do seu ser, Totus tuus.
E da mãe aprendeu a conformar-se com
Cristo.

Para todos nós permanece inesquecí-
vel como neste último Domingo da Páscoa
da sua vida, o Santo Padre, marcado pelo
sofrimento, se mostrou mais uma vez da
janela do Palácio Apostólico e pela última
vez deu a bênção “Urbi et Orbi”. Pode-
mos ter a certeza de que o nosso amado
Papa está agora na janela da casa do Pai,
nos vê e nos abençoa. Sim, abençoa-nos,
Santo Padre. Nós confiamos a tua querida
alma à Mãe de Deus, tua Mãe, que te
guiou todos os dias e agora te guiará à gló-
ria eterna do seu Filho, Jesus Cristo nosso
Senhor. Amen.

Praça de São Pedro
8 de Abril de 2005
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Venerados Irmãos Cardeais
Caríssimos Irmãos e Irmãs em Cristo
Vós todos, homens e mulheres
de boa vontade!

1. Graça e paz em abundância para todos
vós (cf. 1 Pd 1, 2)! Convivem no meu
coração, nestas horas, dois sentimentos
contrastantes. Por um lado, um sentido de
inaptidão e de humana perturbação pela
responsabilidade que ontem me foi con-
fiada, como Sucessor do Apóstolo Pedro
nesta Sede de Roma, em relação à Igreja
universal. Por outro lado, sinto viva em
mim uma profunda gratidão a Deus, que
– com  nos faz cantar a liturgia – não

abandona o seu rebanho, mas o guia atra-
vés dos tempos, sob a direcção de quantos
Ele mesmo elegeu como vigários do seu
Filho e constituiu pastores (cf. Prefácio
dos Apóstolos I).

Caríssimos, este reconhecimento ínti-
mo por um dom da divina misericórdia
prevalece apesar de tudo no meu coração.
E considero este facto uma graça especial
que me foi obtida pelo meu venerado Pre-
decessor, João Paulo II. Tenho a impres-
são de sentir a sua mão forte que estreita a
minha; parece que vejo os seus olhos sor-
ridentes e que ouço as suas palavras, diri-
gidas neste momento particularmente a
mim: “Não tenhas medo!”.

PRIMEIRA MENSAGEM
DE SUA SANTIDADE BENTO XVI

No final da concelebração eucarística
com os cardeais eleitores

na Capela Sistina
20 de Abril de 2005
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A morte do Santo Padre João Paulo II,
e os dias que se seguiram, foram para a
Igreja e para o mundo inteiro um tempo
extraordinário de graça. O grande sofri-
mento pelo seu desaparecimento e o
sentido de vazio que deixou em todos
foram atenuados pela acção de Cristo res-
suscitado, que se manifestou durante lon-
gos dias na unânime vaga de fé, de amor e
de espiritual solidariedade, que teve o
ponto mais alto nas suas exéquias solenes.

Podemos dizê-lo: os funerais de João
Paulo II foram uma experiência verdadei-
ramente extraordinária na qual se sentiu
de certo modo o poder de Deus que, atra-
vés da sua Igreja, deseja formar, de todos
os povos, uma grande família, graças à
força unificadora da Verdade e do Amor
(cf. Lumen gentium, 1). Na hora da morte,
configurado com o seu Mestre e Senhor,
João Paulo II coroou o seu longo e fecun-
do Pontificado, confirmando na fé o povo
cristão, reunindo-o à sua volta e fazendo
com que toda a família humana se sentisse
mais unida.

Como não se sentir amparado por este
testemunho? Como não sentir o encoraja-
mento que provém deste acontecimento de
graça?

2. Ultrapassando todas as minhas pre-
visões, a Providência divina, através do
voto dos venerados Padres Cardeais, cha-
mou-me a suceder a este grande Papa.
Nestas horas penso de novo em tudo o que
aconteceu na região de Cesareia de Filipe,
há dois mil anos. Parece que ouço as pala-
vras de Pedro: “Tu és Cristo, o Filho de
Deus vivo”, e a solene afirmação do Se-
nhor: “Tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha Igreja... dar-te-ei as
chaves do Reino do Céu” (Mt 16, 15-19).

Tu és Cristo! Tu és Pedro! Parece-me
reviver a mesma cena evangélica; eu,

Sucessor de Pedro, repito com ardor as
palavras vibrantes do pescador da Galileia
e ouço novamente com íntima emoção a
promessa tranquilizante do divino Mestre.
Se é enorme o peso da responsabilidade
que recai sobre os meus pobres ombros, é
certamente desmedido o poder divino
sobre o qual posso contar: “Tu és Pedro, e
sobre esta pedra edificarei a minha Igre-
ja” (Mt 16, 18).  Ao escolher-me para
Bispo de Roma, o Senhor quis-me para
seu Vigário, quis-me “pedra” sobre a qual
todos possam apoiar-se com segurança.
Peço-lhe que auxilie a pobreza das minhas
forças, para que eu seja corajoso e fiel
Pastor do seu rebanho, sempre dócil às
inspirações do seu Espírito.

Preparo-me para empreender este
ministério particular, o ministério “petri-
no” ao serviço da Igreja universal, com
humilde abandono nas mãos da Provi-
dência de Deus. É em primeiro lugar a
Cristo que renovo a minha total e confi-
ante adesão: “In Te, Domine, speravi; non
confundar in aeternum!”.

A vós, Senhores Cardeais, com a alma
plena de reconhecimento pela confiança
que me demonstrastes, peço que me
apoieis com a oração e uma colaboração
constante, activa e sábia. Peço também a
todos os Irmãos no Episcopado que me
acompanhem com a oração e com os con-
selhos, para que eu possa ser verdadeira-
mente o Servus servorum Dei. Assim
como Pedro e os outros Apóstolos consti-
tuíram por vontade do Senhor um único
Colégio apostólico, do mesmo modo o Su-
cessor de Pedro e os Bispos, sucessores
dos Apóstolos – o Concílio recordou-o
com vigor (cf. Lumen gentium, 22) –
devem estar intimamente unidos entre si.
Esta comunhão colegial, ainda que na
diversidade dos papéis e das funções do
Romano Pontífice e dos Bispos, está ao
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serviço da Igreja e da unidade na fé, da
qual depende em grande medida a eficácia
da acção evangelizadora no mundo con-
temporâneo. Por conseguinte, por este
caminho pelo qual avançaram os meus
venerados Predecessores, também eu
pretendo prosseguir unicamente preocu-
pado em proclamar ao mundo inteiro a
presença viva de Cristo.

3. Tenho à minha frente, em particular, o
testemunho do Papa João Paulo II. Ele
deixa uma Igreja mais corajosa, mais li-
vre, mais jovem. Uma Igreja que, segundo
o seu ensinamento e exemplo, olha com
serenidade para o passado e não tem medo
do futuro. Com o Grande Jubileu ela avan-
çou para o novo milénio levando nas mãos
o Evangelho, aplicado ao mundo actual
através da interpretação autorizada do
Concílio Vaticano II. O Papa João Paulo II
indicou, a justo título, o Concílio como
“bússola” que permite orientar-se no vasto
oceano do terceiro milénio (cf, Carta
apost. Novo millennio ineunte, 57-58). E
no seu Testamento espiritual anotava tam-
bém: “Estou convencido de que ainda será
dado às novas gerações beber das riquezas
que este Concílio do século XX nos con-
cedeu” (17.III.2000).

Por conseguinte, também eu, no mo-
mento em que me preparo para o serviço
que é próprio do Sucessor de Pedro, dese-
jo afirmar com vigor a vontade decidida
de prosseguir no compromisso de pôr em
prática o Concílio Vaticano II, no segui-
mento dos meus Predecessores e em fiel
continuidade com a bimilenária tradição
da Igreja. Celebrar-se-á precisamente este
ano o 40º aniversário da conclusão da As-
sembleia conciliar (8 de Dezembro de
1965). Com o passar dos anos, os Docu-
mentos conciliares não perderam actuali-
dade; ao contrário, os seus ensinamentos

revelam-se particularmente pertinentes
em relação às novas situações da Igreja e
da actual sociedade globalizada.

4. De maneira mais do que nunca signifi-
cativa, o meu Pontificado começa no mo-
mento em que a Igreja está a viver o Ano
especial dedicado à Eucaristia. Como não
tirar desta coincidência providencial um
elemento que deve caracterizar o ministé-
rio para o qual fui chamado? A Eucaristia,
coração da vida cristã e fonte da missão
evangelizadora da Igreja, não pode deixar
de constituir o centro permanente e a fonte
do serviço petrino que me foi confiado.

A Eucaristia torna constantemente
presente Cristo ressuscitado, que continua
a oferecer-se a nós, chamando-nos a parti-
cipar da mesa do seu Corpo e do seu San-
gue. Da comunhão plena com Ele brotam
todos os outros elementos da vida da Igre-
ja, em primeiro lugar a comunhão entre
todos os fiéis, o compromisso de anunciar
e de testemunhar o Evangelho, o fervor da
caridade para com todos, especialmente
para com os mais pobres e pequeninos.

Por conseguinte, neste ano deverá ser
celebrada com particular relevo a Soleni-
dade do Corpus Domini. Depois, a Euca-
ristia estará, em Agosto, no centro da Jor-
nada Mundial da Juventude em Colónia,
e, em Outubro, da Assembleia ordinária
do Sínodo dos Bispos, que se desenvolve-
rá sobre o tema: “A Eucaristia: fonte e
ápice da vida e da missão da Igreja”.
Peço a todos que intensifiquem nos próxi-
mos meses o amor e a devoção a Jesus
Eucaristia e que exprimam de modo cora-
joso e claro a fé na presença real do Se-
nhor, sobretudo através da solenidade e da
dignidade das celebrações.

Peço isto de modo especial aos Sacer-
dotes, nos quais penso neste momento
com grande afecto. O Sacerdócio ministe-
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rial nasceu no Cenáculo, juntamente com
a Eucaristia, como muitas vezes realçou o
meu venerado Predecessor João Paulo II.
“A existência sacerdotal deve, a título es-
pecial, ter ‘forma eucarística’”, escreveu
ele na sua última Carta para a Quinta-
-Feira Santa (n. 1). A piedosa celebração
quotidiana da santa Missa, centro da vida
e da missão de cada Sacerdote, contribui
antes de mais para este objectivo.

5. Alimentados e sustentados pela Euca-
ristia, os católicos não podem deixar de
sentir-se estimulados a tender para aquela
unidade plena que Cristo desejou ardente-
mente no Cenáculo. O Sucessor de Pedro
deve ocupar-se de modo muito especial
deste anseio supremo do Mestre divino.
De facto, a ele foi confiada a tarefa de con-
firmar os irmãos (cf. Lc 22, 32).

Por conseguinte, com plena consciên-
cia, no início do seu ministério na Igreja
de Roma, na qual Pedro derramou o seu
sangue, o actual Sucessor assume como
compromisso primário o de trabalhar sem
poupar energias na reconstituição da plena
e visível unidade de todos os seguidores
de Cristo. Esta é a sua ambição, este é o
seu dever premente. Ele está convicto de
que para isto não são suficientes as mani-
festações de bons sentimentos. São neces-
sários gestos concretos que entrem nos
corações e despertem as consciências,
chamando cada um àquela conversão in-
terior que é o pressuposto de qualquer
progresso no caminho do ecumenismo.

O diálogo teológico é necessário, o
aprofundamento das motivações históri-
cas de opções feitas no passado também é
indispensável. Mas o mais urgente é aque-
la “purificação da memória”, tantas vezes
recordada por João Paulo II, a única que
pode predispor as almas a acolher a plena
verdade de Cristo. É diante d’Ele, supre-

mo Juiz de cada ser vivo, que cada um de
nós se deve apresentar, na autoconsciência
de que um dia lhe deve prestar contas por
tudo o que fez ou não fez em relação ao
grande bem da plena e visível unidade de
todos os seus discípulos.

O actual Sucessor de Pedro deixa-se
interpelar pessoalmente por esta exigência
e está disposto a fazer tudo o que estiver
em seu poder para promover a causa fun-
damental do ecumenismo. No seguimento
dos seus Predecessores, ele está plena-
mente determinado a cultivar todas as ini-
ciativas que possam parecer oportunas
para promover os contactos e o entendi-
mento com os representantes das diversas
Igrejas e Comunidades eclesiais. Aliás,
envia-lhes também a eles nesta ocasião a
saudação mais cordial em Cristo, único
Senhor de todos.

6. Neste momento, volto com a memória
à inesquecível experiência vivida por to-
dos nós por ocasião da morte e dos fune-
rais do saudoso João Paulo II. À volta dos
seus despojos mortais, colocados na terra
nua, reuniram-se os Chefes das Nações,
pessoas de todas as camadas sociais, e so-
bretudo jovens, num inesquecível abraço
de afecto e de admiração. O mundo inteiro
voltou-se para ele, cheio de confiança.
Pareceu a muitos que aquela intensa parti-
cipação, amplificada até aos confins do
planeta pelos meios de comunicação soci-
al, fosse como um pedido unânime de ajuda
dirigido ao Papa da parte da humanidade
de hoje que, perturbada por incertezas e
temores, se interroga sobre o seu futuro.

A Igreja de hoje deve reavivar em si
mesma a consciência da tarefa de propor
de novo ao mundo a voz d’Aquele que
disse: “Eu sou a luz do mundo. Quem me
segue não andará nas trevas, mas terá a
luz da vida” (Jo 8, 12). Ao empreender o
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seu ministério o novo Papa sabe que a sua
tarefa é a de fazer resplandecer aos olhos
dos homens e das mulheres de hoje a luz
de Cristo: não a sua, mas a verdadeira luz
do próprio Cristo.

Com esta consciência dirijo-me a to-
dos os que seguem outras religiões ou que
simplesmente procuram uma resposta
para as perguntas fundamentais da exis-
tência e que ainda não a encontraram. Di-
rijo-me a todos com simplicidade e afecto,
para garantir que a Igreja quer continuar a
tecer com eles um diálogo aberto e since-
ro, na busca do verdadeiro bem do homem
e da sociedade.

Peço instantemente a Deus a unidade e
a paz para a família humana e declaro a
disponibilidade de todos os católicos na
cooperação de um autêntico desenvolvi-
mento social, respeitador da dignidade de
cada ser humano.

Não pouparei esforços nem dedicação
para prosseguir o promissor diálogo inici-
ado pelos meus venerados Predecessores
com as diversas civilizações, porque da
compreensão recíproca hão-de nascer as
condições de um futuro para todos.

Penso em particular nos jovens. A
eles, interlocutores privilegiados do Papa
João Paulo II, dirijo o meu abraço afec-
tuoso na expectativa, se Deus quiser, de
me encontrar com eles em Colónia, por
ocasião da próxima Jornada Mundial da
Juventude. Convosco, amados jovens,
futuro e esperança da Igreja e da humani-
dade, continuarei a dialogar, ouvindo as
vossas expectativas com a intenção de vos
ajudar a encontrar sempre mais em
profundidade o Cristo vivo, que é eterna-
mente jovem.

7. Mane nobiscum, Domine! Fica con-
nosco, Senhor! Esta invocação, que cons-
titui o tema dominante da Carta apostóli-
ca de João Paulo II para o Ano da Euca-
ristia, é a oração que brota espontânea do
meu coração, enquanto me preparo para
iniciar o ministério ao qual Cristo me cha-
mou. Como Pedro, também eu lhe renovo
a minha incondicional promessa de fideli-
dade. Ele é o único que pretendo servir
dedicando-me totalmente ao serviço da
sua Igreja.

Para amparar esta promessa invoco a
intercessão materna de Maria Santíssima,
em cujas mãos confio o presente e o futuro
da minha pessoa e da Igreja. Intervenham
com a sua intercessão também os Santos
Apóstolos Pedro e Paulo e todos os Santos.

Com estes sentimentos concedo-vos a
vós, venerados Irmãos Cardeais, a quantos
participam neste rito e a todos os que me
escutam através da televisão e da rádio,
uma especial e afectuosa Bênção.

BENTO XVI
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Senhores Cardeais
Venerados Irmãos no episcopado
e no sacerdócio
Distintas Autoridades
e Membros do Corpo Diplomático
Caríssimos Irmãos e Irmãs!

Por três vezes, nestes dias tão inten-
sos, o cântico das ladainhas dos Santos
nos acompanhou: durante o funeral do
nosso Santo Padre João Paulo II; por oca-
sião da entrada dos Cardeais em
Conclave, e também hoje, quando as can-
támos de novo com a invocação: Tu illum
adiuva – ampara o novo sucessor de São
Pedro. Todas as vezes, de modo totalmen-
te particular, ouvi este cântico orante
como um grande conforto. Quanto nos
sentimos abandonados depois da perda de
João Paulo II! O Papa que por mais de 26
anos foi o nosso pastor e guia no caminho
através deste tempo.

Ele cruzou o limiar para a outra vida
– entrando no mistério de Deus. Mas não
deu este passo sozinho. Quem crê, nunca
está sozinho – nem na vida nem na morte.
Naquele momento nós pudemos invocar
os santos de todos os séculos – os seus
amigos, os seus irmãos na fé, sabendo que
eles tinham sido o cortejo vivo que o tinha
acompanhado no além, até à glória de
Deus. Nós sabemos que a sua chegada
era esperada. Agora sabemos que ele está
entre os seus e está verdadeiramente em
sua casa. De novo, fomos confortados ao
realizar a solene entrada em conclave,
para eleger aquele que o Senhor tinha
escolhido. Como podíamos reconhecer o
seu nome? Como podiam, 115 Bispos,
provenientes de todas as culturas e países,
encontrar aquele ao qual o Senhor dese-
java conferir a missão de ligar e desligar?
Mais uma vez, nós o sabíamos: sabíamos
que não estávamos sós, que éramos ro-
deados, conduzidos e guiados pelos
amigos de Deus.

HOMILIA DE BENTO XVI

Na Missa da imposição do pálio
e entrega do anel do pescador
para o início do ministério petrino

do bispo de Roma
Praça de São Pedro, 24 de Abril de 2005
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E agora, neste momento, eu, frágil servo
de Deus, devo assumir esta tarefa inaudi-
ta, que realmente supera qualquer capaci-
dade humana. Como posso fazer isto?
Como serei capaz de o realizar? Todos
vós, queridos amigos, acabaste de invocar
todos os santos, representados por alguns
dos grandes nomes da história de Deus
com os homens. Desta forma, também em
mim se reaviva esta autoconsciência: não
estou sozinho. Não devo carregar sozinho
o que na realidade nunca poderia carregar
sozinho. Os numerosos santos de Deus
protegem-me, amparam-me e guiam-me.
E a vossa oração, queridos amigos, a vossa
indulgência, o vosso amor, a vossa fé e a
vossa esperança acompanham-me. De
facto, à comunidade dos santos não per-
tencem só as grandes figuras que nos pre-
cederam e das quais conhecemos os nomes.
Todos nós somos a comunidade dos san-
tos, nós baptizados em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo, nós que vive-
mos do dom da carne e do sangue de Cristo,
por meio do qual Ele nos quer transformar
e tornar-nos semelhantes a si mesmo.

Sim, a Igreja é viva – eis a maravilho-
sa experiência destes dias. Precisamente
nos dias tristes da doença e da morte do
Papa manifestou-se isto de modo maravi-
lhoso aos nossos olhos: que a Igreja é
viva. E a Igreja é jovem. Ela leva em si o
futuro do mundo e por isso mostra tam-
bém a cada um de nós o caminho para o
futuro. A Igreja é viva e nós vemo-lo: ex-
perimentamos a alegria que o Ressuscita-
do prometeu aos seus. A Igreja é viva – ela
é viva, porque Cristo é vivo, porque verda-
deiramente Ele ressuscitou. No sofrimen-
to, presente no rosto do Santo Padre nos
dias de Páscoa, contemplámos o mistério
da paixão de Cristo e, ao mesmo tempo,
tocámos nas suas feridas. Mas em todos
esses dias também pudemos, num sentido

profundo, tocar o Ressuscitado. Foi-nos
concedido experimentar a alegria que Ele
prometeu, depois de um breve tempo de
obscuridade, como fruto da sua ressurrei-
ção.

A Igreja é viva – saúdo-vos assim com
grande alegria e gratidão a todos vós, que
estais aqui reunidos, venerados Irmãos
Cardeais e Bispos, caríssimos sacerdotes,
diáconos, agentes de pastoral, catequistas.
Saúdo-vos a vós, religiosos e religiosas,
testemunhas da presença transfigurante de
Deus. Saúdo-vos a vós, irmãos leigos,
imersos no grande espaço da construção
do Reino de Deus que se expande no mun-
do, em todas as expressões da vida. O dis-
curso torna-se repleto de afecto também
na saudação que dirijo a quantos, renasci-
dos no sacramento do Baptismo, ainda
não estão em plena comunhão connosco; e
a vós irmãos do povo judaico, a quem nos
sentimos ligados por um grande patrimó-
nio espiritual comum, que afunda as suas
raízes nas irrevogáveis promessas de
Deus. O meu pensamento, por fim – quase
como uma onda que se expande – diri-
ge-se a todos os homens do nosso tempo,
crentes e não crentes.

Queridos amigos! Neste momento não
temos necessidade de apresentar um pro-
grama de governo. Alguns aspectos daqui-
lo que eu considero minha tarefa, já tive
ocasião de os expor na mensagem de quar-
ta-feira 20 de Abril; não faltarão outras
ocasiões para o fazer. O meu verdadeiro
programa de governo é não fazer a minha
vontade, não perseguir ideias minhas,
mas, com a Igreja inteira, pôr-me à escuta
da palavra e da vontade do Senhor e dei-
xar-me guiar por Ele, de forma que seja
Ele mesmo quem guia a Igreja nesta hora
da nossa história. Em vez de expor um
programa, gostaria simplesmente de pro-
curar comentar os dois sinais que, no pla-
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no litúrgico, representam o início do
ministério petrino. De facto, estes dois
sinais reflectem exactamente o que foi
proclamado nas leituras de hoje.

O primeiro sinal é o Pálio, tecido em lã
pura, que me é colocado sobre os ombros.
Este antiquíssimo sinal, que os Bispos de
Roma usam desde o século IV, pode ser
considerado como uma imagem do jugo
de Cristo, que o Bispo desta cidade, o Ser-
vo dos Servos de Deus, assume sobre os
seus ombros. O jugo de Deus é a vontade
de Deus, que nós aceitamos. Esta vontade
não é para nós um peso exterior, que nos
oprime e nos priva da liberdade. Conhecer
o que Deus quer, conhecer qual é o cami-
nho da vida eis a alegria de Israel, era o
seu grande privilégio. Esta é também a
nossa alegria: a vontade de Deus não nos
desvia, mas purifica-nos – talvez de ma-
neira até dolorosa – e assim nos conduz a
nós mesmos. Desta forma, não servimos
só a Ele mas à salvação de todo o mundo,
de toda a história. Na realidade, o simbo-
lismo do Pálio é ainda mais concreto: a lã
do cordeiro pretende representar a ovelha
perdida ou também a doente e frágil, que o
pastor coloca sobre os ombros e conduz às
águas da vida. A parábola da ovelha perdi-
da, que o pastor procura no deserto, era
para os Padres da Igreja uma imagem do
mistério de Cristo e da Igreja. A humani-
dade – todos nós – é a ovelha perdida que,
no deserto, já não encontra o caminho. O
Filho de Deus não aceita isto; Ele não
pode abandonar a humanidade numa con-
dição tão miserável.

Põe-se de pé, abandona a glória do
céu, para reencontrar a ovelha e segui-la,
até à cruz. Carrega-a sobre os ombros,
leva a nossa humanidade, leva-nos a nós
mesmos. Ele é o bom pastor, que dá a sua
vida pelas ovelhas. O Pálio diz antes de
tudo que todos nós somos guiados por

Cristo. Mas ao mesmo tempo convida-nos
a levarmo-nos uns aos outros. Assim o Pá-
lio torna-se o símbolo da missão do pastor,
de que falam a segunda leitura e o Evange-
lho. A santa preocupação de Cristo deve
animar o pastor: para ele não é indiferente
que tantas pessoas vivam no deserto. E
existem tantas formas de deserto. Há o de-
serto da pobreza, o deserto da fome e da
sede, o deserto do abandono, da solidão,
do amor destruído. Há o deserto da obscu-
ridade de Deus, do vazio das almas que
perderam a consciência da dignidade e do
caminho do homem. Os desertos exterio-
res multiplicam-se no mundo, porque os
desertos interiores se tornaram muito am-
plos. É por isso que os tesouros da terra já
não estão ao serviço da edificação do jar-
dim de Deus, no qual todos podem viver,
mas se tornaram escravos dos poderes da
exploração e da destruição. A Igreja no seu
conjunto, e os Pastores nela, como Cristo,
devem pôr-se a caminho, para conduzir os
homens para fora do deserto, para lugares
da vida, da amizade com o Filho de Deus,
para Aquele que dá a vida, a vida em
plenitude. O símbolo do cordeiro tem
ainda outro aspecto. No Antigo Oriente
era costume que os reis se designassem
como pastores do seu povo. Esta era uma
imagem do seu poder, uma imagem cínica:
os povos eram para eles como ovelhas, das
quais o pastor podia dispor como lhe
aprazia. Mas o pastor de todos os homens,
o Deus vivo, tornou-se Ele mesmo cordei-
ro, pôs-se do lado dos cordeiros, daqueles
que são esmagados e mortos.

É precisamente assim que Ele se reve-
la como o verdadeiro pastor: “Eu sou o
bom pastor... Ofereço a minha vida pelas
minhas ovelhas”, diz Jesus de si mesmo
(cf. Jo 10, 14 s). Não é o poder que redi-
me, mas o amor! Este é o sinal de Deus:
Ele mesmo é amor. Quantas vezes nós de-
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sejaríamos que Deus se mostrasse mais
forte. Que atingisse duramente, vencesse
o mal e criasse um mundo melhor. Todas
as ideologias do poder se justificam assim,
justificando a destruição daquilo que se
opõe ao progresso e à libertação da huma-
nidade. Nós sofremos pela paciência de
Deus. E de igual modo todos temos neces-
sidade da sua plenitude. O Deus, que se
tornou cordeiro, diz-nos que o mundo é
salvo pelo Crucificado e não por quem
crucifica. O mundo é redimido pela pleni-
tude de Deus e destruído pela impaciência
dos homens.

Uma das características fundamentais
do pastor deve ser a de amar os homens
que lhe foram confiados, como as ama
Cristo, a cujo serviço se encontra. “Apas-
centa as minhas ovelhas”, diz Cristo a Pe-
dro, e a mim, neste momento. Apascentar
significa amar, e amar quer dizer também
estar prontos para sofrer. Amar significa:
dar às ovelhas o verdadeiro bem, o ali-
mento da verdade de Deus, da palavra de
Deus, o alimento da sua presença, que Ele
nos oferece no Santíssimo Sacramento.
Queridos amigos neste momento eu posso
dizer apenas: rezai por mim, para que eu
aprenda cada vez mais a amar o Senhor.
Rezai por mim, para que eu aprenda a
amar cada vez mais o seu rebanho – vós
todos, a Santa Igreja, cada um de vós sin-
gularmente e todos juntos. Rezai por mim,
para que eu não fuja, por receio, diante
dos lobos. Rezai uns pelos outros, para
que o Senhor nos guie e nós aprendamos a
guiar-nos uns aos outros.

O segundo sinal pelo qual a liturgia de
hoje nos apresenta o início do ministério
petrino, é a entrega do anel do pescador. O
chamamento de Pedro para ser pastor, que
ouvimos no Evangelho, acontece depois
de uma pesca abundante: depois de uma
noite, durante a qual tinham lançado as re-

des sem pescar nada, os discípulos vêem
na margem do lago o Senhor Ressuscita-
do. Ele ordena-lhes que voltem a pescar
mais uma vez e eis que a rede se enche tan-
to que eles não conseguem tirá-la para
fora da água: 153 peixes grandes; “E ape-
sar de serem tantos, a rede não se rompeu”
(Jo 21, 11). Este acontecimento, no final
do caminho terreno de Jesus com os seus
discípulos, corresponde a uma narração
do início: também então os discípulos não
tinham pescado nada durante toda a noite;
também então Jesus tinha convidado Si-
mão a fazer-se ao largo mais uma vez.

E Simão, que ainda não era chamado
Pedro, deu a admirável resposta: Mestre,
porque tu o dizes, lançarei as redes! E eis a
confirmação da missão: “Não tenhas re-
ceio; de futuro, serás pescador de ho-
mens” (Lc 5, 1-11). Também hoje é dito à
Igreja e aos sucessores dos apóstolos que
se façam ao largo no mar da história e que
lancem as redes, para conquistar os ho-
mens para o Evangelho, para Deus, para
Cristo, para a vida. Os Padres dedicaram
um comentário muito particular a esta ta-
refa. Eles dizem assim: para o peixe, cria-
do para a água, é mortal ser tirado para
fora do mar. Ele é privado do seu elemento
vital para servir de alimento ao homem.
Mas na missão do pescador de homens
acontece o contrário. Nós homens vive-
mos alienados, nas águas salgadas do
sofrimento e da morte, num mar de obs-
curidade, sem luz. A rede do Evangelho
tira-nos para fora das águas da morte e
conduz-nos ao esplendor da luz de Deus,
na verdadeira vida. É precisamente assim
na missão de pescador de homens, no se-
guimento de Cristo; é preciso conduzir os
homens para fora do mar salgado de todas
as alienações rumo à terra da vida, rumo à
luz de Deus. É precisamente assim: nós
existimos para mostrar Deus aos homens.
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E só onde se vê Deus, começa verdadeira-
mente a vida. Só quando encontramos em
Cristo o Deus vivo, conhecemos o que é a
vida. Nós não somos o produto casual e
sem sentido da evolução. Cada um de nós
é o fruto de um pensamento de Deus. Cada
um de nós é querido, cada um de nós é
amado, cada um de nós é necessário. Não
há nada mais belo do que ser alcançados,
surpreendidos pelo Evangelho, por Cristo.
Não há nada mais belo do que conhecê-lo
e comunicar com os outros a sua amizade.
A tarefa do pastor, do pescador de homens
muitas vezes pode parecer cansativa. Mas
é bela e grande, porque em definitivo é um
serviço à alegria, à alegria de Deus que
quer entrar no mundo.

Gostaria de realçar aqui mais uma coi-
sa: quer na imagem do pastor quer na do
pescador sobressai de maneira muito
explícita o chamamento à unidade. “Te-
nho ainda outras ovelhas que não são
deste redil. Também estas Eu preciso de
as trazer e hão-de ouvir a minha voz; e
haverá um só rebanho e um só pastor” (Jo
10, 16), diz Jesus no final do sermão do
bom pastor. E a narração dos 153 grandes
peixes termina com a gloriosa constata-
ção: “apesar de serem tantos, a rede não se
rompeu” (Jo 21, 11). Ai de mim, amado
Senhor, agora ela rompeu-se! Poderíamos
dizer que sofremos. Mas não devemos
estar tristes! Alegremo-nos pela tua pro-
messa, que não desilude, e façamos o
possível para percorrer o caminho rumo à
unidade, que tu prometeste. Façamos
memória dela na oração ao Senhor, como
pedintes: sim, Senhor, recorda-te de tudo
o que prometeste. Faz com que sejam um
só pastor e um só rebanho! Não permitas
que a tua rede se rompa e ajuda-nos a ser
servos da unidade!

Neste momento a minha recordação
volta ao dia 22 de Outubro de 1978,

quando o Papa João Paulo II deu início ao
seu ministério aqui na Praça de São Pedro.
As suas palavras de então ressoam ainda e
continuamente aos meus ouvidos: “Não
tenhais medo, abri de par em par as portas
a Cristo”! O Papa dirigia-se aos fortes, aos
poderosos do mundo, os quais tinham
medo que Cristo pudesse tirar algo ao
seu poder, se o tivessem deixado entrar
e concedido a liberdade à fé.  Sim, Ele
ter-lhes-ia certamente tirado algo: o domí-
nio da corrupção, da perturbação do direi-
to, do arbítrio. Mas não teria tirado nada
do que pertence à liberdade do homem, à
sua dignidade, à edificação de uma socie-
dade justa. O Papa falava também a todos
os homens, sobretudo aos jovens. Porven-
tura não temos todos nós, de um modo ou
de outro medo – se deixarmos entrar
Cristo totalmente dentro de nós, se nos
abrirmos completamente a Ele – medo de
que Ele possa tirar-nos algo da nossa vida?
Não temos porventura medo de renunciar
a algo de grandioso, único, que torna a
vida tão bela? Não corremos o risco de nos
encontrarmos depois na angústia e priva-
dos da liberdade? E mais uma vez o Papa
queria dizer: Não! Quem faz entrar Cristo,
nada perde, nada absolutamente nada da-
quilo que torna a vida livre, bela e grande.
Não! Só nesta amizade se abrem de par
em par as portas da vida. Só nesta amizade
se abrem realmente as grandes potenciali-
dades da condição humana. Só nesta
amizade experimentamos o que é belo e o
que liberta. Assim, hoje, eu gostaria, com
grande força e convicção, partindo da
experiência de uma longa vida pessoal, de
vos dizer, queridos jovens: não tenhais
medo de Cristo! Ele não tira nada, Ele dá
tudo. Quem se doa por Ele, recebe o cên-
tuplo. Sim, abri de par em par as portas a
Cristo e encontrareis a vida verdadeira.
Amen.
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O Cardeal Joseph Ratzinger, Papa
Bento XVI, nasceu em Marktl am Inn,
diocese de Passau (Alemanha), no dia 16
de Abril de 1927 (Sábado Santo), e foi
baptizado no mesmo dia. O seu pai, co-
missário da polícia, provinha duma antiga
família de agricultores da Baixa Baviera,
de modestas condições económicas. A sua
mãe era filha de artesãos de Rimsting, no
lago de Chiem, e antes de casar trabalhara
como cozinheira em vários hotéis.

Passou a sua infância e adolescência
em Traunstein, uma pequena localidade
perto da fronteira com a Áustria, a trinta
quilómetros de Salisburgo. Foi neste
ambiente, por ele próprio definido como
«mozarteano», que recebeu a sua forma-
ção cristã, humana e cultural.

O período da sua juventude não foi
fácil. A fé e a educação da sua família
prepararam-no para enfrentar a dura ex-
periência daqueles tempos, em que o re-
gime nazi mantinha um clima de grande
hostilidade contra a Igreja Católica. O
jovem Joseph viu os nazistas açoitarem
o pároco antes da celebração da Santa
Missa.

Foi precisamente nesta complexa si-
tuação, que descobriu a beleza e a verdade
da fé em Cristo; fundamental para ele foi a

conduta da sua família, que sempre deu
um claro testemunho de bondade e espe-
rança, radicada numa consciência clara de
pertencer à Igreja.

Nos últimos meses da II Guerra
Mundial, foi arrolado nos serviços auxi-
liares antiaéreos.

BIOGRAFIA
DE SUA SANTIDADE BENTO XVI
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Recebeu a Ordenação Sacerdotal em
29 de Junho de 1951.

Um ano depois, começou a sua activi-
dade de professor na Escola Superior de
Freising.

No ano de 1953, doutorou-se em teo-
logia com a tese «Povo e Casa de Deus na
doutrina da Igreja de Santo Agostinho».
Passados quatro anos, sob a direcção do
conhecido professor de teologia funda-
mental Gottlieb Söhngen, conseguiu a
habilitação para a docência com uma
dissertação sobre «A teologia da história
em São Boaventura».

Depois de desempenhar o cargo de
professor de teologia dogmática e funda-
mental na Escola Superior de Filosofia e
Teologia de Freising, continuou a docên-
cia em Bonn, de 1959 a 1963; em Münster,
de 1963 a 1966; e em Tubinga, de 1966 a
1969. A partir deste ano de 1969, passou a
ser catedrático de dogmática e história do
dogma na Universidade de Ratisbona,
onde ocupou também o cargo de Vice-Rei-
tor da Universidade.

De 1962 a 1965, prestou um notável
contributo ao Concílio Vaticano II como
«perito»; viera como consultor teológico
do Cardeal Joseph Frings, Arcebispo de
Colónia.

A sua intensa actividade científica
levou-o a desempenhar importantes car-
gos ao serviço da Conferência Episcopal
Alemã e na Comissão Teológica Inter-
nacional.

Em 25 de Março de 1977, o Papa Pau-
lo VI nomeou-o Arcebispo de München e
Freising. A 28 de Maio seguinte, recebeu a
Ordenação episcopal. Foi o primeiro sa-
cerdote diocesano, depois de oitenta anos,
que assumiu o governo pastoral da grande
arquidiocese bávara. Escolheu como lema
episcopal: «Colaborador da verdade»; as-

sim o explicou ele mesmo: «Parecia-me,
por um lado, encontrar nesta divisa a liga-
ção entre a tarefa anterior de professor e a
minha nova missão; o que estava em jogo,
e continua a estar – embora com modali-
dades diferentes –, é seguir a verdade, es-
tar ao seu serviço. E, por outro, escolhi
este lema porque, no mundo actual, se
omite quase totalmente o tema da verdade,
parecendo algo demasiado grande para o
homem; e, todavia, tudo se desmorona se
falta a verdade».

Paulo VI criou-o Cardeal, do título
presbiteral de “Santa Maria da Consola-
ção no Tiburtino”, no Consistório de 27 de
Junho desse mesmo ano.

Em 1978, participou no Conclave, ce-
lebrado de 25 a 26 de Agosto, que elegeu
João Paulo I; este nomeou-o seu Enviado
especial ao III Congresso Mariológico In-
ternacional que teve lugar em Guayaquil
(Equador) de 16 a 24 de Setembro. No
mês de Outubro desse mesmo ano, partici-
pou também no Conclave que elegeu João
Paulo II.

Foi Relator na V Assembleia Geral
Ordinária do Sínodo dos Bispos realizada
em 1980, que tinha como tema «Missão da
família cristã no mundo contemporâneo»,
e Presidente Delegado da VI Assembleia
Geral Ordinária, celebrada em 1983, sobre
«A reconciliação e a penitência na missão
da Igreja».

João Paulo II nomeou-o Prefeito da
Congregação para a Doutrina da Fé e Pre-
sidente da Pontifícia Comissão Bíblica e
da Comissão Teológica Internacional, em
25 de Novembro de 1981. No dia 15 de
Fevereiro de 1982, renunciou ao governo
pastoral da arquidiocese de München e
Freising. O Papa elevou-o a Cardeal-Bis-
po, atribuindo-lhe a sede suburbicária de
Velletri-Segni, em 5 de Abril de 1993.
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Foi Presidente da Comissão encarre-
gada da preparação do Catecismo da
Igreja Católica, a qual, após seis anos de
trabalho (1986-1992), apresentou ao
Santo Padre o novo Catecismo.

A 6 de Novembro de 1998, o Santo
Padre aprovou a eleição do Cardeal Rat-
zinger para Vice-Decano do Colégio Car-
dinalício, realizada pelos Cardeais da
Ordem dos Bispos. E, no dia 30 de No-
vembro de 2002, aprovou a sua eleição
para Decano; com este cargo, foi-lhe atri-
buída também a sede suburbicária de
Óstia.

Em 1999, foi como Enviado especial
do Papa às celebrações pelo XII centená-
rio da criação da diocese de Paderborn,
Alemanha, que tiveram lugar a 3 de Ja-
neiro.

Desde 13 de Novembro de 2000, era
Membro honorário da Academia Pontifí-
cia das Ciências.

Na Cúria Romana, foi Membro do
Conselho da Secretaria de Estado para as
Relações com os Estados; das Congrega-
ções para as Igrejas Orientais, para o Cul-
to Divino e a Disciplina dos Sacramentos,
para os Bispos, para a Evangelização dos
Povos, para a Educação Católica, para o
Clero, e para as Causas dos Santos; dos
Conselhos Pontifícios para a Promoção da
Unidade dos Cristãos, e para a Cultura;
do Tribunal Supremo da Signatura Apos-
tólica; e das Comissões Pontifícias para a
América Latina, «Ecclesia Dei», para a
Interpretação Autêntica do Código de
Direito Canónico, e para a revisão do
Código de Direito Canónico Oriental.

Entre as suas numerosas publicações,
ocupam lugar de destaque o livro «Intro-
dução ao Cristianismo», uma compilação
de lições universitárias publicadas em
1968 sobre a profissão de fé apostólica, e
o livro «Dogma e Revelação» (1973), uma
antologia de ensaios, homilias e medita-
ções, dedicadas à pastoral.

Grande ressonância teve a conferência
que pronunciou perante a Academia Ca-
tólica Bávara sobre o tema «Por que conti-
nuo ainda na Igreja?»; com a sua habitual
clareza, afirmou então: «Só na Igreja é
possível ser cristão, não à margem da
Igreja».

No decurso dos anos, continuou abun-
dante a série das suas publicações, consti-
tuindo um ponto de referência para muitas
pessoas, especialmente para os que queri-
am entrar em profundidade no estudo da
teologia. Em 1985 publicou o livro sob
forma de entrevista «Relatório sobre a Fé»
e, em 1996, «O sal da terra». E, por oca-
sião do seu septuagésimo aniversário,
publicou o livro «Na escola da verdade»,
onde aparecem ilustrados vários aspectos
da sua personalidade e da sua obra por
diversos autores.

Recebeu numerosos doutoramentos
«honoris causa»: pelo College of St.
Thomas em St. Paul (Minnesota, Estados
Unidos), em 1984; pela Universidade
Católica de Eichstätt, em 1987; pela Uni-
versidade Católica de Lima, em 1986;
pela Universidade Católica de Lublin, em
1988; pela Universidade de Navarra
(Pamplona, Espanha), em 1998;  pela
Livre Universidade Maria Santíssima
Assunta (LUMSA, Roma), em 1999; pela
Faculdade de Teologia da Universidade de
Wroclaw (Polónia) no ano 2000.
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M ãe Santíssima,
A cidade de Lisboa está, hoje, a vossos pés, aclamando-Vos com ternura
filial, com aquela saudação que Vos surpreendeu e comoveu há dois mil
anos: “Ave Maria, cheia de graça, Vós sois bendita entre as mulheres”. O

Povo Português, ao longo da sua história exprimiu essa saudação com aqueloutra que
sublinha bem o lugar que tendes no nosso coração e na nossa cidade: “Salve Rainha!”. Se
aquela é a proclamação do mistério que Deus realizou em vós, ao escolher-Vos para
serdes a Mãe de Jesus e nossa Mãe, esta é um preito de vassalagem de um Povo que quer
que sejais sua Rainha.

Com esse gesto, considera-Vos membro desse Povo, a primeira, a mais honrada e o
modelo inspirador para todas as mulheres portuguesas.

“Salve Rainha”, Vos repetimos nós, hoje, porque esperamos que nos leveis a Cristo,
fonte da Vida, porque Vos pedimos que nos ensineis a amar com a simplicidade e radica-
lidade com que o Vosso coração de mulher se abriu ao amor, porque queremos confiar em
Vós, deixar-nos atrair por Vós, porque nos abandonamos à Vossa ternura maternal.

Ao aclamar-Vos como nossa Rainha, confiamo-Vos a nossa cidade, assinalada por
marcos que sublinham a confiança filial dos habitantes de Lisboa. Vós sois, há

muito tempo para eles, a Senhora de Belém, a Senhora da Saúde, a Senhora da Rocha, a
Senhora da Penha de França, a Senhora do Amparo, a Senhora de Fátima, títulos que
mostram bem a confiança que a Cidade de Lisboa deposita em Vós e se reúnem todos na
designação de Santa Maria Maior, título da nossa Catedral, a Igreja Mãe desta diocese de
Lisboa.

Porque fazeis parte da nossa cidade e da nossa história, Vos aclamamos hoje, com
confiança renovada, como nossa Rainha e Protectora e Vos consagramos a nossa

diocese e a nossa cidade de Lisboa.

Consagramo-Vos a Igreja de Lisboa. Conduzi-a à intimidade com o Vosso Filho,
Cristo Vivo e fonte da vida. Guiai-a no caminho da santidade que há-de brotar de

cada Eucaristia que celebra; tornai-a firme na fé, sólida na esperança, generosa na cari-
dade. Ajudai-a a ser testemunho vivo de vida nova, em Jesus Cristo.

PATRIARCA CONSAGROU LISBOA
A NOSSA SENHORA

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
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Consagramo-Vos os nossos seminaristas e sacerdotes. Vós que correspondestes ao
chamamento misterioso de Deus, ensinai-os a entregar-se confiadamente e sem limi-

tes à vocação a que Deus os chamou. Que sejam servidores como Vós fostes serva, que
sejam felizes no seu dom, protegei-os nas suas lutas, iluminai-os nas suas dúvidas, defen-
dei-os das tentações e do espírito do mundo. Eles “estão no mundo, mas não são do
mundo!”. Ensinai-os a serem pastores, “sacramentos” de Cristo Bom Pastor, e a fazerem
de cada Eucaristia um momento de júbilo e de louvor.

Consagramo-Vos as famílias cristãs. Vós que sois Virgem, Esposa e Mãe, revelai-lhes
o verdadeiro segredo do amor, que na sua pureza e generosidade é sempre virginal.

Tornai-as fortes na fidelidade, generosas na fecundidade.
Revelai-lhes a beleza da comunidade. Protegei-as dos ataques de que são tantas vezes

alvo pela cultura permissiva, por leis desajustadas e pelo cultivo desmesurado da
liberdade individual.

Consagramo-Vos as mulheres cristãs da nossa diocese, as esposas e as mães, as jovens
e as que já tocam o ocaso da vida, as que consagraram o seu coração a Cristo e à

Igreja, e todas as que trabalham na missão da Igreja.
Vós, mulher como elas, comunicai-lhes esse modo feminino de amar, que tão

fecundo pode ser na Igreja e no mundo.
Ensinai-as a deixar-se atrair pelo amor de Jesus Cristo, sobretudo na Eucaristia que

celebram.

Consagramo-Vos os nossos jovens. Cativai-os, prendei-os a Vós, porque convosco
eles vencerão dúvidas e hesitações, valorizarão o que de mais íntimo e profundo há

nos seus corações, como o anseio pela vida. Assim mergulharão no amor infinito do
Vosso Filho Jesus Cristo. Acarinhai-os, Senhora, protegei-os com o Vosso amor de Mãe,
ensinai-os a amar.

Consagramo-Vos toda a nossa cidade, os seus responsáveis, todos os que procuram
generosamente fazer dela um espaço de convivência e de dignidade.

Entregamo-Vos também aqueles que não são crentes ou adoram a Deus noutra
religião. Só Vós sabeis como ajudá-los, só Vós podeis tocar-lhes o coração, para terem a
simplicidade de procurar resposta para as suas inquietações. Vós sois, o mais vivo
luzeiro de onde pode irradiar a luz que lhes toque os corações.

A cidade de Lisboa está a Vossos pés, Virgem Santíssima. Vós sois a nossa Rainha.
Fazeis parte da nossa cidade. Só convosco podemos percorrer os caminhos de um

futuro jubiloso e libertador.

Praça dos Restauradores, 12-XI-2005

✠ JOSÉ, Cardeal-Patriarca
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MISSA

A LITURGIA EUCARÍSTICA
Estrutura da Oração Eucarística

7 – INTERCESSÕES
Na oração Eucarística, depois da parte

central marcada sobretudo pelo louvor e
acção de graças (eucaristia) e antes da do-
xologia com que ela se conclui e que, de
algum modo, retoma todo aquele ambien-
te laudativo, têm lugar as Intercessões,
“por elas, como diz a Instrução Geral, se
exprime que a Eucaristia é celebrada em
comunhão com toda a Igreja, tanto do Céu
como da terra, e que a oblação é feita em
proveito dela e de todos os seus membros,
vivos e defuntos, chamados a tomar parte
na redenção e salvação adquirida pelo
Corpo e Sangue de Cristo” (IG 79g)

As Intercessões são orações por deter-
minadas intenções, significando particu-
larmente a unidade de todo o povo de
Deus congregado em volta dos seus pasto-
res, unidade esta que é fruto imediato da
comunhão eucarística, a que a Oração Eu-
carística naturalmente conduz.

As Intercessões não são uma segunda
Oração do Fiéis, como a que conclui a
Liturgia da Palavra, nem a substituição da
mesma.

Na Oração Eucarística II, as Interces-
sões começam com este simples período
bem conhecido de outros lugares:
“Lembrai-Vos, Senhor, da vossa Igreja,
dispersa por toda a terra,
e tornai-a perfeita na caridade

em comunhão com o Papa N.,
o nosso Bispo N.,
e todos aqueles que estão ao serviço do
vosso Povo”.

A intenção é aqui, antes de mais, a
Igreja “dispersa por toda a terra”, larga
como o Universo, onde quer que ela esteja
presente, mas esta dispersão não se opõe à
unidade, que só a caridade pode realizar e
só na comunhão hierárquica se pode reco-
nhecer. Daí o texto continuar: “Tornai-a
perfeita na caridade em comunhão com o
Papa N.” e “o nosso Bispo N.”.

A unidade é o grande voto da comuni-
dade cristã em relação à igreja, como já o
foi na oração sacerdotal de Jesus na
Última Ceia. “Pai santo, guarda-os em teu
nome, o nome que Me deste, para que
sejam um, como Nós…  Para que eles
sejam todos um, como Tu, Pai, o és em
Mim e Eu em Ti, para que também eles
sejam em Nós e o mundo acredite que Tu
Me Enviaste… Eu neles e Tu em Mim,
para que sejam consumados na unidade e
o mundo reconheça que Tu Me enviaste”
(Jo 17, 11.21-23).

Será assim, “perfeita na caridade”,
que a comunhão dentro da Igreja fará que
o mundo reconheça nela a presença e a
acção do Senhor; e não haverá momento
melhor e mais próprio para o pedir ao
Senhor do que na própria celebração da
Eucaristia.
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Na mais antiga oração cristã a pedir
unidade da Igreja, diz-se:
“Do mesmo modo que este pão
(o da Eucaristia)
esteve disperso pelas colinas
e colhido se tornou um só,
assim a tua Igreja seja congregada
das extremidades da terra
para ao teu reino.
A esta Igreja santificada,
reúne-a dos quatro ventos,
para o teu reino
que Tu lhe preparaste”
(Didakhê IX e XIV) (Séc.I).

E depois na solene Oração dos Fiéis
da Sexta-Feira Santa, a primeira intenção
é pela Igreja e nela se diz:
“Pela santa Igreja de Deus,
para que o Senhor lhe dê a paz,
a confirme na unidade…”

Esta unidade da Igreja tem a sua
afirmação mais clara na celebração da
Eucaristia e nela na participação pela co-
munhão, segundo a palavra se S. Paulo:
“Visto que há um só pão, nós, embora
sejamos muitos, formamos um só corpo,
porque participamos do único pão” (1Cor
10, 17).

Este fundamento bíblico, justifica de-
pois a ecologia cristã, como nesta Oração
depois da Comunhão do Domingo II do
Tempo Comum: “Infundi em nós, Senhor,
o vosso espírito de caridade para que vi-
vam unidos num só coração e numa só
alma aqueles que saciastes com o mesmo
pão do Céu”.

Esta oração foi também agora introdu-
zida na Quinta-Feira Santa na Missa da
Ceia do Senhor.

Muitos outros testemunhos se podem
encontrar na liturgia, particularmente na
Missa pela unidade dos cristãos.

Voltando à Oração Eucarística II, de-
pois da referência ao Papa e ao Bispo,
vem, na tradução portuguesa, a referência
a “todos aqueles que estão ao serviço do
vosso povo”. A frase é um tanto vaga; no
texto latim, que aliás bem antigo, dizia-se:
“et universo clero” (e a todo o clero).

O texto literalmente traduzido – a todo
o clero – poderia parecer demasiado limi-
tativo ou exclusivista, nestes tempos em
que a palavra clero poderia soar a classe
social mais do que a membros do organis-
mo vivo do corpo da Igreja.

A expressão “todos aqueles que estão
ao serviço do vosso povo” designa certa-
mente, em primeiro lugar, os membros do
clero, que hoje em dia incorpora rigorosa-
mente bispos, presbíteros e diáconos, mas
não se pode, pelo menos atendendo à letra
do texto, excluir os restantes servidores do
povo de Deus, particularmente no serviço
litúrgico, pois que é esse o que neste mo-
mento está em causa.

Na Missa de defuntos exequial faz-se
a comemoração daquele(a) por quem é
oferecida a Eucaristia, para que quem foi
configurado com Cristo na morte o seja
também na ressurreição. É a perfeita parti-
cipação no mistério pascal do Senhor.

Mas, em qualquer caso, é de “todos os
nossos irmãos, que adormeceram na espe-
rança da ressurreição e de todos aqueles
que na vossa misericórdia (do Pai) parti-
ram deste mundo” que pedimos ao Pai Se
lembre para os admitir “na luz da sua pre-
sença”. Em plena Oração Eucarística é na
que emana de Cristo ressuscitado que são
lembrados os que “partiram antes de nós
marcados com o sinal da fé”, o baptismo
(Or. Euc. I).

Depois de pedirmos pelos que já
partiram, é por nós, “vossos filhos” (Or.
Euc. IV) que pedimos ao Pai para que
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tenha “misericórdia de nós” e nos dê “a
graça de participar na vida eterna”.

A celebração da Eucaristia é a oblação
do sacrifício que nos leva a todos à comu-
nhão na unidade. E muito sucintamente os
evocamos, quase com saudade do futuro:
“a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-
-aventurados Apóstolos e todos os Santos,
que desde o princípio do mundo viveram
na vossa amizade”, mas que não nos atre-
veríamos nem saberíamos nomear, pois o
seu número só Vós o conheceis, ó Pai (cf.
Or. Euc. IV), mas a todos nos unimos
“para cantarmos os vosso louvores” (Or.
Euc. II).

Para além das intercessões gerais e
particulares, lembradas no texto do Mis-
sal, este momento não é ocasião de nome-
armos outras intenções, que poderão ter
lugar noutro momento, como atrás fica
dito. Nalgumas liturgias antigas, os nomes
eram inscritos nos dípticos e anunciados
antes da Oração Eucarística. No entanto, a
este respeito, São Jerónimo não perde a
ocasião de fazer esta reflexão mordaz:
“Agora são recitados em público os nomes
dos oferentes e o que servia para redenção
dos pecados é mudado em louvor” (Jeró-
nimo, Comentário in Ez. (de 411), c.
XVIII (PL 25, 175), in JUNGMANN,
Missarum Sollemnia, trad. franc, vol. III,
p. 74). O que então, sec. V, a São Jerónimo
parecia vaidade, hoje em dia frequente-
mente se revela pelo menos mau gosto.

Em qualquer caso, havendo de nomear
algumas intenções sejam pelo menos or-
ganizadas de maneira que a frase seja
sinteticamente correcta.

8 – DOXOLOGIA FINAL

A Oração Eucarística conclui com a
doxologia, ou seja, uma fórmula de louvor
dirigida pelo presidente às Três Pessoas
divinas a que toda a assembleia se une
com uma aclamação: Amen. Com uma
conclusão deste tipo a Oração Eucarística
retoma no fim o tema de louvor e acção de
graças que a tem inspirado desde o diálo-
go inicial: Demos graças ao Senhor nosso
Deus.

As doxologias são das fórmulas mais
belas e significativas da oração cristã. São
expressões gratuitas de que alguém que as
não entendia dizia não as apreciar, porque
nelas não se pedia nada. De facto, nas do-
xologias não se pede, mas antes se dá o
que de melhor temos para oferecer a Deus
ao reconhecermos os dons que Ele nos
deu, a saber, o louvor e a acção de graças;
esse é, de facto, o nosso dever e a nossa
salvação.

Doxologias, encontramo-las logo na
Sagrada Escritura como na Epístola aos
Romanos (16, 25-27): «Àquele que tem o
poder de vos tornar fortes segundo o
Evangelho que eu proclamo, anunciando
Jesus Cristo – mistério mantido em silên-
cio desde os tempos eternos e agora ma-
nifestado por desígnio do Deus eterno e
graças aos escritos dos Profetas, e dado a
conhecer a todos os gentios para os trazer
à obediência da fé – a Deus, o único sá-
bio, por Jesus Cristo seja dada a glória
pelos séculos dos séculos. Amen».

Ou aquela outra com que termina a
breve Epístola de São Judas (25-27):
«Àquele que é poderoso para vos preser-
var da queda e vos apresentar diante da
sua glória na alegria de uma consciência
sem mancha, ao Deus único, nosso Salva-
dor, por Nosso Senhor Jesus Cristo, a gló-
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ria e a majestade, a força e o poder, antes
de todos os séculos, agora e para sempre.
Amen».

Ou na doxologia mais despojada e tão
frequente a terminar todos os salmos da
Liturgia das Horas: «Glória ao Pai e ao
Filho e ao Espírito Santo, como era no
princípio, agora e sempre. Amen».1

A conclusão das orações e concreta-
mente da Oração Eucarística é o tradicio-
nal Amen. Esta fórmula é referida já no
Século I por São Justino na Apologia I, 65.

A doxologia é habitualmente uma
fórmula trinitária, mas na doxologia com
que termina a Oração Eucarística a refe-
rência ao Filho apresenta uma expressão
mais ampla e contemplativa do que habi-
tualmente: Por Cristo, com Cristo e em
Cristo, fórmulas que encontramos com
frequência em outras semelhantes em São
Paulo. “É por Cristo que sobe até ao Pai
toda a honra e toda a glória, porque Cristo
é o chefe da humanidade resgatada e até
de toda a criação n’Ele resumida (Ef 1,
10). Ele é o sacerdote supremo da criação
inteira, de pé diante do Pai; não como
adorador solitário, mas rodeado por aque-
les que Ele resgatou e que com Ele apren-
deram a louvar o Pai que está nos céus. E,
mais ainda, n’Ele estão integrados em co-
munhão viva, que é o seu corpo, e, por isso
mesmo, tomados no fogo ardente da sua
oração, a ponto de serem realmente ca-
pazes de adorar o Pai em “espírito e ver-
dade”. N’Ele e na unidade do Espírito
Santo designam a mesma fonte universal
de toda a glorificação do Pai celeste,

considerada lá, em Cristo, de quem os
resgatados formam o corpo místico, aqui,
no Espírito Santo, Espírito vital que a
todos anima”.2

Notável amplificação da fórmula ro-
mana aparece na fórmula ambrosiana da
doxologia final do Cânon: «A Vós, Deus
Pai Omnipotente, d’Ele [Cristo], por Ele
e n’Ele, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra, virtude, louvor, glória, im-
pério, eternidade e poder, por todos os sé-
culos dos séculos. Amen».3

Amen é uma das poucas palavras he-
braicas, como Aleluia, que ficaram dos
textos primitivos originais e nunca foi tra-
duzida; por isso ela mantém-se ainda hoje
em todas as liturgias cristãs onde surge
como conclusão de todas as orações
litúrgicas. Mas é aqui que ela tem o seu
lugar principal. Ela é o sinal da adesão de
toda a assembleia litúrgica à primeira das
orações do povo de Deus unido a Cristo,
seu corpo místico, na oblação do sacrifício
eucarístico, que o próprio Senhor nos
deixou e nos mandou celebrar em sua
memória até que Ele venha.

Amen significa assentimento, concor-
dância com o que acaba de ser proclamado.
Santo Agostinho explica: “Dizer Amen é
subscrever “.4

A tradução por Assim seja é equívoca,
porque poderia ser até contraditória, se
usada, por exemplo, no fim do Credo.
Amen não é um voto, mas adesão plena e
afirmativa: Assim é.

J. FERREIRA

1 Poderão ainda consultar-se outras na Antologia Litúrgica, n.º 123.
2 JUNGMANN, Missarum Sollemnia, III Vol., Paris, Aubier, 1958, p.189.
3 Ibidem, p.188, n.29.
4 Cf. ibidem, p.197.
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beneficiou no século XX”, o Concílio
Vaticano II, o Espírito Santo falou à
Igreja, não cessando de orientar os discí-
pulos do Senhor “para a verdade total”
(Jo 16,13)»1.

À distância de quarenta anos da
Sacrosanctum Concilium, João Paulo II
interrogava assim a vida litúrgico-sacra-
mental da Igreja: «É vivida a Liturgia
como “fonte e cume” da vida eclesial,
segundo o ensinamento da Sacrosanctum
Concilium? A redescoberta da Palavra
de Deus, que a reforma litúrgica levou a
cabo, encontrou uma resposta positiva
no âmbito das nossas celebrações? Até
que ponto a Liturgia entrou na vida con-
creta dos fiéis e marca o ritmo de cada
uma das comunidades? É vista como um
caminho de santidade, força interior do
dinamismo apostólico e da missionarie-
dade eclesial?»2.

Ousaremos tratar o contributo de
João Paulo II à reforma litúrgica em
dois sentidos, a partir da sua lex orandi,
isto é, da liturgia celebrada e do seu
pensamento sobre a liturgia no hoje da
Igreja.

O pontificado do Papa João Paulo II
(1978-2005) registou uma solicitude
constante pela renovação litúrgica na li-
nha traçada pelo II Concílio do Vaticano,
conduzindo a Igreja para uma participa-
ção cada vez mais profunda da obra da
salvação na liturgia.

João Paulo II, de viva memória, não
foi apenas uma testemunha e um prota-
gonista do II Concílio do Vaticano, no
que respeita à liturgia, mas um verda-
deiro interprete e executor da reforma
litúrgica. O papa revelou-se no seu lon-
go pontificado como o grande liturgo e
orante da Igreja.

Efectivamente, para o Santo Padre a
liturgia é a voz do Espírito e da Igreja:
«Com efeito, que é a Liturgia senão a voz
uníssona do Espírito Santo e da Esposa,
a santa Igreja, que bradam ao Senhor Je-
sus: “Vem”? Que é a Liturgia senão
aquela fonte pura e perene de “água
viva”, da qual cada pessoa sedenta pode
haurir gratuitamente o dom de Deus (cf.
Jo 4,10)? Verdadeiramente, na Consti-
tuição sobre a Sagrada Liturgia, primícia
daquela “grande graça de que a Igreja

O CONTRIBUTO DE JOÃO PAULO II
À REFORMA LITÚRGICA

( I )

1 J. PAULO II, Carta Apostólica Spiritus et Sponsa (04.12.2003), n. 1.
2 J. PAULO II, Carta Apostólica Spiritus et Sponsa (04.12.2003), n. 6.

JOÃO PAULO II E A LITURGIA
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1. CELEBRAÇÕES LITÚRGICAS
PONTIFÍCIAS

A liturgia presidida pelo Papa, depois
do Concílio, é uma liturgia radicada na
Tradição e inteiramente orientada pela
Sacrosanctum Concilium, centrada no
Mistério pascal de Cristo.

Antes de mais, o fim supremo da re-
forma litúrgica pós-II Concílio do Vati-
cano é fazer viver o mistério pascal
«ut  mysterium paschale vivendo
exprimatur»3. O mistério cristão sinteti-
za-se, com efeito, no mistério pascal. Este
evento completa a história da salvação,
inaugurando um tempo novo, o tempo da
plenitude. A liturgia é, por conseguinte,
toda orientada para a história da salvação
plenamente realizada no mistério de
Cristo, cujos ritos são sinais da presença
deste mesmo mistério.

O Mestre das celebrações litúrgicas
pontifícias desde 1987, o Arcebispo Piero
Marini salienta a importância da liturgia
papal, nestes termos: «Nenhuma ex-
periência litúrgica do nosso tempo é
comparável, na variedade de situação e de
soluções, à vivida pelo Santo Padre e pelo
Ofício das celebrações litúrgicas pontifí-
cias»4. Na verdade, a prática litúrgica do
pontificado de João Paulo II evidenciou
algumas linhas fundamentais da reforma
litúrgica, como o valor supremo da
Palavra de Deus, a participação activa dos
fiéis, a consciência da unidade e universa-
lidade da Igreja.

A liturgia fazia parte da sua vida,
embora não esgotasse toda a sua acção.
Contudo, na celebração litúrgica im-
pressionava «a profunda consciência da
eloquência do gesto e da importância
das palavras»5. Para quantos tiveram o
privilégio de participar na Eucaristia,
que o Santo Padre celebrava quotidiana-
mente na capela privada do palácio
apostólico, testemunham que dela saiam
profundamente comovidos com o que
nela se vivia.

A promoção de uma educação litúr-
gica dos cristãos foi um veemente convite
de João Paulo II: «É um campo em que
muito falta ainda por fazer, ou seja, para
ajudar os sacerdotes e os fiéis a compre-
enderem o sentido dos ritos e dos textos
litúrgicos, para aperfeiçoar a dignidade e
a beleza das celebrações e dos locais; e
para promover, à maneira dos Padres da
Igreja, uma “catequese mistagógica” dos
sacramentos»6. Formar para a liturgia
significa consentir a entrada no mistério
cristão. A liturgia não é tanto uma dou-
trina a compreender, mas uma fonte de
luz e de vida para a inteligência e a ex-
periência do mistério.

Ao silêncio deu grande relevância
como parte integrante da celebração7. Na
presidência eucarística, o Papa observava,
de especial modo, o silêncio antes da ora-
ção colecta a seguir ao convite “Oremus”,
depois de cada leitura e depois da comu-
nhão. Com efeito, era uma lição prática de
participação activa, de recolhimento inte-

3 SAGRADA CONGREGAÇÃO DOS RITOS, «Instructio ad exsecutionem constitutionis de sacra liturgia recte
ordinandum, Inter Oecumenici, 6», AAS 56 (1964) 878.

4 P. MARINI, Il quarantesimo della Sacrosanctum Concilium. Memoria di una esperienza, Libreria Editrice Vaticana
2004, 13.

5 A. BONIECKI, «Lo stile celebrativo di Giovanni Paolo II», Notitiae 24 (1988) 850.
6 J. PAULO II, Vicesimus Quintus Annus (04.12.1988), n. 21; cf. Ecclesia in Europa (28.06.2003), n. 73.
7 Cf. SC 30; IGMR 45.
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rior, de meditação, de louvor e de acção
de graças.

A primeira grande celebração a que
presidiu foi a Eucaristia do início do seu
ministério petrino a 22 de Outubro de
1978, transmitida pela televisão para
todo o mundo. Deste dia ecoam ainda
aquelas palavras inesquecíveis: «Não
tenhais medo! Abri, escancarai as portas
a Cristo...».  Sucessivamente, na sua ca-
pela privada, na capela sistina, na cape-
la paulina, na capela de Castelgandolfo,
na capela matilde (agora Redemptoris
Mater), nas Basílicas e paróquias roma-
nas e em tantos outros lugares da terra,
João Paulo II celebrou o mesmo e único
mistério de Cristo ao ritmo do Ano
litúrgico. E como não recordar as múlti-
plas celebrações do Jubileu 2000?

O centro das suas viagens apostólicas
pelo mundo inteiro era sempre o altar,
porque a liturgia e sobretudo a Eucaristia
é o vértice e a fonte da vida da Igreja8.
Na encíclica de 2003 bem o salientou,
afirmando: «a Igreja vive da Eucaris-
tia»9. Todas as celebrações litúrgicas
envolveram sempre uma grande prepa-
ração. A nível local, uma equipa de li-
turgistas, pastoralistas, arquitectos,
coreógrafos....ajudaram a entrar no único
Mistério de Cristo celebrado pelo Papa,
através de uma geografia litúrgica em
ambientes tão diversos e culturas tão
distintas.

João Paulo II celebrou todas estas
acções litúrgicas, especialmente como
administrador dos sete sacramentos,
«“verbo et exemplo”, qual grande “li-

turgo” que vive Cristo nos seus mistéri-
os e os propõe aos fiéis, mediante uma
catequese com constantes referências à
liturgia»10. O estilo celebrativo do Papa
revestiu-se de grande sacralidade e de
beleza, ao mesmo tempo, de grande pro-
ximidade no contacto com as pessoas e
de nobre simplicidade.

À luz da reforma conciliar foram
actualizadas algumas celebrações presi-
didas pelo Papa. Na solenidade do Natal
foram inseridos dois elementos: o anún-
cio do nascimento histórico do Salva-
dor, chamado Kalenda, com um texto do
novo Martirológio Romano; a homena-
gem de flores ao Menino Jesus durante
o canto do Glória feita por algumas crian-
ças provenientes dos vários continentes.
Na Missa crismal de Quinta-feira Santa,
os óleos foram acompanhados respecti-
vamente por alguns catecúmenos, por
alguns doentes e por alguns candidatos
à Confirmação e por alguns diáconos
em transição para o presbiterado. Na
Missa da Ceia do Senhor, durante o
mandato foi inserido o convite dirigido
a todos para expressar a caridade frater-
na própria do discípulo do Senhor. Na
celebração do dia de Páscoa retomou-se
o rito do Ressurrexit. Ao início da cele-
bração o Papa testemunhava e anunciava
a ressurreição diante do ícone de Cristo
Salvador, denominado Acheropita. Na
vigília do Pentecostes foi inserido, de-
pois da homilia, a memória do sacra-
mento da Confirmação.

Em todas as celebrações sublinhou-se
sempre a relação entre o gesto, a imagem

8 Cf. SC 9-10.12.
9 Cf. J. PAULO II, Ecclesia de Eucaristia (17.04.2003), n.1.

10 V. NOÉ, «Il Papa venuto da lontano vicino a tutti nelle celebrazioni», Notitiae 24 (1988) 857.
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e a palavra com o mistério celebrado e
tendo presente a activa participação dos
fiéis. Um subsídio de grande utilidade
pastoral é o guião preparado para cada
celebração. Cada pequeno livro descreve
o conjunto dos ritos e insere a Palavra
de Deus, as orações, os cânticos, as admo-
nições. É de considerar o grande valor
da impressão tipográfica e das respectivas
imagens dos libretos. Em algumas oca-
siões especiais, o guião consta também
de uma apresentação com a explicação
dos vários momentos rituais da celebração
e quando tal o exige, a biografia dos bea-
tos e dos santos. Acrescem os libretos da
Via Crucis, por causa do seu notável valor
artístico e dimensão eclesial.

Justamente, podemos afirmar que
João Paulo II celebrou e viveu na fidelida-
de aos grandes fundamentos teológico-
litúrgicos da Sacrosanctum Concilium,
a saber: o exercício do sacerdócio de
Cristo (SC 7); o vértice e a fonte da vida
cristã (SC 10); a participação plena,
consciente e activa (SC 14); a epifania
da Igreja (SC 26.41); a unidade substan-
cial (SC 38); a sã tradição e um progres-
so legítimo (SC 23); a língua (SC 36); a
presença da Palavra de Deus (SC

21.24.35; DV 4.21); a educação litúrgi-
ca (SC 14); o canto e a arte sacra (SC
112.122).

Em simultâneo, os princípios da
reforma litúrgica são bem evidentes nas
celebrações de João Paulo II, ou seja, o
aumento da vida cristã, a adaptação das
instituições eclesiais ao nosso tempo, a
promoção da união dos cristãos (ecume-
nismo), a proposta a todos os homens do
convite de entrar na Igreja (missão) e a
nobre simplicidade e a clareza na brevi-
dade dos ritos. A propósito, o sumo Pontí-
fice escreveu: «A renovação litúrgica é
o fruto mais visível de toda a obra con-
ciliar. Para muitos, a mensagem do Con-
cílio do Vaticano II foi percebida, acima
de tudo, através da reforma litúrgica»11.

A liturgia é a Igreja em oração. Ao
celebrar o culto divino, a Igreja exprime
aquilo que é: una, santa, católica e apos-
tólica. E porque é o «sacramento de uni-
dade»12, as acções litúrgicas pertencem
a todo o corpo da Igreja. Por isso, João
Paulo II reconheceu que «na liturgia o
Mistério da Igreja é verdadeiramente
anunciado, saboreado e vivido»13.

JOSÉ CORDEIRO

11 J. PAULO II, Vicesimus Quintus Annus 12.
12 SC 26; cf. SC 41; cf. LG 1.
13 J. PAULO II, Vicesimus Quintus Annus 9.
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O Senhor é rei, revestiu-se de majestade
Revestiu-se e cingiu-se de poder
Firmou o universo, que não vacilará.

É firme o vosso trono desde sempre
Vós existis desde toda a eternidade.

Senhor, os rios levantaram a-sua voz
Os rios ergueram o seu fragor
Mais forte que o fragor de muitas águas,
Mais poderoso que as vagas do mar
É o Senhor nas alturas

Os vossos testemunhos
são dignos de toda a fé,

A santidade habita na vossa casa
por todo o sempre.

Estas palavras do Salmo 92 (93) in-
troduzem-nos bem na contemplação da
imagem de “Cristo Pantocrator” que é o
principal elemento iconográfico da nova
Igreja da Ramada.

Trata-se de uma representação de
Cristo glorioso, cabeça e esposo da assem-
bleia que ali se reunirá para celebrar a sua
fé, consolidar a sua esperança e alimentar
a sua caridade, de modo a poder ser sacra-
mento de salvação no meio do mundo.

Tratando-se de uma Igreja que tem
como padroeira Nossa Senhora Rainha
dos Apóstolos, pensámos primeiro em fa-
zer uma representação do Pentecostes.

Mas para sublinharmos a centralidade de
Cristo Ressuscitado como fonte e conteú-
do da evangelização pareceu-nos melhor
partirmos da visão inicial do profeta Eze-
quiel em que ele descreve o carro de Deus,
a Mercabá, o carro de fogo no centro do
qual aparece o Filho do Homem.

De acordo com a profecia de Daniel
esse Filho do Homem é Cristo que pela
sua Ressurreição recebeu do Pai todo o
poder e foi constituído por Ele juiz dos vi-
vos e dos mortos e que, por isso mesmo,
envia os seus discípulos a anunciar o
Evangelho a toda a criatura. (Mc 16, 15)

Neste ano de 2005, marcado pela rea-
lização do Congresso do ICNE em Lisboa
e pela missão na cidade, esta pintura pre-

ICONOGRAFIA

CRISTO PANTOCRATOR
Igreja da Ramada – Lisboa
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tende ser mais um elemento que nos ajuda
a entender e a viver a missão evangeliza-
dora da Igreja. Trata-se, se assim podemos
dizer, de um kerigma visual - ou melhor,
de uma imagem que condensa o kerigma,
o anúncio da Boa-Nova, e que nos lembra
a urgência de o proclamarmos. Se reparar-
mos com atenção, este ícone começa por
ser um círculo negro, símbolo da morte,
no centro do qual se dá uma explosão de
vida que vai em todas as direcções como
um carro de fogo. No centro, a figura de
Cristo Pantocrator (que tem todo o poder,
que tudo domina) afirma com a sua
verticalidade, estabilidade e luminosidade
o seu triunfo sobre o abismo negro da mor-
te. Parece dizer-nos: Eu estive morto, mas
agora vivo para sempre e tenho as chaves
da morte e da morada dos mortos (Ap 1,
17-18). A sua mão direita, em que os dois
dedos levantados simbolizam a sua condi-
ção de verdadeiro Deus e verdadeiro Ho-
mem (as suas duas naturezas) parece tudo
possuir, tudo conter, tudo comandar. Ele
regressa vitorioso da morte. As chagas das
mãos e dos pés identificam-n’O como
Aquele que por amor de nós foi crucifi-
cado, morto e sepultado. Trata-sede uma
figura frontal que vem ao nosso encontro
para nos revelar a verdade do que somos e
do que somos chamados a ser. A sua túnica
resplandecente, tal como a apresenta a vi-
são do Apocalipse (Ap 1, 12-16) é uma
alusão ao seu sacerdócio e o manto doura-
do, simboliza a sua realeza. As letras gre-
gas “ O W N ” inscritas na auréola que
rodeia a cabeça são uma alusão ao nome
de Deus “Aquele que é”, falam-nos da na-
tureza divina de Cristo, Filho de Deus fei-
to homem. Ele é o rei dos reis e o Senhor
dos Senhores (Ap 19, 16) e a sua majesta-
de poderia provocar em nós pecadores a
mesma reacção de Isaías perante a mani-
festação da Santidade de Deus (Is 6, 5) ou

de Pedro perante Jesus: afasta-te de mim
Senhor, que eu sou um homem pecador
(Lc 5, 8). Os seus olhos procuram-nos,
fitam-nos intensamente e perscrutam-nos.
O fogo do seu rosto purifica-nos interior-
mente. E, no entanto, o seu semblante é
sereno e feliz e convida a aproximarmo-
-nos d’Ele que vem até nós cheio de mise-
ricórdia e de amor para nos dizer: a paz
esteja convosco!

Cristo é o Evangelho, a Boa-Notícia
que Deus dirige a todos os homens. Ao
contemplarmos esta imagem podemos es-
cutar dentro de nós o testemunho que o
Espírito dá ao nosso espírito: “Não temas!
Deus ama-te! És filho de Deus e herdeiro
da Vida Eterna. A tua morte foi destruída
na morte e na Ressurreição de Cristo. Não
temas!”

A presença gloriosa de Cristo quase
faz desaparecer o buraco negro da morte
agora emoldurado pelo esplendor da vida
imortal que d’Ele irradia.

Na sua mão esquerda, Cristo apresen-
ta-nos o Evangelho ostentando as pala-
vras: Eu estou sempre convosco (Mt 28,
20). Embora nem sempre possamos reco-
nhecer a sua presença, Ele está sempre
connosco. Esta certeza que a fé nos dá
consola-nos e fortalece-nos para poder-
mos obedecer ao imperativo que podemos
ler na outra página do livro: Ide, anunciai
o Evangelho (Mc 16, 15). A nós que rece-
bemos o Evangelho, Cristo manda-nos
anunciar o Evangelho. A nós que nos
encontrámos com Ele, ou melhor, que
fomos encontrados por Ele, o Senhor
manda-nos ir ao encontro dos outros para
lhes dar testemunho do Seu amor e da Sua
vitória sobre a morte. Como podemos ler
no Evangelho de S. Marcos, depois de ter
dito aos discípulos: Ide por todo o mundo,
proclamai o Evangelho a toda a criatura,
o Senhor Jesus foi arrebatado ao céu e
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sentou-se à direita de Deus, e eles saíram
a pregar por toda aparte, agindo com eles
o Senhor e confirmando a Palavra por
meio dos sinais que a acompanhavam (cf.
Mc 16, 15. 19-20). Sentado à direita do
Pai, o Senhor Jesus vê como os seus inimi-
gos, por meio da evangelização, se trans-
formam em escabelo de seus pés, quer dizer,
lugar da sua manifestação e do seu domí-
nio; vê como a partir de Sião, por meio da
evangelização, se estende a toda a terra o
ceptro do Seu poder. (cf. Sl 110, 1-2).

A Igreja existe para anunciar o Evan-
gelho, para anunciar Jesus Cristo. Tudo o
que faz está orientado para a evangeliza-
ção ou dela decorre, e por isso este carro
de fogo no centro do qual Cristo se mani-
festa é figura da Igreja.

Neste ícone, o carro de fogo aparece
como uma estrela de oito pontas porque a
Igreja, suscitando e cultivando a fé cristã,
dá aos seus filhos a Vida Eterna, simboli-
zada no número oito. Em quatro destas
pontas vemos o tetramorfo, os quatro se-
res vivos que a tradição cristã identifica
com os quatro evangelistas: Mateus com o
rosto humano, Marcos com o leão, Lucas
com o touro, e João com a águia.

De facto, falando simbolicamente, há
evangelizadores que pela sua altíssima
compreensão e grande vivência do misté-
rio de Cristo são comparáveis à águia de
olhar penetrante e de grandes asas que a
elevam às alturas do céu. Outros há com-
paráveis ao leão pela impetuosidade, pelo
zelo e pela agilidade com que anunciam o
Evangelho. Outros ainda, pela solidez da
sua doutrina, pela força e pelo peso do seu
testemunho podem ser comparados ao
touro, e finalmente outros pela sua inteli-
gência e bondade estão figurados no rosto
humano. São todos diferentes, mas todos
anunciam o mesmo Evangelbo.

Nas outras quatro pontas, entre as fi-
guras dos animais, vemos as rodas do car-
ro de fogo que se movem simultaneamente
em quatro direcções desenhando portanto
uma cruz no espaço. São muito importan-
tes estas rodas que se movem na direcção
em que o Espírito as conduz juntamente
com os quatro seres vivos, e que com eles
se movem e se levantam do chão, porque,
como diz o profeta, o espírito dos quatro
seres vivos está nas rodas (cf. Ez 1, 20-
21). Que significado têm para nós, hoje,
estas rodas? Nada mais nada menos que as
comunidades cristãs. É nelas, nessas rodas
em movimento, que está o Espírito Santo
que suscita os profetas, os envia e os forta-
lece na sua missão evangelizadora. Não
são indivíduos, por brilhantes e notáveis
que sejam pelas suas qualidades pessoais
quem evangeliza, mas sim a Igreja, as co-
munidades cristãs de que eles são boca,
pés, asas, mãos, olhos e rosto.

Reparemos agora nas cores deste pai-
nel que tem uma paleta muito elementar,
muito simples: branco e preto, dois tons de
azul, dois tons de vermelho, dois amare-
los, algumas cambiantes alaranjadas que
sugerem o fogo, e algumas zonas doura-
das. O branco e o amarelo expressam a luz
e a glória contrapostos ao negro que signi-
fica a morte e as trevas. O azul significa a
vida celeste manifestada e oferecida por
Cristo àqueles que nele crêem, e por isso
mesmo é também símbolo da fé. O verme-
lho significa o fogo, a caridade e o zelo
que nos impelem para anunciar o Evange-
lho. Finalmente, o dourado significa a luz
do oitavo dia, a vida eterna.

Nesta pintura não há cinzentos nem
cores mortas ou baças que sugiram indeci-
sões ou tristeza. Trata-se de um kerigma
visual que se aceita ou se recusa e não de
um tratado que se discute. Tem a frescura,
a claridade, a leveza e a força dos Evan-
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gelhos, dos Actos dos Apóstolos, e de todo
o Novo Testamento.

A vida manifestou-se, diz a primeira
carta de S. João. Nós a vimos e dela damos
testemunho e vos anunciamos esta Vida
Eterna que estava voltada para o Pai e
que nos apareceu (que se voltou para nós)
- o que vimos e ouvimos vo-lo anunciamos
para que estejais também em comunhão
connosco. E a nossa comunhão é com o
Pai e com o seu Filho Jesus Cristo (1 Jo 1,
2-3).

Eu estou sempre convosco!

A comunhão da Igreja e a evangeliza-
ção são as duas instâncias em que melhor
se pode “tocar” a presença do Senhor Res-
suscitado.
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Habitando o espaço desta igreja nova
e “presidindo” a todas as celebrações que
nela se fizerem, esta imagem de Cristo que
nos incita a viver e a anunciar o Evangelho
serve também para avivar em nós a espe-
rança e o desejo da sua segunda vinda.

O Espírito e a Esposa dizem: vem!
Aquele nele que escuta diga: vem!
Sim, venho muito em breve!, diz Jesus.
Amen! Vem Senhor Jesus! Maranatá!
(Ap 22, 17.20)

É a certeza de que Ele voltará que faz
com que os rios da pregação apostólica le-
vantem a sua voz, e a santidade habite a
comunidade cristã edificando-a como co-
munhão de irmãos e fazendo-a resplande-
cer como luz das nações (cf. Sl 92).

JOÃO MARCOS



PASTORAL LITÚRGICA

XXXI ENCONTRO NACIONAL
DE PASTORAL LITÚRGICA
A EUCARISTIA VIDA DA IGREJA

A celebração da Eucaristia na Basílica

Apresentação do Encontro

Bem-vindos ao XXXI Encontro Na-
cional de Pastoral Litúrgica. O primeiro
realizou-se em 1975 com 87 participantes,
alguns dos quais têm-se mantido até ao
presente. O êxito destes Encontros
deve-se, em grande parte, aos partici-
pantes, que os promoveram com a sua
presença, a sua participação activa e a
divulgação. Este ano andamos perto dos
1500. As dificuldades económicas tam-
bém se notam nesta actividade.

Estamos contentes com a adesão a este
movimento de pastoral litúrgica, que tanto
bem tem feito à reforma litúrgica pedida
pelo Concílio. Procuramos divulgar a dou-
trina e as orientações litúrgicas da Igreja.
Este esforço tem sido bem acolhido e os
resultados são animadores. A prova é a
nossa presença. Que seria das nossas cele-
brações litúrgicas sem estes Encontros?
Apesar de sermos tão poucos, em compa-
ração com os milhares que celebram a
liturgia dominical e diária, esta actividade
tem funcionado como fermento na massa.
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“Sabemos que a liturgia não é tudo na
vida da Igreja, mas ela é para tudo e tudo é
para a liturgia”, como dizia o senhor D.
António Taipa, no Encontro anterior.

A dinâmica destes Encontros tem evo-
luído, à procura de respostas às necessida-
des mais urgentes da pastoral litúrgica.
Este ano propomos abordar o tema de “A
Eucaristia, vida da Igreja”. A temática é
apresentada nas quatro conferências
magistrais e desenvolvida na Escola dos
Ministérios, que ocupa as tardes do En-
contro. Fizemos um esforço por renovar o
elenco dos conferencistas e orientadores
dos trabalhos. Fazemos votos para que
aproveitem o melhor possível. Estamos
aqui para aprender a celebrar os mistérios
de Cristo nas acções litúrgicas.

A música e a renovação do repertório
da música litúrgica em Portugal passa por
aqui, não só pelo que se produz para este
Encontro, mas pelo que todos aprendemos
nos ensaios e, sobretudo, nas celebrações.
O caminho da música litúrgica não está
feito, mas sempre em ensaio e realização,
e este Encontro marca os passos da reno-
vação da música litúrgica em Portugal. As

A animação no auditório do Centro Pastoral Paulo VI

A procissão é um rito litúrgico
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propostas musicais e as edições de livros
com música para a liturgia estão a ser bem
acolhidas. Por isso vamos continuar.

Passamos à apresentação dos partici-
pantes neste Encontro para que, desde o
primeiro dia, tenhamos uma ideia de quem
somos e donde vimos. Em primeiro lugar
apresento a Comissão Episcopal de
Liturgia: o senhor D. António Maria Bessa
Taipa, bispo auxiliar do Porto e Presi-
dente; o senhor D. Albino Mamede Cleto,
bispo de Coimbra, vogal; o senhor D.
Anacleto Cordeiro, bispo auxiliar do
Patriarcado de Lisbo, vogal; e o P. Pedro
Lourenço Ferreira, Carmelita Descalço,
secretário da mesma Comissão e director
do Secretariado Nacional de Liturgia. Este
Secretariado é formado pelas seguinte
pessoas: o Cónego José Ferreira, do Pa-
triarcado de Lisboa, o P. José de Leão
Cordeiro, da Diocese de Évora, o P. Pedro
Romano Rocha, da Companhia de Jesus,
ausente por motivos de doença, o Cónego
António Ferreira dos Santos, ausente por
motivos de cansaço, o P. Luís Ribeiro de
Oliveira, da Diocese de Coimbra, o Có-
nego Luís Manuel Pereira da Silva, Prior
da Sé de Lisboa, o Cónego João da Silva
Peixoto, da Diocese do Porto, prior de

Ermesinde, e Mons. Luciano Paulo
Guerra, Reitor do Santuário de Fátima.

O Serviço Nacional de Música Sacra é
um organismo do Secretariado Nacional
de Liturgia. O presidente é o Cónego
António Ferreira dos Santos. Temos ainda
alguns membros deste Serviço Nacional
presentes entre nós: o P. Teodoro Dias de
Sousa, do Patriarcado de Lisboa, o P.
Paulo Cardoso da Cruz, da Diocese de
Aveiro, o P. António Cartageno, da Dio-
cese de Beja, o P. Jorge Alberto Seixas, da
Diocese de Viseu, o P. Artur Ribeiro de
Oliveira, da Diocese de Leiria-Fátima.
Estão também entre nós, embora não
pertençam ao corpo de vogais que nomeei,

A apresentação dos participantes

Dom Anacleto Cordeiro



180 BOLETIM DE PASTORAL LITÚRGICA

mas colaboram neste Serviço Nacional de
Música Sacra, e a quem devemos muito,
nomeadamente na elaboração do Guião
destes Encontros, o P. António Azevedo
de Oliveira, da Diocese de Braga, e o P.
Manuel Augusto Frade, da Diocese de
Coimbra.

A este elenco de colaboradores deve-
mos acrescentar o Dr. Fernando Melro,
que tem trabalhado nos textos poéticos,
o P. Sebastião Faria, da Companhia de
Jesus, que traduz os textos latinos, o Có-
nego Manuel da Silva Gaspar, da Diocese
de Leiria-Fátima, que tem colaborado
muito na revisão literária dos textos da
liturgia. Por fim, o responsável nacional
dos acólitos P. Miguel Proença Leal, do
Patriarcado de Lisboa.

E agora apresentaria o número dos
participantes por dioceses: 8 de Lamego;
9 de Cabo Verde; 13 de Setúbal; 17 de

Beja; 17 do Funchal; 18 do Algarve; 23 de
Santarém; 27 de Bragança-Mirando; 33 de
Angra; 36 de Évora; 38 de Portalegre e
Castelo Branco; 55 de Viseu; 56 de
Aveiro; 60 de Viana do Castelo; 67 de
Coimbra; 69 de Braga; 73 de Vila Real;
77 de Leiria-Fátima; 101 da Guarda; 247
de Lisboa; 300 e muitos do Porto.

Os presbíteros são também uma refe-
rência neste Encontro Nacional, não só
pela sua presença muito apreciada, mas
também porque são os grandes
dinamizadores deste Encontro, animando
os fiéis leigos: 1 de Cabo Verde e Funchal;
2 do Algarve, Setúbal e Lamego; 3 de
Aveiro e Vila Real; 4 de Coimbra, Évora,
Portalegre e Castelo Branco, Santarém e
Viseu; 5 de Beja; 6 de Angra; 9 da Guar-
da e Leiria-Fátima; 10 de Lisboa e Viana
do Castelo; 12 de Braga; 14 do Porto. No
total são mais de 100.

Os acólitos no exercício do seu ministério
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Os casais, de alguns anos a esta parte,
são uma presença significativa. Este ano
são 70. Beja, Bragança, Cabo Verde  e
Santarém 1; Algarve, Aveiro, Setúbal,
Viseu 2; Braga e Viana 3; Portalegre e
Castelo Branco 4; Angra 5; Coimbra 5;
Guarda 6; Vila Real 9; Lisboa 12; Porto
19.

Por terras: Beja, Couço, Elvas, Évora,
Fonte Arcada (Penafiel), Grijó, Miran-
dela, Paço de Arcos, Refojos de Ponte de
Lima, 5; de Vila Real 13; Castelo Branco
14; Amadora, Arcos e Gondomar 16;
Guarda 18; S. Tirso 19; Bragança 20;
Cabaços de Ponte de Lima 21; Vila Nova
Gaia 22; Braga 25; Coimbra 33; Fátima
40; Porto 59; Lisboa 100 (este número tem
a ver com o Código Postal).

Há também muitas instituições mas-
culinas e femininas, e muitos jovens até
aos 25 anos.

Um bom grupo de participantes vem
mais por causa da música; há Ministros
Extraordinários da Comunhão; Acólitos;
os Leitores são um grande grupo; Diá-
conos; os Seminaristas são mais de 20; há
bastantes que vêm pela primeira vez a este
encontro; são numerosos os que vêm
quase todos os anos; e os que não faltaram
a nenhum Encontro são 5. O senhor D.
Albino diz que, para o ano, se não falta-
rem, recebem uma medalha.

Desejo-vos uma boa estadia em Fáti-
ma e uma boa participação neste Encontro
Nacional de Pastoral Litúrgica.

PEDRO FERREIRA, OCD

O grupo coral do Encontro Nacional
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Os conferencistas

D. António Marto,
bispo de Viseu,

iniciou o ciclo de conferências
com o tema

A EUCARISTIA CELEBRA O MISTÉRIO DA FÉ

P. Dr. Dário Pedroso, S.J.,
explanou abundantemente

as implicações pastorais e espirituais de
A IGREJA DA EUCARISTIA

P. Dr. António Azevedo Oliveira,
retomou a escola de ministérios

no sector da música:
O MINISTÉRIO DO CANTO E DA MÚSICA

D. Manuel Madureira,
bispo emérito do Algarve,

abordou o tema
A EUCARISTIA CELEBRADA NA COMUNHÃO

E PARA A COMUNHÃO
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P. Dr. Luís Manuel Pereira da Silva,
na escola de ministérios

com os presidentes

Júlio Couto,
ensinou técnicas de comunicação

aos leitores

P. Dr. João da Silva Peixoto,
com os animadores das celebrações

dominicais na ausência do presbítero

P. Luís Miguel Proença Leal,
com os acólitos nas celebrações

e na escola de ministérios
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Palavras finais

A Igreja vive da Eucaristia, que é o
coração da Liturgia. A Liturgia explicada,
celebrada, contemplada e vivida nestes
dias é uma grande graça para todos nós.
Por isso estamos de acordo com o Tiago
André: “Para o ano cá estarei, / com outro
poema voltarei, / a vossa presença agra-
deço”.

Todas as Dioceses estiveram presen-
tes, com maior ou menor participação.
Os responsáveis da Pastoral Litúrgica e
da Música Sacra, no plano nacional e
diocesano, aqui se juntaram. O Encontro
é um acontecimento de grande valor que
merece o nosso carinho e a renovada de-
dicação. Os frutos desta actividade são
evidentes. Nada continua como dantes,
embora a perfeição seja virtude da
Liturgia celeste.

Este Encontro é a actividade mais
notória do Secretariado Nacional de
Liturgia. Em Setembro faremos a sua
avaliação e começaremos a preparar o
Encontro seguinte.

No ano pastoral que se encerra, este
Secretariado retomou o Ritual das Exé-
quias para se proceder a novas formali-
dades requeridas por Roma, fez estudo
de algumas propostas para a nova edição
do Missal Romano, terminou e viu aprova-
do pela Conferência Episcopal Portuguesa
o novo Ordo das Celebrações Dominicais
na Ausência de Presbítero.

Há alguns livros em revisão, como o
Ritual das Bênçãos, o Martirológio Ro-
mano está a ser traduzido, e alguns livros
que estão a ser elaborados, como o livro
do Ministério do Leitor.

O Boletim de Pastoral Litúrgica tem
estado parado por falta de disponibilidade
do seu responsável. Mas a situação tem de

Dom António Taipa,
Presidente da Comissão Episcopal

de Liturgia

ser superada. Foram tomadas algumas
medidas administrativas para isso. Prome-
temos voltar à normalidade e recompensar
os assinantes pelos prejuízos causados.

O sítio da Liturgia www.liturgia.pt é
também um desafio pastoral. No ano
passado fizemos promessas e já concreti-
zámos algumas, com a entrada ao serviço
de um engenheiro informático para se
dedicar a essa actividade ao serviço da
pastoral litúrgica

O próximo Encontro Nacional será de
24 a 28 de Julho de 2006. Pedimos e
agradecemos a colaboração de todos para
que ele seja possível. Aceitamos e agrade-
cemos as indicações que nos possam
ajudar a melhorar os seus diferentes as-
pectos e actividades. A grande variedade
de participantes que tanto enriquece este
Encontro, torna-o de difícil execução para
os mais e os menos iniciados na Liturgia.
Há jovens e adultos que precisam de
mais, e há principiantes que procuram
os rudimentos. Temos de pensar nisto
também.
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Finalmente os devidos agradeci-
mentos. Em primeiro lugar a Nossa Se-
nhora de Fátima que nos recebeu no seu
Santuário, neste Centro Pastoral e nou-
tros lugares de alojamento.

O segundo agradecimento vai para os
senhores bispos, D. António Taipa, D.
Albino Cleto e D. Anacleto Cordeiro que
estiveram connosco o tempo que lhes foi
possível. Agradecemos também a visita
que o  senhor D. Serafim, bispo de Leiria-
-Fátima nos fez no primeiro dia.

O terceiro agradecimento vai para
os conferencistas, os orientadores da
Escola de Ministérios e os participantes
no painel.

Um agradecimento especial para os
ministros da música, compositores, en-
saiadores, directores, organistas, mem-
bros do “pequeno coro”: eles deram vida
ao nosso Encontro e muito nos ajudaram a
rezar com o canto; sem eles, as celebra-
ções não teriam o nível de participação
que se conseguiu. Este ano a música teve
lugar privilegiado; o “pequeno coro” até
nos ofereceu um concerto; foi um grande
esforço que reconhecemos e agradece-
mos.

Um agradecimento para os que exer-
ceram algum ministério: os mestres das
celebrações, os acólitos, os leitores, cuja
qualidade vai melhorando, e todos
aqueles que zelam pelo bom funciona-
mento das celebrações litúrgicas, que
são os momentos altos e nobres deste
Encontro Nacional.

Não podemos esquecer o pessoal de
serviço deste Centro Pastoral e as pessoas
que nas outras casas nos acolheram e
serviram durante estes dias; nós somos o
grupo mais querido entre os grupos que se
reúnem em Fátima; procuremos merecer
esta estima; para eles também o nosso
agradecimento.

E o último agradecimento é para todos
vós que participastes e tornastes possível
este XXXI Encontro Nacional de Pastoral
Litúrgica.

PEDRO FERREIRA, OCD

Dom Albino Mamede Cleto,
da Comissão Episcopal de Liturgia,
presidiu à sessão de encerramento

e à celebração final
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INTRODUÇÃO

Depois da Carta Encíclica de 17 de
Abril de 2003 “Ecclesia de Eucharistia”,
João Paulo II continuou a preparar o ano
da mesa eucarística com a Carta Apostólica
“Mane Nobiscum Domine” (= MND) de 7
Outubro de 2004. Se o primeiro documen-
to não concede grande relevo à Palavra de
Deus e ao seu lugar, o segundo texto tenta
colmatar isto mesmo2. Estes textos consti-
tuem subsídios para uma preparação pró-
xima para este ano que estamos a viver.

Esta temática da dupla mesa pensa, no
fundo, a própria tradição de fé da Igreja.
Mediar a fé em duas mesas, pois é da fé
que se trata, é próprio do património da
tradição doutrinal e teológica. Esta breve
reflexão parte da original expressão latina
do Vaticano II, neste ano em que passam
quarenta anos da sua conclusão3. A afir-
mação da DV 21 torna-se central para a fé,
pois

“a Igreja sempre venerou as divinas Escri-
turas sicut et (como sempre) fez para o
próprio Corpo do Senhor, nunca deixando,
sobretudo na Liturgia, de alimentar-se do
pão da vida quer na mesa da palavra de
Deus quer na mesa do Corpo de Cristo”.

No mesmo sentido vai a PO 18, segun-
do a qual

“ocupam um lugar de relevo aqueles ges-
tos pelos quais os fiéis alimentam-se do
Verbo divino da duplice mensa da Sagrada
Escritura e da Eucaristia”.

No Decreto Perfectae Caritatis 6, os
que fazem a profissão solene dos votos
evangélicos são convidados a alimentar-se
desta dupla mesa “da lei divina e do altar
sacro”. No Decreto sobre a actividade
missionária da Igreja são apresentadas
duas fontes à comunidade eclesial, pois “a
Igreja enquanto corpo do Verbo Encarna-
do alimenta-se e vive da palavra de Deus e
do pão eucarístico” (AG 6). No início do
Concílio, na constituição sobre a liturgia é
reafirmada a doutrina tradicional da cele-
bração única com dois pratos,

“estão tão intimamente ligadas entre si as
duas partes de que se compõe, de algum
modo, a missa – a liturgia da palavra e a
liturgia eucarística – que formam um só
acto de culto” (SC 56).

Olhar ritualmente para a própria cele-
bração em si e olhar teologicamente para o
ritual simbólico como tal enquanto media-

CONFERÊNCIA

A DUPLA MESA
E SUAS CONSEQUÊNCIAS 1

1 Comunicação apresentada na XXXIª Semana de Pastoral Litúrgica, Fátima 26-07-2005.
2 Cf. MATIAS AUGÉ, “La Lettera Apostólica ‘Mane Nobiscum Domine’”, Notitiae 41 (2005) 69-79.
3 Para uma apreciação do valor comensal da Palavra escrita de Deus tal como é avaliada na Dei Verbum ver G. FERRARO,

“Parola di Dio ed Eucaristia nella Costituzione dogmatica sulla Divina Revelazione”, La Civiltà Cattolica 138 (1987)
142-150.
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ção celebrativa do mistério parte desta tra-
dição antiga e deste património da fé cris-
tã. A fé que pensa e a razão que acredita
contemplam e reflectem esta duplicidade
na mesa do mistério, auscultam a luz que
irradia dos dois grandes momentos
dabáricos complessivos da celebração
cristã mediadores desse mesmo mistério,

“a Eucaristia é luz antes de mais nada por-
que, em cada Missa, a liturgia da Palavra
de Deus precede a liturgia Eucarística, na
unidade das duas «mesas» – a da Palavra e
a do Pão” (MND 12).

Pretende-se apenas percorrer uma
sinédoque teológico-litúrgica dos dois
grandes tempos da maior celebração ritual
cristã.

1
O PAPEL BÍBLICO DA MESA

O tema da Palavra como alimento é
recorrente mesmo na Sagrada Escritura. O
salmista recorda a Israel que o maná que
Deus lhes concedeu é insuficiente, pois
“nem só de pão vive o homem mas de toda
a palavra que sai da boca de Deus” (Dt
8,32). O pastor de Técua avisa Israel que
Deus fará surgir uma fome não de pão mas
da sua Palavra no meio do povo (cf. Am
8,11). O profeta das lamentações regozija-
-se nas palavras de Javé que são para ele
um objecto perfeitamente comensal, “as
Tuas palavras foram encontradas e comi-
as, tornaram-se para mim fonte de prazer e
de alegria no meu coração” (Jer 15,16). O
sábio regozija-se com a lei do Senhor na
qual medita dia e noite (cf. Sl 1,1-2), e as-
sim canta-a “como são doces as tuas pala-
vras para a minha laringe, mais do que o
mel para a minha boca” (Sl 119,103). A
palavra de Deus é comparada pelo sábio
ao melhor tesouro, pois não são as colhei-

tas que alimentam o homem mas a palavra
dos que acreditam no Senhor (Sab 16,26).
Para o Sirácido Deus é o manancial ines-
gotável, pois todo aquele que for até Ele
ficará saciado dos seus frutos (cf. Sir
24,18-22). Os compiladores de Israel can-
tam a sabedoria, a qual sacrificou animais
e armou a sua mesa (cf. Prov 9,2). Ela
mesma convida o povo: “vinde, comei do
meu pão e bebei do vinho que misturei”
(v.5). O profeta do exílio é inspirado por
Javé com o rolo (a megillah): “o que en-
contrares come, come este rolo e vai falar
à casa de Israel” (Ez 3,1). O profeta comeu
e pareceu-lhe doce como o mel (v.3). Um
dos anjos ordena ao vidente de Patmos
para tomar e comer o pequeno livrinho,
pois será doce como o mel (Ap 10,9)

No episódio das tentações Jesus ensi-
na como não só de pão vive o homem mas
de toda a palavra que vem da boca de Deus
(cf. Mt 4,4).

Além da comparação suculenta da
Palavra de Javé, essa mesma Palavra é
apresentada na sua forma da Promessa
localizada à volta da mesa. A mesa é o
lugar do cumprimento das promessas de
Deus. Aí Deus apresenta-Se como o Deus
fiel. Neste contexto, a imagem profética
do regresso dos povos a Sião é desenhada
à volta da mesa (cf. Is 2,2; Miq 4,1). Deus
vai preparar um lauto banquete no alto do
monte Sião para todos os povos do mun-
do, “um banquete (mishteh) de carnes gor-
das, um banquete de vinhos finos, de car-
nes suculentas, de vinhos refinados” (Is
25,6). Em Qumran a mesa é o lugar do
banquete messiânico (cf. 1QS 2a,11-22).
A mesa na escatologia dos profetas é, por
isso, o lugar do dom. Assim, nas tradições
de Jesus, a mesa e as refeições assumem
um lugar de destaque. A mesa nupcial
aponta o destino dos justos nas parábolas
(cf. Mt 22; Lc 14). Lc 22,28-30, umas das
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ipsissima verba Jesu4, apresenta a promes-
sa aos justos. Neles o Pai confia e prome-
te-lhes a comida e a verdadeira bebida no
Reino para julgar as doze tribos de Israel.
Esta palavra vai originar, produzir Igreja,
e Igreja apostólica a partir das palavras da
última ceia5.

No entanto, o significante da mesa
pode ser configurado somente no seu sig-
nificado primário. À mesa está-se sentado
e pára-se (cf. 1QS 6,4). O sangue de Jesus
relê a aliança de Ex 24,11. Aí, os notáveis
de Israel contemplaram Javé e depois co-
meram e beberam. O alimento para selar a
aliança ritualmente é usado para alimentar
o povo. É o seu significante imediatamen-
te significado. Os pães desmultiplicados
para a multidão de cerca de quatro mil
pessoas (cf. Mc 8,1-10) permitem alimen-
tar, como permitem igualmente que Jesus
pronuncie a bênção e dê graças. Os discí-
pulos, todavia, não entendem nem com-
preendem a falta de pães. Para os discípulos
o pão é tão-somente um significante quan-
do muito com um significado unívoco. O
alimento para eles é meramente biológico.
Do mesmo modo, assim o entendem os fa-
riseus e os doutores da lei que acusam os
discípulos de Jesus não por fazer o que faz
parte da condição humana, mas de não
respeitar o sábado (cf. Lc 5,33; 7,34). O
próprio Jesus é acusado de sentar-Se à
mesa com os fariseus. Jesus senta-Se com
quem não deve à luz da tradição farisaica
(cf. Lc 15,2). Ora, Jesus pulveriza a
privatização da mesa. Ele pulveriza, mas
os discípulos não (cf. Mc 2,16). Por isso, a
mesa quer no A.T. quer no N.T. pode ser
também o lugar não da misericórdia mas
da condenação. O incidente de Antioquia
é o resultado disso mesmo (cf. Gal 2,1-

10). A mesa dividiu em vez de unir e serve
a Paulo para chamar a atenção para a mesa
da identidade. A mesa pode ser assim o lu-
gar da traição, como é para Judas (cf. Mc
14,20). Se visivelmente estar à mesa supo-
ria uma comunhão de vida e destino, ela
pode ser efectivamente o lugar da hipocri-
sia e da maquinação. Neste sentido, Rom
11,9 voltará a acusar a herança petrina
(pelo menos alguma dela) da não
universalização da mesa. A mesa é
paulinamente a condenação sumária de
Israel e daqueles que hipostaziam a lei. O
Apóstolo das gentes ensaia então uma
desfaraicização da mesa pois ela tornou-se
um laço, uma armadilha e um escândalo a
retribuir (Rom 11,9.

Uma outra semântica da mesa é bibli-
camente a da comunhão, pois estar à mesa
é comungar na vida e aceder à vida do ou-
tro. O regresso do filho pródigo conclui-se
com uma mesada. É o sinal da reconcilia-
ção e da partilha da vida familiar, do pai. É
sinalizada de forma ritual com a refeição
familiar. Esse é o rito normal da comu-
nhão, a família cria e acarinha esse rito,
dado que ritualizar esses momentos confi-
gura um destino de vida comum.

Na fase tardia do N.T. a mesa configu-
ra igualmente o depósito da fé, a herança
deixada pela Igreja Apostólica. 1 Tim 4,13
exorta a permanecer assíduo às Escrituras
e à didaskali,a| para ler o A.T. e alimentar-se
da palavra de Deus. O memorial é também
reactualizado pelas leituras bíblicas, não
só pelos sinais do pão e do vinho. É a
mesma história da salvação também
reactualizada na hermenêutica da palavra.
A “Predigt” tem assim uma “Integra-
tiosfunktion”. Religa na unidade da fé de
toda a Igreja, logo é factor unificador6. A

4 Cf. WOLFHART PANNENBERG, Systematische Theologie III, Göttingen 1993, 321.
5 Cf. WOLFHART PANNENBERG, Systematische Theologie III, Göttingen 1993, 322.
6 Cf. WOLFHART PANNENBERG, Systematische Theologie III, Göttingen 1993, 366.368.
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mesa surge aqui como garante da ortodo-
xia. É a mesa da verificação e da fidelida-
de, a mesma mesa que aproximará uns e
afastará outros em 1 Cor 10,21 pois uma é
a mesa do Senhor, outra a dos demónios.

2
A PALAVRA COMO RITO

E O RITO COMO PALAVRA

Após esta brevíssima pesquisa
concordancial será legítimo pressupor que
nem a tradição escriturística nem a fé em
Israel separam a palavra do rito, o con-
ceito do sacramento, o verbo da realidade,
a palavra do sinal. Esta será a grande
inspiração mesmo para a posterior era
patrística.

Um texto emblemático é o da narra-
tiva do milagre da multiplicação dos pães,
antecâmara das narrativas da ceia. Em Jo 6
os discípulos são convidados a comer na
fé o pão da vida. Não há contraposição
entre a manducação da Palavra e a mandu-
cação do sacramento. Esta disjunção é
moderna a partir do conflito da Reforma
no século XVI. Em Jo 6,32 Jesus é o ver-
dadeiro pão do céu, o mesmo a;rton que é
sintomaticamente dado na ceia pascal (cf.
Mt 26,26; Mc 14,22; Jo 21,13; 1 Cor
10,16; 11,23). Parece legítimo concluir
que desde o início as primeiras gerações
ligam a mesa da palavra à mesa ritual,
unem a comida eucarística à celebração da
palavra. Não é dito que existia uma pri-
meira parte da celebração dedicada à
liturgia da palavra tal como a temos agora.
No entanto, Act 2,42 fala da didaché dos
apóstolos. Parece que não era suficiente
apenas um dos momentos.  Act 20 é o

grande discurso de Paulo na fracção do
pão. Esta fracção do pão é acompanhada
pela fracção homilética da palavra até à
meia-noite. A mesa é nos inícios das co-
munidades cristãs (Act 6,2) quer a mesa
do repasto (diakone/in tra,pezaij) quer a
mesa da palavra (diakoni,a| tou/ lo,gou v.4).
Em Lc 24,13-35 aos discípulos de Emaús
é servido um longo repasto bibliagógico
vetero-testamentário. Este derash textual
e canónico é contemporâneo quer do ju-
daísmo da diáspora, quer de Jamnia, quer
de Qumran. Continua após a fixação do
texto massorético, e é integrado na tradi-
ção sucessora do farisaísmo em Israel
compilada na tradição targúmica e
mishnaica. Neste contexto, a hermenêu-
tica haláquica e haggádica consignada
nestes corpos textuais deixa a sua marca
também no texto bíblico sobretudo na
teologia do lógos enquanto mesa da aus-
cultação e manducação sapiencial do
Deus transcendente. Esta releitura en-
contra ecos evidentes dentro do N.T.,
sobretudo na transcendentalização a que a
figura de Deus é submetida no corpo
joanino através do confronto com as tra-
dições pesháricas e aramaicas. Deus é
convenientemente adorado em espírito e
verdade (cf. Jo 4,23). Para os rabinos a
palavra da Torah é o grande alimento. Ela
é simbolizada no pão, “se o teu inimigo
tem fome alimenta-o com pão, isto é, com
o pão da Torah. Se ele tem sede dá-lhe a
beber a água da Torah” (Pesiqta 80b). Em
GenR 70,5 um prosélito pergunta sobre o
significado de Dt 10,18 (“Ele [Javé] faz
justiça ao órfão e à viúva e ama o estran-
geiro dando-lhe pão e vestido”). Para o
mundo rabínico esse banquete não terá
fim. Será a recompensa dos justos7. A ceia

7 Cf. H. L. STRACK – PAUL BILLERBECK, Komentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch IV.2, München 1924,
1135.
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pascal hebraica começa à mesa com o
primeiro cálice do qiddush seguido da
mesa da bênção (birkat ha-mazon).  Na se-
gunda parte, os mais novos constroem a
mesa da haggadah, mas é sempre a mesma
mesa, porque a palavra é ritualizada. Não
pode deixar de o ser. Tal como no Êxodo, a
palavra de Moisés codifica o significado
do significante que é libertação do Egipto
pela experiência exodal. A própria inspira-
ção bíblica configura este sistema do rito
enquanto em palavra se condensa o senti-
do comentando o que acontece ou o que se
profetiza. O evento acede na dabar à reali-
dade do significado salvífico para o leitor,
para Israel. Em termos heideggerianos, o
ser acede à linguagem. Esta produção é
inspirada pela história. A partir da
formalização conceptual, a mesa do senti-
do configura um texto que pode produzir
novamente sentido. Esta é a função da Es-
critura, das palavras. A ritualização não só
lectiva quanto sacramental destas palavras
codificam então um sentido. A palavra
precisa do rito e o rito acede à palavra,
quer na leitura quer no culto sacramental.
Os sinais comentam as palavras, e preci-
sam destas para lhe conferir o verdadeiro
sentido. A mesa não pode assim prescindir
das palavras. Caso contrário, será uma
mesa qualquer. As palavras comentam o
sinal e o sinal dá corpo às palavras, de tal
modo que a salvação é encarnada (não
pode não sê-lo) e a linguagem bíblica e a
linguagem da fé deixa de ser uma lingua-
gem nominalista completamente depende

do sujeito ou sem referência ao destinatá-
rio e à realidade. Sem o rito e o respectivo
sinal a palavra é vaga, permanece vaga-
bunda, sem um referente. Sem a palavra o
rito é apenas uma encenação, um teatro.
Se por um lado a palavra prolonga-se no
culto produzindo cultura, por outro o sinal
ritual não pode existir sem a palavra que o
comenta e lhe dá sentido.

Os Padres latinos não deixam de man-
ter esta unidade entre o verbum e o sinal
sensível que é o sacramentum. Santo
Agostinho, ao comentar o quarto pedido
do pão para o quotidiano na oração do Pai-
Nosso, interpreta o pão como o alimento
da palavra ou como o alimento eucarístico

“Panis quotidianus, sermo Dei sed istum
panem, charissimi, quo venter impletur,
quo caro quotidie reficitur; istum ergo
panem videtis Deus dare ...... ipse este ser-
mo Dei, qui nobis quotidie erogatur, Panis
noster quotidianus est: inde vivunt non
ventres, sed mentes ..... cibus noster
quotidianus in haec terra, sermo Dei est,
qui semper erogatur Ecclesiis ...... iterum
in isto pane nostro quotidiano si intelligas
quod fideles accipiunt, quod accepturi
estis baptizati”8.

Continua o bispo de Hipona
“Ergo Eucharistia panis noster
quodidianus est: sed sic accipiamus illum,
ut non solum ventre, sed et mente
reficiamus ... Et quod vobis  tracto, panis
quotidianus est: et quod in Ecclesia
lectiones quotidie auditis, panis
quotidianus est: et quod hymnos auditis et
dicitis, panis quotidianus est”9.

8 “O pão quotidiano, a palavra de Deus é este mesmo pão, caríssimos, que nos é dado cada dia …. Este é o pão que vós
vedes Deus a dar …. Ele próprio é a Palavra Deus que nos é dada quotidianamente para que vivamos segundo a mente
e não segundo o ventre …. O nosso pão de cada dia é a Palavra de Deus que é sempre distribuído à Igreja …. Mas neste
pão quotidiano está também compreendido (aquele pão) que recebem os baptizados, e que recebereis quando fordes
baptizados”: SANTO AGOSTINHO, Sermo 56,10 [= PL 38,381].

9 “A Eucaristia é o nosso pão quotidiano. Mas recebemo-lo de modo a ficar fortalecidos não só no corpo mas também na
alma ….. e a palavra que vos anuncio é o pão quotidiano, as leituras que escutais todos os dias na Igreja são o pão de
cada dia; e os hinos que ouvis e dizeis são o nosso pão quotidiano”: SANTO AGOSTINHO, Sermo 57,7 [= PL 38,389].
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A palavra eucarística é distribuída na
mesa do altar, outra mesa da palavra (cf.
Mal 1,7.12; Ez 44,16; TestJud 21; TestLev
8; 1QM 2,6)

“Eucharistiam tuam, quotidianum cibum
.... Sic vivamus, ut ab altari tuo non
separemur. Et verbum Dei quod quotidie
vobis aperitur, et quodam modo frangitur,
panis quotidianus est”10.

Mas este lugar cimeiro da palavra e da
acção de graças é também assumido na
patrística grega. Orígenes, ao comentar a
advertência de Moisés em Ex 13,3 para
não comer pão levedado, chama a atenção
para o mesmo cuidado a ter com o pão da
palavra, pois ela é corpo. A palavra é real,
merece a mesma dignidade do corpo pois
tem-na

“quod si circa corpus eius conservandum
tanta utimini cautela, et merito utimini,
quomodo putatis minoris esse piaculi ver-
bum Dei neglexisse quam corpus?”11.

No seu comentário à Carta aos Roma-
nos, a Escritura é designada como a mensa
Sapientiae12. Orígenes reabilita aqui a
reflexão mais tardia em Israel bem como
algumas correntes da teologia neo-testa-
mentária. A sabedoria é alimento, alimenta,
fortalece e robustece. A mesa da palavra
dá sabor. Pensar a palavra no horizonte da
sabedoria é próprio do pensamento
helénico e plotiniano (no caso de Oríge-

nes) como forma de diálogo com a cultura.
Efectivamente, previamente à sua
ritualização este constitui caminho de diá-
logo e veículo de anúncio do evangelho,
ou seja, representa um enorme esforço
teórico-especulativo da fé que pensa em
inculturar a palavra na semântica do meio
civilizacional envolvente de modo a tor-
nar o sinal ritual e cultual credível e
celebrável.

Em Milão, Santo Ambrósio ao comen-
tar a multiplicação dos pães de Lc 9,10-17
passa ao significado místico

“at vero hic panis, quem frangit Iesus,
mystice quidem Dei verbum est et sermo
de Christo, qui dum dividitur augetur; de
panis enim sermonibus omnibus populis
redundantem alimoniam ministrauit.
Dedid sermones nobis velunt panes, qui in
nostro dum libantur ore geminantur ... ”13.

Para São Jerónimo, a gnoseologia
davárica da palavra é caminho aberto para
a sua ritualização. A palavra é alimento
enquanto dá sentido à vida. A lectio divina
é a mesa da gnoseologia teológica

“qui caro Domini verus est cibus, et
sanguis ejus verus est potus ...... hoc solum
habemus in praesenti saeculo bonum, si
vescamur carne ejus, et cruore potemur,
non solum in mysterio (Eucharistia), sed,
etiam in Scripturam lectione. Verus enim
cibus et potus, qui ex verbo Dei sumitur,
scientia Scripturarum est”14.

10 “O alimento quotidiano é a Eucaristia ….. Vivamos de modo a não ficar separados do seu altar. E a Palavra de Deus que
nos é cada dia partida e dada é de algum modo o nosso pão quotidiano”: SANTO AGOSTINHO, Sermo 58,4 [= PL 38,395].

11 “Ora, se colocais tanto cuidado em guardar o seu corpo, o justamente o fazeis, como é que podeis considerar que se
trata de uma culpa menor o ter esquecido a palavra de Deus, isto é, o seu corpo?”: ORÍGENES, Hom. In Exodum 13,3 [=
SC 321], edidit MARCEL BORRET, Paris 1985, 386; [= GCS 6,274; CCSL 103,323-324].

12 Cf. ORÍGENES, Commentarium in Epistulam ad Romanos VIII,632 [= PG 14,1182].
13 “Mas na verdade este pão que Cristo partem sentido místico é a palavra de Deus, é a palavra que provém de Cristo, a

qual enquanto é dividida cresce; com poucas palavras, de facto, administrou um alimento abundante para todos os
povos. Deu-nos a sua palavra como um pão, que se multiplica à medida que é degustado”: SANTO AMBRÓSIO, Expositio
in Evangelio secundum Lucam 6,86 [= SC 45bis], edidit GABRIEL TISSOT, Paris 1971, 260; [= CSEL 32,270].

14 “Porque a carne do Senhor é a verdadeira comida e o seu sangue a verdadeira bebida..... actualmente temos este bem –
comer a sua carne e beber o seu sangue não só no mistério (eucaristia) mas também na leitura das Escrituras. O
conhecimento das Escrituras é o verdadeiro alimento e a verdadeira bebida, do qual recebemos a palavra de Deus”: S.
JERÓNIMO, Commentum in Ecclesiastem 3,12-13 [= PL 23,1029A].
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Além de pensar a palavra escriturística
como alimento, considera um outro corpo,
o cânon do cânone neo-testamentário – o
evangelho

“Legimus sanctas Scripturas. Ego corpus
Jesu Evangelium puto; sanctas Scripturas
puto doctrinam ejus. Et quando dicie, Qui
non comederit carnem meam, et biberit
sanguinem meum (Joann.VI,54) licet et in
mysterio possit intelligi: tamen verius
corpus Christi et sanguis ejus, sermo
Scripturarum est, doctrina divina est”15.

A conclusão deste processo sinóptico
é dada por Santo Hilário de Poitiers,
segundo o qual a mesa adquire um hori-
zontes espiritual

“mensa enim Domini est, ex qua cibum
sumimus, panis scilicet vivi: cujus haec
virtus este, ut ipse vivens eos qui se
quoque accipiant vivificet. Est et mensa
dominicarum, in qua spiritalis doctrinae
cibo alimur”16.

3
A MESA DA ENCARNAÇÃO

A revisitação da reflexão patrística ou
dos grandes autores espirituais permite
traçar um quadro geral da relação entre as
duas mesas. De um modo geral, estabele-
ce-se uma dupla relação histórica e teoló-
gica entre ambas as mesas, pois a partir do
século IV a liturgia da Palavra e a liturgia
Eucarística aparecem unidas17, não mais

separadas como até então, ainda que tal
situação seja já detectável no século II e
património da própria tradição bíblica18.
Na verdade, desde cedo assiste-se a um
processo de dicotomia entre as duas me-
sas, nem sempre homogéneo ou estável.
Esta dicotomia perdurou até aos nossos
dias. Para Tarcisio Stramare, a Escritura
colige e afecta o pensamento espiritual e
doutrinal, enquanto que a Eucaristia
enquanto sacramento da carne de Cristo
destina-se a ser outro tipo totalmente
diverso de alimento19. Ora, não será esta
outra forma de dicotomia? Afinal, qual o
lugar da mediação? Parece até assim que o
problema está em considerar que a Palavra
não é um sacramento ou que nem necessi-
ta de ser ritualizada, como se as palavras
não tivessem os seus ritmos e não produ-
zissem ritos.

A relação histórica e teológica entre as
duas mesas (que não apenas uma relação
ritualista ou rubricista) enquadra-se no ho-
rizonte mais vasto da relação muito mais
fundamental entre a fé e o sacramento.
Quando escuto a(s) palavra(s) de Deus ce-
lebro ou não um sacramento? Sou alimen-
tado ou apenas informado? Ou é apenas
um sacramental? Quando me ajoelho ou
estou de pé diante do altar na Eucaristia
escuto palavra(s) de Deus, ou será que
posso prescindir da fé para me colocar
diante ou à volta dessa mesa para encon-
trar aí apenas o testemunho de uma tradi-
ção eclesial antiga que conseguiu somente

15 “Considero que o corpo de Cristo é o evangelho. Considero que as Sagradas Escrituras são a sua doutrina. E quando diz
quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue (Jo 6,54), ainda que possa ser entendido em referência ao
mistério (eucarístico), de um modo mais verdadeiro o corpo de Cristo e o seu sangue é a palavra das Escrituras, é a
doutrina divina”: S. JERÓNIMO, Breviarum in Psalmum 147 [= PL 26,1334].

16 “A mesa do Senhor é aquela da qual tomamos o alimento que é o pão vivo: assim, tem esse pão, enquanto pão vivo, a
virtude de vivificar aqueles que o recebem. Mas existe também a mesa das palavras do Senhor na qual somos nutridos
com o alimento espiritual”: HILÁRIO DE POITIERS, Tractatus in Ps CXXVII,10 [= PL 9,709A].

17 Cf. L. GOPPELT, “tra,peza”, TWNT VIII (1969) 215.
18 Cf. J. A. ABAD IBÁÑEZ – M. GARRIDO BONAÑO, Iniciación a la Liturgia de la Iglesia (1988), Madrid 21997, 297.
19 Cf. TARCISIO STRAMARE, “Mensae duae: studio bíblico-patristico su s.Scrittrura ed Eucarestia”, Seminarium 6 (1966)

1033.
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tecer ou coser um conjunto de frases da
Escritura no meio de várias tradições
litúrgicas? O rito da mesa eucarística pode
ser considerado palavra em que sentido?
Estas são questões da teologia da encarna-
ção, o horizonte de compreensão onde o
rito da palavra e as palavras do rito serão
enquadrados.

Na verdade, por analogia com a encar-
nação do Verbo, se o ser de Deus acede à
linguagem, à palavra humana, o mesmo
ser dá-se na palavra humana ritual que não
deixa também de ser narrada na palavra
escriturística. A Igreja recebe a graça da fé
quer para a escutar como palavra de Deus
como para encarnar essa mesma palavra
em rito, em culto que a sinaliza. O altar
então é mais do que a mesa, é mais do que
o seu significante. Adquire sentidos. O al-
tar do sacrifício de Cristo onde nos é dada
a salvação e a palavra da vida é o altar da
mesa da palavra como o altar da refeição
de acção de graças. O altar significa a
figura de Cristo. É assim também uma
palavra que nos é dirigida, e não só uma
palavra que dirigimos a Deus20. Ele é o
altar, Ele é a(s) mesa(s). Cristo é celebra-
do cultualmente. O rito em que é louvado
estende-se em vários momentos, por vári-
as mediações. Todas elas são palavras sig-
nificativas. A própria solenização do rito é
por si mesma palavra, logo permanece
como mesa. Isto confere ao rito ou à pala-
vra (e o discurso é já indiferenciado) um
estatuto doxológico21. Nas palavras rituais
e nos ritos damos glória a Deus por Sua
imensa glória. Com ou sem palavras audí-
veis o rito fala. Então na nossa liturgia o
silêncio é palavra, o rito do calar fala, à

mesa nem sempre se fala. A recente filoso-
fia da linguagem herdeira da escola da
filosofia analítica e do círculo de Viena
distingue, e bem, o sprachen (falar) do
sagen (dizer). Podemos falar ou ouvir
muito, mas dizer ou escutar pouco. A pala-
vra sem o silêncio resultaria sprachen e
não sagen. Ao contrário, o silêncio, sendo
em si mesmo indefinido, sem a palavra
deixaria o sujeito vagabundo, à deriva,
bem como à respectiva investigação. Ora,
isto vale também para o texto e para a
liturgia eucarística, para as duas mesas.
Neste sentido, a liturgia cristã contempla a
possibilidade e a necessidade do silêncio.
Ao contrário da pós-modernidade que nos
é dado viver, o silêncio não é sinónimo de
avaria. Para os nossos contemporâneos
pós-modernos, o ruído tem de existir sem-
pre porque não aceitam que o rito precisa
de silêncio ou de palavras significativas
que por vezes são apenas ditas com o ges-
to ritual. O ruído evita a palavra do silên-
cio. Quem não deixa de falar não pretende
ser alimentado por qualquer palavra.

4
ALGUMAS CONSEQUÊNCIAS

A encarnação do Verbo permite desco-
brir a encarnação nestas palavras, nestas
duas mesas. Elas são palavra por si mes-
mas enquanto criam sentido e produzem
rito, “são as palavras mesmas que possuem
autoridade, não os factos que descre-
vem”22. Isto então obriga a considerar a
necessidade da palavra para interpretar os
sinais, a mesa e os sinais da mesa. Caso
contrário, o(s) (com)celebrante(s) fica(m)

20 Cf. JEAN DANIELOU, Bible et Liturgie, [= Lex Orandi 11], Paris 1951, 179.
21 Para uma proposta da recente “teologia radical” ver CATHERINE PICKSTOCK, After Writing on the Liturgical

Consummation of Philosophy, Massachussets 1998, 188-198.
22 Cf. NORTHROP FRYE, El Gran Código (The Great Code 1981), Barcelona 2001, 86.
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aquém do sentido dos sinais, da mesa e
dos sinais da mesa. É necessária a palavra
interpretativa pois é nelas que vai o sen-
tido.

A recente tradição conciliar e teoló-
gica do século XX tem oscilado entre a
paridade e a diferenciação entre as duas
mesas, não só em âmbito ecuménico
quanto em estrito âmbito confessional.
Seja como for, tem vindo a ser realçada a
continuidade entre as duas mesas. Já para
o Doctor Angelicus

“Continuatio quae est per fidem, fit per
actum animae, continuatio autem quae est
per sacramentum fit per usum exteriorum
rerum”23.

É pela fé que São Tomás atribui este
efeito de continuidade24. Não basta ter o
sacramento, o signum visibile. É necessá-
ria a res sacramenti, a graça para respeitar
a natureza das duas mesas. A consideração
da continuidade entre as duas mesas com-
porta consequências para uma antropolo-
gia da encarnação no que diz respeito à
refiguração dos sinais sensíveis e no lugar
dos símbolos rituais como espaço e tempo
de comensalidade por analogia com a tra-
dição bíblica e com a própria encarnação
do verbo.

Mas surgem simultaneamente algu-
mas considerações sobre as consequências
de natureza espiritual e cultural. No pri-
meiro âmbito, a teologia das duas mesas
constitui uma crítica a muitas visões con-
temporâneas do mundo, algumas delas até
muito elevadas e de nível espiritual, mas
as quais não permitem o acesso a um Deus
pessoal. Permanecem no inominado, no
desconhecido, agnóstico, recusando o

passo fundamental do acesso a um Deus
pessoal. Esse Deus pessoal é muitas vezes
substituído por algo indefinido, fruto mui-
tas vezes da projecção do sujeito. É redu-
zido, por vezes, a uma força cósmica, a um
demiurgo, a uma energia universal mais
ou menos difusa ou panenteística. Mas
esse não é o Deus pessoal dito em Jesus de
Nazaré. Como refere o professor Michel
Renaud, ao nível filosófico o projecto teó-
rico-existencial de Martin Heidegger é o
paradigma por excelência deste tipo de
pensamento impessoal na medida em que
não permite a redução ôntica do ser ou a
sua identificação com um sente seja ele
qual fôr devido à diferença ontológica ra-
dical entre o ser e o ente25. Este é um pen-
samento em que Ser absoluto não conse-
gue ser nomeado pela atribuição de ser,
logo, a mesa especulativa fica desprovida
de sustento teórico que permite cantar o
ser de Deus com palavras e com ritos.
Aqui a linguagem da fé chega ao
nominalismo dos conceitos e dos símbo-
los. Isto reflecte a crise da linguagem con-
temporânea da fé bem como a crise da
simbólica teológica e eclesial. Dito de
outra forma, a dramaturgia litúrgica não
permite o acesso ao ser de Deus sendo
percebida meramente como um teatro ou
como uma linguagem críptica.

Ao nível cultural, as duas mesas afigu-
ram-se como instância extremamente crí-
tica da pós-modernidade que quer ter o
domínio de todo o presente, e o presente
escapa-se-lhe. Na fruição extesíaca do
momento presente, o adorante na dupla
liturgia convoca o tempo a um tempo
outro ouvindo e celebrando uma palavra
outra. A pós-modernidade verifica que é

23 Cf. Summa Theologica III q.62a5.2.
24 Cf. IV Sent. D.1.q2.a6.
25 Cf. MICHEL RENAUD, A Sabedoria da fé Verdadeira e Falsas Transcendências. In Santo Agostinho o Homem, Deus e a

Cidade Actas do Congresso de 11 a 13 de Novembro de 2004, Leiria 2005, 228.
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impossível conter todo e qualquer mo-
mento presente, pois esvai-se, não fica
nada. Ora, o tempo intemporal da palavra
bíblica e eucarística distendem a memó-
ria, reactualizam o memorial tornando
presente novamente a salvação. É uma
concepção completamente diversa do
tempo. A consequência mais visível é a
própria vivência do tempo na reunião
eclesial dominical. O tempo é distendido
como futuro e como memória. Ora, esta é
uma transposição metafísica. É um tempo
de instantes kairológicos que conferem à
mesa um carácter u-tópico. Não que a
mesa eucarístico-davárica seja ec-tópica.
Antes, o seu topos é o duplo altar da
palavra e do sacrifício que atiram a
comunidade para o fim a-tópico da fé. A
Igreja tem nestas duas mesas a oportuni-
dade de se descobrir constantemente
como ex-istente a partir de Outrém, deve o
seu Dasein extra se. É por isso uma comu-
nidade escatológica que existe a partir do
fim que lhe falta e que a espera, que ela
própria espera26.

Ao nível da piedade, é possível reco-
nhecer que na mesa da palavra a comuni-
dade começa por sentar-se numa condição
de maior expectativa, na recepção de uma
palavra que lhe é dirigida. A recepção da
Palavra é já por si mesma uma experiência
espiritual.  O Espírito “capacita”27 o espí-
rito humano para a Todah que é
visibilizado no rito mesmo da proclama-
ção. Esta é a reactualização do kerygma
primitivo. Todavia, essa mesma mesa da
palavra é reconstruída no coração da
Igreja pela fé que pensa e pela razão que

acredita, na medida em que essa palavra
reecoa ao coração da Igreja e é
reinterpretada. Ainda que a mesa seja
oferecida, ela é degustada. Por isso, a
mesa da palavra é mais uma mesa, no meio
das várias mediações da fé. A Sagrada
Escritura é apenas um aspecto do mistério
cristão por excelência28 que é o mistério
da auto-comunicação de Deus desvelante
no seu Cristo de Nazaré. É isto que faz que
o cristianismo não seja a religião do livro
e que nós não sejamos fundamentalistas.
Se por um lado a Igreja recebe essa pala-
vra, também busca o seu sentido em nome
do carácter noético da mesma. Deste
modo a fé procede aqui àquilo a que
Pannenberg denomina uma etiologia litúr-
gica29 pois busca liturgicamente os funda-
mentos do seu acto e das próprias possibi-
lidades. É estabelecida deste modo uma
circularidade do rito à palavra e vice-ver-
sa. A necessidade e a capacidade de co-
municação humana ritualiza-se na
plurivocidade da linguagem humana em
que o rito é palavra por si mesmo, e neste
sentido a essência da manifestação é ates-
tada no rito pois o rito desvela

“la costituzione stessa del testo sacro, pre-
cisamente come atto di scrittura/
attestazione dell’evento fondatore della
manifestazione, è forma omologa dell’atto
rituale”30.

Rito e palavra são afins um ao outro.
Ao buscar esta etiologia litúrgica, a Igreja
é reenviada permanentemente à sua condi-
ção de comunidade icónica da Trindade,
existente a partir de um fim. Os seus ritos

26 Cf. WOLFHART PANNENBERG, Systematische Theologie III, Göttingen 1993, 323.
27 Cf. WOLFHART PANNENBERG, Systematische Theologie III, Göttingen 1993, 356.
28 Cf. TARCISIO STRAMARE, “Mensae duae: studio bíblico-patristico su s.Scrittrura ed Eucarestia”, 1020.
29 Cf. WOLFHART PANNENBERG, Systematische Theologie III, Göttingen 1993, 314.
30 PIERANGELO SEQUERI, Scrittura e rito: forme di attestazione della fede. In La Parola di Dio tra Scrittura e Rito Atti della

XXVIII Settimana di Studio dell’Associazione Professori di Liturgia Calambrone, 27 agosto – 1 settembre 2000, [=
BEL Subsidia 122], Roma 2002, 19.
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não são mera criação sua mas expressão
de fé no amor trinitário de Deus. O ritual
do amor de Deus liturgicamente celebrado
é novamente o espaço da inspiração bíbli-
ca e da sua hermenêutica. A mesa da pala-
vra regressa ao seu contexto – o litúrgico.
É aqui que o Espírito fala às Igrejas (cf. Ap
2,7). Agora a liturgia configura-se como
espaço de verificabilidade da palavra bí-
blica de Deus, a celebração é palavra que
objectiva a fé contra a tirania da leitura
subjectiva ou nominalista

“la lettura liturgica del Libro nomina il
testimone come teste di riferimento per
l’identificazione del testo che rende
accessibile la parola della rivelazione. Al
tempo stesso la celebrazione, in quanto
lettura regolata e atualizzazione
ermeneutica della Parola, sottrae la
rivelazione biblicamente attestata ad ogni
requisizione esoterica e ad ogni congela-
mento fondamentalistico”31.

Este contexto hermenêutico delimita
historicamente a mesa da palavra no autor
e no leitor. O rito é aqui resistência contra
o subjectivismo. Nele a mesa da palavra é
composta no exercício permanente que a
Igreja sempre fez de objectivar Deus sem
receio algum para lá do acto crente en-
quanto tal

“la proclamazione liturgica del testo, e
simmetricamente l’ordito scritturistico del
rito, sono l’esplicitazione performativa
della resistenza della rivelazione attestata
a lasciarsi semplicemente assorbire
(trasmutare, sostituire) nella attestazione
credente. È il modo in cui funziona – deve
funzionare – la struttura della fede
testimoniale: la quale non genera il pro-
prio fondamento e non istituisce il proprio

referente ..... il testo, in quanto restituisce
alla rivelazione attestata la prima e
l’ultima parola sulla verità in cui Dio si
dice, sigilla la ferma intenzione della fede
di scongiurare la tendenza alla risoluzione
della parola di Dio nell’atto ermeneutico
della sua recezione”32.

A Igreja é renovada a estas duas me-
sas, e “nachvollzieht” (busca) essa mesma
renovação33. Em ambas não está total-
mente passiva. É construída e constrói-se.
Esta construção realiza-se ao nível local e
ao nível universal. A Igreja adquire a
respectiva forma à volta da(s) mesa(s).
Ora, estas mesas são sempre mesas locais.
Estabelece-se assim uma relação umbi-
lical entre as mesas e as Igrejas locais. As
mesas ligam as Igrejas locais à Igreja
universal, pois as mesas são as mesmas.
As Igrejas locais participam todas do
mesmo corpo de Cristo, da mesma mesa
universal, o que abre decisivamente à
comunhão com todos os cristãos34.

CONCLUSÃO

É muito importante ter em conta a
intuição ortodoxa recordada na aula
conciliar do Vaticano II, a saber, que a
Igreja existiu a partir do Pentecostes. Essa
é a origem da Igreja e da fé. A Bíblia e a
acção litúrgica eucarística não estão na
génese da vida cristã. É a fé a fonte da vida
cristã. A Palavra, a acção ritual eucarística
comandam o desenvolvimento da vida
cristã. Os dois ritos da palavra e eucarísti-
co não indicam uma simples justaposição
de momentos ou de tempos rituais, mas

31 PIERANGELO SEQUERI, Scrittura e rito: forme di attestazione della fede, 10.
32 PIERANGELO SEQUERI, Scrittura e rito: forme di attestazione della fede, 18-19.
33 Cf. WOLFHART PANNENBERG, Systematische Theologie III, Göttingen 1993, 323.
34 Cf. WOLFHART PANNENBERG, Systematische Theologie III, Göttingen 1993, 324.361-362
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35 Cf. ENRICO CATTANEO, “Dalla Parola all’Eucaristia Un exemppio di ‘trasformazione’ di un testo e di una pratica”,
Rassegna di Teologia 46:1 (2005) 14.

36 Cf. CESARE GIRAUDO, Il messagio rivelato tra “oralità/scrizione” e “rito” Alla ricerca di alcune costanti tra le diverse
economie salvifiche. In La Parola di Dio tra Scrittura e Rito Atti della XXVIII Settimana di Studio dell’Associazione
Professori di Liturgia Calambrone, 27 agosto – 1 settembre 2000, [= BEL Subsidia 122], Roma 2002, 26.

37 Cf. GIORGIO BONACCORSO, La Parola e la Scrittura nel contesto rituale. In La Parola di Dio tra Scrittura e Rito Atti
della XXVIII Settimana di Studio dell’Associazione Professori di Liturgia Calambrone, 27 agosto – 1 settembre 2000,
[= BEL Subsidia 122], Roma 2002, 62.

38 Cf. GIORGIO BONACCORSO, La Parola e la Scrittura nel contesto rituale, 65.
39 Cf. GIORGIO BONACCORSO, La Parola e la Scrittura nel contesto rituale, 67.

unicamente a mesma celebração a
posteriori do mesmo mistério triuno35.
Subsiste uma afinidade entre as duas me-
sas. A Bíblia anuncia aquilo que na cele-
bração se cumpre e a liturgia eucarística
realiza aquilo que a Bíblia anuncia, colo-
cando a proclamação no seio da fé e da
vida da comunidade. O acontecimento
narrado na Escritura é prolongado e per-
manece no rito36. A corporeidade e a sacra-
lidade predispõem a Escritura ao rito e
abrem o rito à palavra37. Neste contexto, é
absolutamente necessário manter presente
o lugar e a função das duas mesas enquan-
to apontam permanentemente para o ali-
mento superior que as provoca

“Não peço, pois, para se interromperem os
«caminhos» pastorais que as diversas Igre-
jas estão a fazer, mas para neles dar relevo
à dimensão eucarística própria de toda a
vida cristã” (MND 5).

A história da piedade cristã e da re-
flexão teológico-litúrgica conduziu, de
facto, a um divórcio entre a Bíblia e a
liturgia, entre a mesa da palavra e a mesa
dita eucarística, conduziu a uma separa-
ção entre a Escritura e o rito. A insistência
neste último conduziu a um primado tal da
acção que suportou mal a condensação
metafórico-conceptual consignada no
próprio texto sapiencial da Escritura en-
quanto reflexão crente. No outro extremo,
a elevação reflexiva sapiencial a que o
púlpito da abstracção foi conduzido com o
auxílio da própria Escritura levou à

desconsideração na teologia bíblica do
lugar sacramental do rito. A Escritura
neste contexto “penaliza a dimensão
ergológica e ritual”38 quando ela desloca
da acção ritual à esfera da metáfora mental
sem interagir com o rito, ou seja, quando
ela esquece que um dos seus Sitz im Leben
é precisamente o culto a e necessidade
humana de ritualizar a fé e o amo. Ao
desligar o crente e a respectiva reflexão
desta tradição que a inspira, a própria
mesa da palavra escriturística, sem consu-
mar esta separação, desconsidera o lugar e
a função do rito na vida da fé por via de
uma consideração da revelação de Deus
como uma compreensão ou como uma
operação da mente.

No rito subsiste uma distância de dife-
rença entre o significante e o significado39.
O mesmo se passa com o escrito, na medida
em que o significante pode assumir mais
do que um significado. A linguagem, por
ser analógica, não é unívoca. Para superar
a distância intransponível a que por vezes
chegou a reflexão teológica na definição
da relação entre a palavra e o sacramento,
há que refundamentar antropologicamente
o valor do símbolo e do rito enquanto rea-
lidades perfeitamente humanas e
compagináveis quer com o discurso, quer
com a cultura quer com a fé. Há que recu-
perar o carácter celebrativo da liturgia da
Palavra enquanto momento ritual do mis-
tério escrito e ouvido que por aí é dito, não
só falado. Isto tentará ultrapassar a visão
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da liturgia da palavra como suprimível
quando é entendida frequentemente ape-
nas não como um rito mas como uma mera
compreensão ou uma simples reflexão so-
bre valores importantes. E isso pode ser
feito em casa40. É necessário superar a
concepção da palavra como uma simples
função de comunicação de verdades eter-
nas para o conteúdo da fé41. Por seu lado, o
sacramento terá igualmente de deixar de
ser rubricista, ritualista, essencialista ou
juridista42. Só assim será possível um diá-
logo mais fecundo com a cultura na atesta-
ção dos fundamentos do rito enquanto tal.

As narrativas da ressurreição produzi-
ram e produzem liturgia pois essa palavra
fundadora e significativa para a fé exige
que ela mesma seja celebrada tal o hori-
zonte de inesgotabilidade e de excesso
que a ressurreição como tal encerra, le-
vando natural e logicamente na óptica da
fé à sua delimitação primeiro oral e depois
escrita, primeiro na tradição kerygmática
do conjunto das comunidades primitivas,
depois nos primeiros textos a serem escri-
tos. Neste contexto, o acontecimento his-
tórico da ressurreição não pode não ser
transformado em festa na nossa liturgia na
multivocidade das palavras e das mesas.
Assim sendo, na linha da encarnação

“die Auferstehung ist, in ihrer wahren
Tiefe gelesen, zugleich eine Eucharistie-
prophetie”43.

A mesa anuncia inexoravelmente o
rito. A vida da ressurreição que faz ressur-
gir permanentemente a vida não pode não

ser repetida cultualmente, dado que aí vol-
ta a suceder a salvação. O acontecimento
histórico abre já ao seu momento ritual, ao
seu futuro cultual.

JOSÉ CARLOS DA SILVA CARVALHO

40 Cf. ANDREA GRILLO, Parola e Sacramento Il senso di un rapporto secondo la prospettiva della “riforma liturgica” e
della “iniziazione cristiana”. In La Parola di Dio tra Scrittura e Rito Atti della XXVIII Settimana di Studio
dell’Associazione Professori di Liturgia Calambrone, 27 agosto – 1 settembre 2000, [= BEL Subsidia 122], Roma
2002, 86.

41 Cf. ANDREA GRILLO, Parola e Sacramento, 88.
42 Cf. ANDREA GRILLO, Parola e Sacramento, 89.
43 Cf. JOSEPH RATZINGER, Der Geist der Liturgie Eine Einführung, Freiburg-Basel-Wien 2000, 36-37.
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CURSO DE MÚSICA LITÚRGICA

Directores de Coros e Organistas

Iniciou-se em 18 de Agosto de 2005 e
terminou em 30 do mesmo mês, em Fá-
tima (Casa de Nossa Senhora das Dores),
a época intensiva do 3º ano do terceiro
Curso Nacional de Música Litúrgica para
Directores de Coros e Organistas para a
Liturgia. Estiveram presentes 32 alunos
das Dioceses de Bragança, Vila Real,
Porto, Aveiro, Coimbra, Guarda, Leiria,
Santarém, Lisboa, Portalegre Setúbal,
Évora, Beja e Funchal. Registe-se que
estes alunos foram os que conseguiram
vencer as dificuldades de vária ordem que
existem no caminho deste tipo de Curso.
No ano de 2003, começaram 56 alunos de
16 Dioceses. Hoje, temos 32 alunos de 14
Dioceses.

O ritmo de trabalho obteve um bom
nível. Os alunos conseguiram, com es-
pírito de trabalho e muito empenho e ab-
negação, responder, de forma positiva, aos
desafios que as cadeiras de Liturgia,
História da Música Sacra, Órgão-Litera-

tura, Órgão litúrgico, Direcção de Coro,
Harmonia, Formação vocal e auditiva lhes
colocaram. A quase totalidade dos alunos
deu indiscutíveis provas de capacidade e
amadurecimento musicais, não apenas nas
aulas, mas também nas Celebrações
litúrgicas, nas audições e nos concertos.

Os Professores vindos de Braga, do
Porto, de Aveiro, de Lisboa e de Beja
constituíram, mais uma vez, uma verda-
deira equipa, no sentido mais nobre do
termo. O aproveitamento dos alunos
muito dependeu desse exemplo dos Pro-
fessores cujos nomes, com todo o gosto,
nomeamos: P. António Azevedo de Oli-
veira (História da Música Sacra), P. Antó-
nio Cartageno (Órgão), António Esteireiro
(Órgão), António Mário Costa (Órgão e
Formação vocal), Emanuel Pacheco
(Direcção de Coros), Fernando Valente
(Harmonia e Formação auditiva), Filipe
Veríssimo (Órgão) e P. João Peixoto
(Liturgia)



Luca Antoniotti,
Professor de Órgão da Escola das Artes
da Universidade Católica Portuguesa.

Jorge Matta,
Director do Coro Gulbenkian

trabalhou com os alunos.

Os alunos formam o coro para aprender a arte do canto
e com a ajuda dos mestres aprendem as técnicas da direcção de coros.
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Nos três últimos dias do Curso (dias
28, 29 e 30 de Agosto), os Professores
Jorge Matta, Director do Coro Gulbenkian
e Luca Antoniotti, Professor de Órgão da
Escola das Artes da Universidade Católica
Portuguesa, ministraram aos alunos dois
Seminários, respectivamente, de Direcção
de Coro e de Órgão. O Concerto de Encer-
ramento (às 16,30 horas do dia 30 de
Agosto) demonstrou quanto os alunos
receberam desses dois Seminários.

Cón. António Ferreira dos Santos,
integrou o estudo da música

na prática da oração litúrgica.

Mons. Luciano Paulo Guerra,
Reitor do Santuário de Fátima,

manifestou apreço por este Curso,
que é subsidiado na totalidade

pelo Santuário de Fátima
com muita alegria e esperança.

Este Curso Nacional é da iniciativa do
Secretariado Nacional de Liturgia, dirigi-
do pelo Presidente do Serviço Nacional de
Música Sacra e patrocinado pelo Santuá-
rio de Fátima. O Director de Secretariado
Nacional de Liturgia, P. Pedro Ferreira,
deu, mais uma prova do seu carinho por
esta actividade, presidindo à celebração
eucarística do Curso, no dia 27 de Agosto.
O Senhor Reitor do Santuário de Fátima,
Mons. Luciano Paulo Guerra dignou-se
estar presente no Concerto de Encerra-
mento e aproveitou a circunstância para
dirigir aos alunos e aos Professores do
Curso palavras de apreço e estímulo.

A. FERREIRA DOS SANTOS

P. Pedro Lourenço Ferreira,
do Secretariado Nacional de Liturgia,

considera este Curso
como uma iniciativa de sucesso

e referência para os que hão-de vir.
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A N T O LO G I A
L I T Ú R G I C A

TEXTOS LITÚRGICOS,
PATRÍSTICOS E CANÓNICOS

DO PRIMEIRO MILÉNIO

EDIÇÃO DO SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA
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No passado dia 1 de Dezembro, reali-
zou-se, em Fátima, o primeiro Encontro
Nacional de Compositores para a Liturgia.
Este Encontro foi promovido pelo Serviço
Nacional de Música sacra do Secretariado
Nacional de Liturgia, patrocinado pelo
Santuário de Fátima e moderado pelo P.
Ferreira dos Santos. Pertenceu ao mode-
rador abrir os trabalhos e propor a orga-
nização dos mesmos. Depois de afirmar
que este Encontro pretendia, apenas, ser a
introdução de outros Encontros sobre a

 PRIMEIRO ENCONTRO NACIONAL
DE COMPOSITORES PARA A LITURGIA

Composição para a Liturgia, se os pre-
sentes julgassem convenientes ou ne-
cessários, o moderador apresentou o
conferencista, Prof. Doutor João Duque,
da Universidade Católica Portuguesa,
cuja lição, com debate, deveria preencher
a manhã e sugeriu que, de tarde, houvesse
um debate no qual fossem levantadas
questões relacionadas com a Composição
para a Liturgia e problemas afins, reunião
de grupos sobre as questões surgidas no
debate e conclusões.

MÚSICA SACRA



O programa foi cumprido. O Prof.
João Duque salientou as principais ati-
tudes que realizam o homem: caminhar,
reconhecer-se com ser livre e frágil, es-
cutar, meditar, responder, agradecer e
louvar, rejubilar, partilhar, comunicar e
dialogar com os outros e com o Outro. A
Ritual idade litúrgica integra as mais im-

portantes dessas atitudes, nas chamadas
formas litúrgico-musicais: cantos proces-
sionais, salmo responsorial, aclamações,
hinos, diálogos e respostas.

O debate da tarde foi, deveras, parti-
lhado e enriquecedor. Foram levantadas as
seguintes questões:
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– Que linguagem musical? Que textos?
– Qualidades da Música sacra (Doutrina

da Igreja)
– A Música litúrgica não pode andar

arredada da Composição, em geral.
– O “Sensus Ecclesiae” deve estar

presente na Música litúrgica.
– Além do Órgão, quais os instrumentos

que, dentro da bondade das formas,
podem prestar um contributo positivo
à Música litúrgica?

– Integração de temas populares tradi-
cionais na Música litúrgica.

– Exploração de formas musicais para a
Liturgia.

– Abertura da Igreja ao Ministério do
Músico de igreja.

Prof. João Duque
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– Acompanhamento dos cânticos
litúrgicos publicados.

– Respeito pela variedade das Assem-
bleias.

– Propostas de formação de Música li-
túrgica.

 Entretanto, todos os presentes dividi-
ram-se em grupos e reflectiram, animada-
mente, sobre as questões levantadas no
plenário. Todos foram unânimes na mar-
cação de um segundo Encontro, assim
como, na escolha do tema e da data.

– Tema: apresentação de exemplos vi-
vos de Música litúrgica para o nosso
tempo.

– Data: 5 e 6 de Outubro de 2006, em
Fátima.

Estiveram presentes neste Primeiro
Encontro Nacional 39 participantes,
vindos de quase todo o País.

A. FERREIRA DOS SANTOS
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ARTE SACRA

A Igreja é um lugar onde se fala. A
celebração litúrgica é um tempo onde se
fazem ressoar palavras. Ela é um tempo
onde palavras são trocadas, partilhadas,
vividas e cantadas. Por vezes há a preocu-
pação pelo “lugar da Palavra”, e subenten-
de-se por isto o ambão ou a estante onde
serão feitas as leituras da Escritura. Mas,
na realidade, existem vários lugares de
onde se fala.

Se seguirmos o desenrolar duma cele-
bração veremos aparecer diferentes for-
mas de tomar a Palavra. Poderemos nos
interrogar sobre as funções desta palavra e
precisar quem são os seus actores. Será
então possível, tendo em conta o espaço
global onde nos encontramos, de prever
uma diversidade de lugares, e assim pen-
sar a sua organização.

No seguimento da Constituição conci-
liar sobre a Liturgia, a Instrução “Eucha-
risticum mysterium”, de 25 de Maio de
1967 lembra: “Os modos principais se-
gundo os quais Cristo está presente na
Sua Igreja manifestam-se sucessivamente
no momento da celebração da Missa, pois
Ele torna-se presente em primeiro lugar
na assembleia dos fiéis reunidos em Seu
nome; depois na Sua Palavra quando é
lida e explicada a Escritura; em seguida
na pessoa do ministro, enfim, e de um
modo único nas espécies eucarísticas” (n.
35). “Para fazer compreender aos fiéis o

mistério eucarístico, ensinar-se-lhes-á
ainda os principais modos como o próprio
Senhor está presente nas celebrações
litúrgicas na Sua Igreja” (n. 9).

Serviço da Palavra

“As duas partes que constituem a Mis-
sa, quer dizer, a liturgia da palavra e a
liturgia eucarística, estão de tal modo
unidas entre elas que formam um só acto
de culto” (IGMR 8).

Este novo modo de apresentar a missa
coloca o acento sobre uma revalorização
do serviço da Palavra. Para o cristão a es-
cuta da Palavra de Deus é tão importante
como a fracção do pão, o Dia do Senhor.

Um rito de entrada, breve, terminado
por uma oração de abertura, introduz o
conjunto que constituem os serviços da
palavra e da eucaristia. O todo acaba por
um rito final que engloba a oração depois
da comunhão e o envio dos fiéis.

Houve sempre uma ligação entre a Pa-
lavra e a Eucaristia. No decorrer da Ceia
do Senhor, a acção eucarística foi envolvi-
da no discurso do adeus de Jesus aos seus
apóstolos (cf. Jo 14,16). A manifestação
de Jesus ressuscitado aos discípulos de
Emaús englobou, por sua vez, a abertura
dos seus corações às Escrituras e à fracção
do pão (cf. Lc 14,13-35).

A “DIDASCÁLIA” DA PALAVRA

“CRIAR” O ESPAÇO DA PALAVRA



210 BOLETIM DE PASTORAL LITÚRGICA

Didascália da palavra

A palavra existe enquanto fala, mas
pomo-nos a pergunta sobre o que é falar.
Em termos negativos podemos dizer que é
rejeitar a oposição língua/discurso. Em
termos positivos é colocar em discurso no
espaço – da interlocução – um sistema
apropriado e utilizado pelos co-
enunciadores. Aproximação/utilização
onde estão presentes as ‘estabilidades’ e
as ‘turbulências’, os ‘ajustamentos’ e os
‘deslizes’ que tornam impossíveis a oposi-
ção que referimos anteriormente.

A palavra serve para comunicar por
actos de linguagem que são acção e tam-
bém interacção da qual ela não poderá ser
isolada, tanto mais que a realidade social é
constantemente criada pelos actores soci-
ais nas suas interacções. Comunicar não é
somente falar mas igualmente gesticular,
vocalizar, ocupar o espaço, etc. É também
colocar em acção um conjunto de sistemas
de sinais que o sujeito dispõe.

Podemos dizer que tomar a palavra é
sustentada por fenómenos mimo-gestuais,
intonativos e proxémicos que organizam a
enunciação. Assim para que toda a troca
seja possível, é necessário que intervenha
em permanência, e a todos os níveis,
certos fenómenos de coordenação, de
sincronização, de harmonização dos
comportamentos respectivos dos diferen-
tes interlocutores.

Assim comunicar é com-construire
uma realidade com a ajuda dos sistemas
de sinais, aceitando um certo número de
regras que os gerem. Estes princípios são:

– o princípio da ‘pertinência’, que per-
mite aos interlocutores reconhecerem-se
como interlocutores potenciais;

– o princípio da ‘reciprocidade’, que
permite considerar o intra-locutor como
um interlocutor;

– o princípio de ‘contratualização’, os
princípios acordados sobre a natureza e
sobre as regras formais que regem o jogo
verbal;

– o princípio de ‘influência’, na me-
dida em que toda a troca comunicativa é
portadora de ‘jogo’ e onde ela é com-cons-
trução duma realidade, ela é tentativa de
alienação do outro por um e/ou de um pelo
outro, quer dizer, tentativa de impor um
mundo possível que assegura a um e a
outro o controle do ‘jogo’.

Contudo a comunicação não diz so-
mente respeito ao verbal; existem outros
sistemas de sinais a serem considerados:
para-verbais e não-verbais que constituem
os sub-sistemas do sistema de comuni-
cação.

O Verbo fez-Se carne
e habitou entre nós

Os comportamentos espaciais, como
os comportamentos verbais ou para-ver-
bais, têm um papel determinante no
estabelecimento dos contratos de comu-
nicação que os indivíduos instauram entre
si. Eles devem seguir um sistema de regras
cujo desrespeito implicaria dificuldades
na comunicação ou a tornaria impossível.
Este conjunto de relações que o homem
tem com o espaço ou o modo como o ho-
mem transforma o espaço no “seu” espaço
investindo-o ou identificando-se com ele é
denominado geralmente pelo termo de
‘proxémico’. Este termo reagrupa dois
conjuntos de trabalhos, que nos limitamos
a enunciar: sobre o território e sobre o
espaço pessoal.
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È necessário antes de mais pensar que
a territorialidade implica um certo número
de comportamentos e que segundo o ambi-
ente no qual ele se encontra, o indivíduo
irá privilegiar tal aspecto do comporta-
mento territorial preterindo um outro.
“Com efeito todos os espaços públicos
não são equivalentes. Eles diferem na sua
utilização em função de dois parâmetros
principais: a duração da ocupação e o
respeito, ou não, dos direitos territoriais
de cada um pelos grupos de pertença”.
(Rodolphe CHIGLIONE).

Uma variável importante é o olhar
pois ele é ao mesmo tempo canal (de per-
cepção) e sinal (de emissão) permitindo
uma troca rápida e estreitamente coorde-
nada de sinais verbais e não verbais – “um
olhar pode dizer mais do que mil pala-
vras”. O olhar aparece como um meio de
sinalização das relações com o outro, ele é
igualmente um meio de expressão de emo-
ções. A percentagem de contacto ocular
está ligado à distância inter-individual que
pode (ou não) facilitar a comunicação, ou
a direcção da comunicação. A direcção do
olhar do locutor pode indicar a sua dispo-
sição em guardar ou ceder à palavra.

Sabemos bem que os gestos da mão, o
movimento dos olhos, como a mímica
facial, são consideravelmente influencia-
dos pelo comportamento verbal que os
acompanham. Nestas circunstâncias, estes
movimentos servem outros funções que
somente a expressão de emoções. Ainda
mais, a noção de comunicação não verbal
fica pouco explícita quanto aos meca-
nismos em jogo na ‘produção’ e a ‘com-
preensão’ dos movimentos corporais.
Este aspecto marca o interesse dos de-
graus e das formas de acesso ao local da
‘produção’ da Palavra.

Todos constatamos também que a voz,
em condições normais, não pode ofuscar o

que esconde o discurso. Assim ela pode
participar, com os outros sistemas de si-
nais na transmissão ou na produção do
sentido numa situação de comunicação. A
modificação da voz sob os efeitos da emo-
ção aparece evidente na nossa experiência
quotidiana de auditor. Mas reconhecer a
emoção com a ajuda desta modificação
não é fácil.

Podemos distinguir algumas caracte-
rísticas da voz na expressão e comunica-
ção da emoção como a força, a amplitude,
o timbre, a velocidade, a articulação, o
ritmo e a acentuação. Fazendo variar estes
parâmetros jogaremos sobre o estado
emocional, as atitudes e mesmo sobre a
intencionalidade do locutor. È necessário
igualmente pensar que a variação dum
destes parâmetros é também, algumas
vezes, acompanhado de movimentos
corporais. Estes diversos elementos mos-
tram-nos a complexidade da análise das
emissões vocais e das nossas emoções:
alegria, medo, cólera, etc.

Tudo isto dá uma definição do estilo
vocal que permitirá compreender como
podemos acrescentar um sentido a uma
frase sem a mudar. “A boca é um teatro
onde se jogam espectáculos expressivos”
(Rodolphe CHIGLIONE).

A acção litúrgica
da Palavra

“Quando na Igreja se lê a Sagrada
Escritura, é o próprio Deus quem fala ao
seu povo, e Cristo na sua palavra quem
anuncia o Evangelho. Por isso as leituras
da palavra de Deus, que oferecem à
Liturgia um elemento da maior importân-
cia, devem ser escutadas por todos com
veneração.” (IGMR 29)



212 BOLETIM DE PASTORAL LITÚRGICA

Apercebemos a extrema importância
da Palavra de Deus em contexto celebrati-
vo que nos permite falar duma sacramen-
talidade da Palavra de Deus. As duas
partes principais da Missa são pois o
serviço da Palavra e da Eucaristia. A sua
estreita conexão exprime-se na imagem
das “duas mesas do Senhor” que se encon-
tra várias vezes referida nos documentos
conciliares e que tem as suas raízes na
Sagrada Escritura e na Tradição.

A Palavra de Deus unifica

Desde o início, a Igreja faz ouvir Es-
critura nas assembleias litúrgicas. Ela con-
tinua a fazê-lo, mesmo se a Bíblia está
agora entre as mãos dos fiéis. A Igreja tem
consciência de que a leitura pública da Pa-
lavra de Deus é um meio para unificar e
formar um verdadeiro povo, como outrora
Moisés no Sinai. Ao longo de toda a histó-
ria de Israel o povo de Deus continuou a
fundar e a procurar a sua unidade à volta
do livro sagrado, a Tora, que é sempre lida
de novo quando se trata, para o povo, de
reencontrar a sua unidade.

A Palavra de Deus edifica a Igreja por-
que uma mesma fé na Única Palavra de
Deus reúne os crentes. A Igreja não está
somente presente onde é celebrado o sa-
cramento da unidade, ela está, também,
onde é pregado o Evangelho. Assim a uni-
dade da Igreja não se constitui somente à
volta do sacramento mas também da Pala-
vra, ela mesma, unifica.

Uma Palavra
que faz a História

Universal da Salvação

A Palavra de Deus não representa so-
mente uma grande força unificadora, ela

faz também com que nós entremos na lon-
ga corrente da história da salvação. Pode-
remos mesmo dizer que esta leitura cultual
faz aparecer a sacramentalidade da Pala-
vra de Deus no culto.

Em todas as nossas liturgias deverá
aparecer de modo claro que a leitura do
Evangelho é o ponto alto e culminante
(daí o carácter festivo que deve revestir a
aclamação do Evangelho). Ele é precedido
pela Epístola e esta pelos profetas e (ou)
da  Tora. Na liturgia esta dinâmica linear
da história da salvação está sempre pre-
sente, de modo que a Igreja situa o seu
serviço da Palavra num movimento ascen-
dente: do Antigo Testamento ao Novo Tes-
tamento, do provisório ao definitivo.

O serviço da Palavra faz aparecer de
novo, e mais claramente, o caminho da
história da salvação. Ele parte da palavra
criadora, passa pela dos Profetas: “Assim
fala o Senhor” e vai em direcção ao dom
definitivo da Palavra em Jesus: “O Verbo
fez-Se carne”.

Escutando com fé a Palavra de Deus
nós somos integrados cada vez mais ao
povo de Deus que erra e peregrina ao lon-
go dos séculos. A sua história é a nossa
história.

O fim da homilia é de mostrar que a
Palavra de Deus, do Antigo como do Novo
Testamento é actualmente realizada numa
assembleia concreta: “Hoje se cumpriu
aos vosso ouvidos esta passagem da Escri-
tura.”

A IGMR n. 9 diz: “Embora a palavra
divina, contida nas leituras da Sagrada Es-
critura, seja dirigida a todos os homens de
todos os tempos e seja para eles inteligí-
vel, no entanto a sua mais plena com-
preensão e a sua eficácia são favorecidas
por um comentário vivo, isto é, a homilia,
que faz parte da acção litúrgica.” A homi-
lia deverá, pois, tornar-nos mais conscien-
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tes do facto que nós somos o povo peregri-
no de Deus no seguimento de Jesus, o Ho-
mem de Nazaré.

Cristo presente
sob o sinal da Palavra

“Ele está lá presente na Sua palavra,
pois é Ele que fala, quando se lê na Igreja
as Santas Escrituras” (cf. SC 7) e também
na IGMR n. 55: “Pela sua palavra, o
próprio Cristo está presente no meio dos
fiéis”. Estas frases têm um forte acento
ecuménico e é a primeira vez que um
documento oficial da Igreja católica re-
conhece a sacramentalidade da Palavra de
Deus.

Se no pão e no vinho, Cristo está pre-
sente essencialmente “para alimentar”,
como um alimento para a estrada, por
outro lado, no serviço da Palavra, Cristo
está também realmente presente, mas não
ad modum cibi, mas ad modum verbi. O
Senhor não está aqui para ser consumido
como alimento mas para ser ouvido, en-
tendido e aceite. É ouvindo que nós chega-
remos a acreditar, que não é mais do que
aceitar a Sua Palavra. A presença do Se-
nhor sob o sinal da Palavra e sob os sinais
do Pão e do Vinho, não é uma questão de
mais ou menos; trata-se somente duma di-
ferença de modalidade.

“No serviço da Palavra estamos diante
duma presença real de Cristo – Senhor
testemunhando e convidando ao mesmo
tempo. Na Palavra eclesial, Cristo está
realmente presente e agindo; ele realiza a
Salvação pela sua palavra convidando à
fé” (A. Verheul).

O “funcionamento”
da Palavra de Deus

Daquilo que já dissemos até aqui (nos
artigos anteriores), torna-se claro que a
leitura bíblica deve ser, antes de mais, ou-
vida e compreendida por aqueles que se
reuniram para ouvi-la. Da mesma forma
que exprimida ritualmente na sua estrutu-
ra do serviço da Palavra, compreende-se
facilmente que a primeira atitude deverá
ser uma atitude de acolhimento e de escuta
em silêncio.

Estas conclusões têm consequências
práticas a todos os níveis neste campo. Em
primeiro lugar todos os ministros que fa-
zem as leituras devem fazê-las de tal modo
que todos os fiéis as possam compreender
(e não os obrigue a levarem o Missal Po-
pular para acompanharem as leituras! Ou
ainda, que se façam fotocópias, todas as
semanas, a distribuir pela assembleia.
Fazê-lo será, à partida, tirar todo o carác-
ter de “didascália” da Palavra de Deus
que, como já vimos, passa pela “participa-
ção activa e consciente” dos fiéis – neste
momento, pelo ouvir atentamente e ver).
Assim é indispensável que cada ministro
saiba ler orando e ouvindo, ele mesmo,
pois ele é um servidor da Palavra (logo é
necessária uma preparação espiritual). A
leitura deve pois fazer-se com toda a hu-
mildade e respeito. A expressão verbal e a
formação (colocação) da voz são indis-
pensáveis se queremos ser ouvidos e bem
compreendidos (necessária preparação
técnica que deveria excluir a improvisa-
ção ou o leitor “circunstancial” – infeliz-
mente regra “quase” geral). Para ajudar (e
não substituir!) tal função é necessário
dispor de uma boa instalação sonora.
Como será necessário, também, ser vigi-
lante, do ponto de vista arquitectural, a
uma boa acústica onde a instalação sonora



deverá aparecer como uma ajuda e não
como um elemento primordial.

Por outro lado, a dignidade da Palavra
de Deus requer a existência na igreja dum
lugar que favorise o anúncio desta Palavra
e para a qual, durante a Liturgia da Pala-
vra, se voltem espontaneamente a atenção
dos fiéis. Assim, este pólo de “atracção”
durante a Liturgia da Palavra deve ser tido
em conta no plano arquitectural, para que
à posteriori não tenha que fazer aparecer
uma estante (ou até mesmo o ambão) que
se coloca num sítio qualquer, onde der
mais jeito – porque não pensado anterior-
mente (ou ainda um acrescento nos de-
graus de acesso ao altar, se existirem). Por
outro lado este pólo de “atracção” também
não necessita de se sobrepor à altura do
altar ao nível da base – ele não é local de
“exibição” para os leitores ou ministros
consagrados. Ele constitui a mesa da Pala-
vra que dialoga com a mesa Eucarística,
num diálogo equitativo – é o mesmo Se-
nhor que se dá na Palavra e no seu Corpo e
Sangue.

Além disso, a partir do momento em
que “todas as funções, que não são própri-
as do sacerdote ou do diácono, também
podem ser confiadas a leigos idóneos”
(IGMR 107), será necessário prever as
suas deslocações do meio da assembleia
para o ambão, de modo a que a própria as-
sembleia se dê conta que ela celebra e que
alguns têm uma missão especial. Do mes-
mo modo os ministros ordenados devem
deslocar-se para este mesmo local para
proclamar o Evangelho, fazer a homilia ou
mesmo a Oração dos Fiéis. Esta dispo-
sição terá consequências arquitecturais,
sobretudo no espaço do santuário (que é
necessário prever desde o início da con-
cepção do projecto arquitectural) – será
necessário, pois, prevê-lo de maneira a
que a celebração se faça à vontade, com

dignidade e de tal modo que todos dos
sinais e gestos sejam “comunicativos” e
reveladores do mistério celebrado.

A importância do ambão

Existe um documento extremamente
importante – alegremente ignorado por
ministros ordenados e pelos fiéis – para o
que diz respeito ao modo como se proces-
sam as Leituras na Eucaristia, a saber: Or-
denamento das Leituras na Missa. Come-
cemos, pois com a transcrição dos nn. 32 a
34:

“No espaço da igreja deve haver um
lugar elevado, fixo, dotado de conveniente
disposição e nobreza, que corresponda à
dignidade da Palavra de Deus e ao mesmo
tempo recorde com clareza aos fiéis que
na Missa se prepara tanto a mesa da Pa-
lavra de Deus como a mesa do Corpo de
Cristo e, finalmente, os ajude, o melhor
possível, a ouvir e a prestar atenção du-
rante a liturgia da Palavra… Como o
ambão é o lugar de onde os ministros
anunciam a Palavra de Deus, deve reser-
var-se por sua própria natureza às leitu-
ras, ao salmo responsorial e ao Precónio
Pascal… Para servir de maneira adequada
às celebrações, o ambão deve ser amplo,
dado que por vezes têm de estar nele vári-
os ministros. Além disso, devem tomar-se
providências para que os leitores dispo-
nham, no ambão, de iluminação suficiente
para lerem o texto e possam eventual-
mente utilizar os instrumentos técnicos
modernos para se fazerem ouvir facil-
mente pelos fiéis”

A importância do ambão é, pois, bem
evidente, neste texto. Trata-se dum lugar
“construído” em posição ligeiramente ele-
vada, a partir do qual o leitor poderá ser
facilmente visto e ouvido por todos.
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Ao logo da história da Igreja este lugar
recebeu diversas denominações cada qual
tendo uma significação particular: béma,
jubeu, cadeira da verdade, púlpito, ambão.
A necessidade de se fazer ver e ouvir por
todos condicionou a implantação do
ambão.

Hoje, o desenvolvimento dos meios de
amplificação sonora modificou os dados
do problema, mas não o simplificou de
todo, pois não basta falar diante de um
microfone para se fazer entender conveni-
entemente e ainda menos para “tocar” o
ouvinte. Estes meios não podem corrigir o
defeito de articulação, nem o erro de acen-
tuação, nem a ausência de vigor na dicção,
nem a tonalidade demasiado surda da voz,
nem as inflexões erradas, nem todos os
outros defeitos de elocução.

O lugar da Palavra deve ser caracteri-
zado por um ambão estável e não uma
simples estante móvel, afirma a IGMR.
Contudo, estamos convictos que é possí-
vel dispôr, por uma organização do presbi-
tério bem conseguida, um espaço que
pode conter um “verdadeiro” ambão mó-
vel (aliás, este é uma condicionante para
um espaço litúrgico conseguido). Mas, re-
cusamos toda a tendência em reduzir o
ambão a uma simples estante onde se co-
locam sob uma iluminação adequada e
próxima do microfone, os textos sagrados
destinados à leitura pública. É ver como
tantas vezes se “compram” uns panos
mais ou menos decorados para se coloca-
rem sobre as estantes servindo de cobre-
misérias. È necessário pensar que o ambão
não é uma coisa, um objecto, mas “um
Lugar da Palavra”. “Lugar/espaço” que é
muitas vezes carregado de símbolos.

Por outro lado, a Palavra do Senhor
que acompanha as celebrações litúrgicas é
essencialmente o anúncio do mistério pas-
cal: morte e ressurreição de Cristo. É isto

que deveria transparecer de maneira sim-
bólica na implantação de um verdadeiro
ambão. Não um lugar atravancado, muitas
vezes encostado a um pilar, mas um lugar
espaçoso com um espaço à volta a
rodeá-lo. Enfim, um lugar aberto onde o
leitor aparecesse como o “grande anuncia-
dor” da presença de Deus no meio do seu
povo e da ressurreição de Cristo. Ainda, é
ao lado do ambão que no Tempo Pascal se
coloca o círio pascal, símbolo da Ressur-
reição. Por outro lado, este lugar não é um
espaço isolado, ele deverá ser pensado em
relação tanto com o altar, como o lugar da
presidência, como com todas as outras ac-
ções litúrgicas onde a Palavra tem lugar
(por exemplo na celebração dos sacra-
mentos).

Capela do Mosteiro beneditino de Clerlande (Bélgica).
Ao centro o altar – verdadeiro centrum - rodeado dos três
lados pela assembleia. Na ábside, do lado direito, a coluna
do SS. Sacramento e o lugar da presidência; do lado es-
querdo, o ambão. Note-se que tudo se encontra ao mesmo
nível, numa simplicidade e nobreza simultânea em que
cada elemento guarda a sua identidade própria sem se
prestar a confusões.
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Este “lugar da Palavra” tem, pois, uma
grande importância litúrgica. É aí que são
proclamados os motivos para dar graças a
Deus pela oferta que o Filho de Deus faz
de si-mesmo ao Pai. A IGMR n. 309 insis-
te sobre a importância deste lugar:

É dito que ele deve atirar a atenção es-
pontânea dos fiéis durante a liturgia da
Palavra, e que este lugar deve estar dispos-
to de tal modo que os ministros possam aí
comodamente ser vistos e ouvidos por
todos. É por isso, que este lugar deverá
ocupar um espaço tal, que seja possível
aos ministros e acólitos, portadores dos cí-
rios e do turíbulo, daí chegarem e de aí se
instalarem sem movimentos acrobáticos.

Posto isto, o ambão deverá ser um
lugar determinado, preciso, onde todas as
condições de comunicação-proclamação
da Palavra sejam realizadas plenamente e
de tal maneira que os leitores e seus “auxi-
liares” possam para aí se dirigirem proces-
sionalmente. O ambão, sendo um dos três
pólos principais da actividade litúrgica,
deve ocupar, do ponto de vista
arquitectural, um lugar comparável ao do
altar, da presidência e mesmo da fonte
baptismal.

É verdade que com o Concílio Vatica-
no II, a Igreja restabeleceu em todo o seu
relevo o ministério da Palavra, mas talvez
se tenha negligenciado, na prática, de esta-
belecer o seu lugar/espaço e de aí fazer
verdadeiramente um espaço de culto, so-
bretudo na reorganização das igrejas anti-
gas – quantas ainda não têm ambão e tudo
se faz no altar que se deslocou para a fren-
te, sem uma verdadeira reflexão de fundo
sobre a eclesiologia ministerial que está
em causa.

Para dar a este lugar toda a sua impor-
tância, explicitámos a sua função afastan-
do dele os ministérios que não têm nada a
ver directamente com a Palavra: o comen-

tador, o animador do canto ou o chefe de
coro.

Podemos solenizar o ambão e torná-lo
plenamente significativo depondo junto
da sua base (ou duma outra forma
arquitecturalmente prevista), de acesso di-
recto aos fiéis, o livro sagrado da Bíblia.
Deste modo ele torna-se, de maneira per-
manente e aos olhos de todos, “o lugar da
Palavra”.

Não devemos negligenciar, na estrutu-
ração simbólica e funcional do ambão,
que a luz faz profundamente parte da sim-
bologia da Palavra de Deus, fonte e sinal
da graça que ela contém; a luz torna-se
aqui necessária e característica, na simpli-
cidade do seu uso. Tal como é dito no
Salmo 118, 105: “Tua Palavra é lâmpada
para os meus passos, e luz para o meu ca-
minho.”

A dignidade do “Livro”

Temos vindo a falar deste elemento
fundamental que a é Palavra. É ela, que
convoca, que reúne que “presencializa”
Aquele que nos convida continuamente ao
encontro fraterno para “dar graças”. De-
pois de termos abordado a revalorização
do serviço da Palavra na liturgia pós-con-
ciliar, vimos que ela implica um novo
modo de relacionamento dos homens com
Deus, dos homens entre si e com o espaço
(físico, material) em que a mesma é pro-
clamada – didascália da Palavra.

A acção litúrgica da Palavra é unifica-
dora e oferece-nos um “diálogo” com
Cristo aqui e agora. Por isso ela tem um
modo de funcionamento próprio no qual
gestos, atitudes e sinais se tornam revela-
dores d’Aquele que convoca. Tudo isto se
realiza numa “mesa” – a mesa da Palavra
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que tem como suporte o ambão. Nos últi-
mos dois artigos mostramos a importância
deste a todos os níveis.

Hoje abordaremos o elemento que
oferece a Palavra de Deus a todo o povo: o
Livro. Contudo, este Livro não é um livro
qualquer. Estamos a falar dos Livros
litúrgicos a utilizar nas celebrações, que
não se confundem com tantos outros li-
vros e revistas (e até jornais ou fotocó-
pias) que trazem as Leituras dominicais
ou semanais – ou mesmo o Missal Popular
(Dominical e ferial) –; pois estes têm
uma função preparatória para o grande
acontecimento que é a celebração na co-
munidade – o que exclui a utilização de
todos estes suportes citados.

Vivemos numa época onde há dema-
siados discursos! Facilmente podemos
fixar a palavra e retomá-la. A palavra
está desvalorizada e tornou-se mercado
barato. Se por um lado esta abundância
facilita as nossas relações, um tal desen-
volvimento, por outro lado, não favorisa o
respeito pela palavra. Perdeu-se o sentido
da “palavra dada”!

Sem sermos demasiado nostálgicos
em relação ao passado far-nos-ia bem,
mesmo assim, considerar que outrora os
monges passavam anos a fixar num ma-
nuscrito a Palavra de Deus sobre precio-
sos pergaminhos e a ornamentar as letras
iniciais com incomparáveis miniaturas
(é ver como nos museus estes se tornam

Ritual do sacre do rei de França, séc. XIII, Paris BN
ms. lat. 1246, fl 17. O futuro rei prostrado durante as
litanias do sacre.

Bíblia, Normandia?, Paris?, c. 1200-1210. Vinda da
abadia de Saint-Michel, Avranches ms. 3, fl 3 (2º vol.
da Bíblia)
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um “tesouro”). Estes livros, que eram
realizados para durarem muito tempo,
eram encadernados em pele, ricamente
ornamentados a ouro e a marfim. Nor-
malmente, no centro, Cristo em glória,
representado no meio da sua comunidade,
pela sua Palavra salvadora inscrita no li-
vro. Depois da celebração, este livro não
era arrumado em qualquer lugar, numa
gaveta de sacristia, ao pó e ao empurrão
em cima dum arcaz, mas ele ficava no
ambão, aberto, como sinal da presença
salvadora de Cristo no meio do seu povo.

É verdade que o texto é o mesmo em
todos os leccionários e missais. Mas para
que a Palavra de Deus tenha a dignidade
daquilo que ela representa, existe uma
proporção, uma coerência a respeitar entre
a dimensão do lugar e a importância do
livro. O livro é, simbolicamente, um lugar
da presença do Senhor no meio do seu
povo. Cristo “está presente na sua Palavra
pois é ele que fala quando se lê na Igreja as
Santas Escrituras” (SC 7). Não queiramos
ser nós a reduzir o suporte visível desta
presença, como que envergonhados da sua
acção interpeladora, que nos chama a sair
do nosso comodismo para uma autêntica
conversão de coração e não a “rasgar as
vestes”.

O nosso serviço da Palavra é muitas
vezes degradado ao nível duma liturgia de
folhas e mais folhas, ou fotocópias – isto é
totalmente contrário às indicações con-
ciliares e orientações da Igreja. “Há-de
procurar-se de modo particular que os li-
vro litúrgicos, principalmente o Evangeli-
ário e os Leccionários, destinados à pro-
clamação da Palavra de Deus e que por
isso gozam de veneração especial, sejam,
de facto, na acção litúrgica, sinais e
símbolos das coisas do alto e, por isso
verdadeiramente dignos, de boa qualida-
de e belos.” (IGMR 349). Foi sugerido

que o livro que contém os Evangelhos seja
um livro à parte e mais precioso, separado
das outras leituras (IGMR 117).

Pela descrição da proclamação do
Evangelho (com procissão, incensação
e no ósculo (beijo) no final) quer expri-
mir-se que a leitura dos evangelhos cons-
titui um momento alto na celebração da
Liturgia da Palavra. No arranjo deste lugar
da Palavra, onde normalmente está o
ambão, (sobre o qual insistimos larga-
mente nos outros artigos), será necessário
tomar em conta este espaço bem “arejado”
(e não, quase sempre, no limite dum de-
grau) onde seja possível a procissão com
os ministros e acólitos. Quantos usam este
Livro?! E como o utilizam?

É verdade que hoje possuímos todos
os livros litúrgicos necessários às celebra-
ções (esperando, no entanto, que apareça
um Ritual dos funerais que seja realmente
digno para colocar no ambão – pois o ri-
tual contém as respectivas leituras para a
celebração). Contudo, perguntamo-nos se
eles correspondem mesmo aos critérios
anteriormente apresentados pela IGMR
349 (acima citado), sobretudo no que diz
respeito à “boa qualidade” e beleza. Es-
tamos convencidos que já é tempo de
olhar mais seriamente para a apresentação
da Palavra de Deus. Não faltam certa-
mente verdadeiros artistas (que hoje po-
dem muito bem, nesta função, ocupar o
lugar outrora dos monges) capazes de
apresentarem reais propostas para a ela-
boração destes Livros e não nos conten-
tarmos com um modelo (sempre vermelho
ou bordeaux), com ilustrações estereoti-
padas que dificilmente fazem “mover” o
coração. Deus, o Sumo Bem, merece bem
melhor.

JOSÉ RIBEIRO GOMES
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No primeiro dia do Encontro Nacional
de Pastoral Litúrgica (25-29 Julho 2005)
realizado em Fátima e na apresentação ini-
cial os participantes foram informados da
ausência do Padre Pedro Romano Rocha
por motivos de saúde. Pertencia à comuni-
dade da residência da Brotéria em Lisboa,
mas, por razões de assistência sanitária e
porque a sua situação inspirava cuidados,
encontrava-se internado na enfermaria do
Colégio de São João de Brito em Lisboa.

No quarto dia do Encontro, dia 28 de
Julho, recebemos a informação da sua
partida para o Pai: era o início do louvor
perene dum grande mestre em liturgia. Era
habitual participante neste Encontro
Nacional, onde proferiu várias confe-
rências. A sua presença era tida em muito
apreço e aproveitada por muitos que a ele
recorriam para obter informações impor-
tantes. Era um jesuíta que sabia muito,
mas nunca dizia tudo o que sabia, não
fosse contrariar alguma opinião menos
formada. Resignava-se sem violência
interior porque acreditava em valores
superiores aos conhecimentos e convic-
ções pessoais. Custou-nos que o seu dies
natalis tenha acontecido precisamente
durante um evento que ele amava, mas
louvamos a Deus por o ter feito passar da
liturgia terrena que conhecia à liturgia
celeste que aspirava. Os seus comentários
à liturgia dominical foram publicados em
três volumes «Ao Ritmo da Liturgia». São
uma síntese do mistério de Cristo procla-

mado nas leituras e rezado nas orações
numa grande harmonia entre os desígnios
de Deus que toma a iniciativa de oferecer
a salvação a quem dela precisa e a invoca.
A morte do Padre Romano Rocha foi uma
bênção de encerramento do Encontro
Nacional de Pastoral Litúrgica. Foi recor-
dado na Basílica junto do altar do Senhor
na celebração final e junto dos irmãos no
grande auditório do Centro Pastoral Paulo
VI. O altar e o ambão, a cadeira e a mesa
são os grandes lugares da manifestação da
sabedoria divina e humana: aí se ensina,
aí se aprende, e aos mortais fica bem a
humildade que reconhece o abaixamento
e a presença de Deus nos ritos sagrados.

P. PEDRO ROMANO ROCHA, SJ
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Nasceu em Setúbal no dia 11 de Mar-
ço de 1926, mas foi registado como tendo
nascido no dia 9, festa litúrgica de Santa
Francisca Romana que lhe deu o nome de
Romano, como ele explicava com alegria.
Procede de uma família de pescadores que
emigraram da Fuzeta (Algarve) para Setú-
bal. Seu pai ainda o iniciou na arte da
pesca, levando-o consigo ao mar, mas a
sua vocação era outra. Iniciou os estudos
na Escola Apostólica de São João de Brito
em Macieira de Cambra no dia 26 de Se-
tembro de 1938. Fez o noviciado e o
juniorado em Guimarães, Seminário da
Costa, onde entrou em 7 de Setembro de
1942. Estudou filosofia em Braga e Teolo-
gia em Granada, onde foi ordenado sacer-
dote a 15 de Julho de 1955. A Companhia
de Jesus ajudou-o a descobrir e a realizar
os secretos desígnios de Deus. Iniciou a
sua missão sacerdotal na Residência da
Lapa, como Sócio do Padre Provincial,
durante dois anos, sendo depois nomeado
Vice-Superior do Lar da Imaculada Con-
ceição, anexo ao Colégio das Caldas da
Saúde (Santo Tirso), cargo que desempe-
nhou durante um ano. Ensinou durante al-
guns anos em Soutelo e no Colégio de São
João de Brito, como professor e director
espiritual dos alunos. Como tinha mani-
festado sempre um forte gosto pela
liturgia, foi enviado em 1963 para o Insti-
tuto Católico de Paris para se especializar
em liturgia. Ali apresentou e defendeu a
sua tese doutoral “L’ Office divin au
Moyen Âge dans l’ Eglise de Braga”, que
se tornou consulta obrigatória para todos
os estudiosos da liturgia. A partir de então,
dedicou-se ao ensino da liturgia, primeiro
no Seminário dos Olivais e depois em
Roma, na Universidade Gregoriana, onde
viveu e ensinou durante 23 anos.

Vinha a Portugal para leccionar na
Universidade Católica e algumas vezes
orientou trabalhos da sua especialidade no
Seminário Maior de Santiago de Compos-
tela. Escreveu numerosos artigos em re-

vistas e enciclopédias, e os três volumes
“Ao ritmo da Liturgia”, compilação de re-
flexões publicadas no “Osservatore Ro-
mano” (edição portuguesa).

Deixou em Roma muitas recordações
e saudades entre os professores que senti-
ram muito a sua falta. Regressado a Portu-
gal, viveu nas Residência da Lapa e da
Brotéria, dedicando-se ultimamente com
solicitude ao ministério das Confissões.

A Companhia descreve-o em termos
honrosos: «O Padre Pedro Romano Rocha
era um homem recto, coerente, de ideias
sólidas, como o seu próprio nome indica.
Tinha alma de pobre, sem apego a aplau-
sos e honrarias. Possuía a rara ciência de
saber dizer que não sabia. Era fácil em di-
alogar; expunha mas não impunha. O seu
humor fino e caridade no trato ganharam-
lhe a amizade de alunos e companheiros.
Ser “Romano” significava nele “sentir
com a Igreja”, à maneira de Inácio. Por
isso, como filho da Igreja, punha todo o
empenho em participar nas cerimónias
festivas da Igreja Diocesana» (Paulo
Guerra, SJ).

O Secretariado Nacional de Liturgia
presta homenagem ao Padre Pedro Ro-
mano Rocha, ilustre liturgista que cola-
borou activamente na reforma da liturgia
em Portugal. Os tempos que se seguiram
ao Concílio não foram fáceis. Foi preciso
muita paciência e persistência na forma-
ção do clero e no recurso ao diálogo para
se conseguir a serenidade na liturgia reno-
vada nos seus ritos. Em tempos difíceis o
Padre Romano Rocha era um arauto de
paz e de reconciliação. Era amigo de acon-
selhar em particular. Escutava com aten-
ção e intervinha no tempo oportuno: não
se envolvia em debates e discussões, mas
tomava o partido do bom senso. Guardava
as suas conclusões e investigações para as
tornar disponíveis no tempo oportuno.

Deixou muitas anotações pessoais
para que a sua investigação continue.

SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA
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Doutor Jorge Teixeira da Cunha
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Doutor José Tolentino C. Mendonça
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Diocese de Coimbra



222 BOLETIM DE PASTORAL LITÚRGICA

Um belo poema
de Santo Ambrósio

Por fim, deixemos espaço à voz de Santo Ambrósio,
o grande Arcebispo de Milão,
que, no espírito do Salmista,

dá ritmo poético à obra de Deus
que nos chega através de Jesus Salvador:

“Cristo é tudo para nós.
Se quiseres curar uma ferida, ele é o médico;

se ardes de febre, ele é fonte;
se estás oprimido pela iniquidade, ele é justiça;

se precisas de ajuda, ele é força;
se tens medo da morte, ele é vida;
se desejas o céu, ele é caminho;

se foges das trevas, ele é luz;
se buscas alimento, ele é pão”.

(Citado por Bento XVI, no dia 15-06-2005,
ao comentar o Salmo 122)
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Os textos
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dos tempos do
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Recolha do
Serviço Nacional
de Música Sacra
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Canto
Perene I

Liturgia das Horas

Ofício dominical
de Laudes e Vésperas
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A. Ferreira dos Santos
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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)
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