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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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De novo

EDITORIAL

S empre havemos de começar e, se pos-
sível, de bem em melhor. O Boletim

de Pastoral Litúrgica aparece de novo
com algum atraso, mas ainda dentro do
tempo. Os assinantes deste boletim luta-
ram pela publicação regular deste espaço
de formação litúrgica de uma forma tão
compreensiva e reivindicativa que bem
merecem ser considerados os heróis do re-
gresso à regularidade.

Queremos voltar de novo para um ser-
viço regular de formação e informação.
Em liturgia, como em tudo na vida, o es-
forço pela perfeição cria a novidade do
hoje que nasce e renasce cada dia com um
passado que o projecta para o sempre
novo. A liturgia faz parte da vida, tal como
a percebemos a partir da concepção cristã.
Somos fundamentalistas na afirmação de
que a liturgia não é tudo na vida da Igreja,
mas ela é para tudo o que existe na vida e
tudo o que existe é para a liturgia, onde
todas as coisas recebem o sentido e a pro-
messa da perenidade.

As novas tecnologias permitem ir
mais longe, mais depressa e com mais efi-
cácia. A pastoral litúrgica quer servir-se
destes novos instrumentos de evangeli-
zação. Mas não o fará a qualquer preço,
mormente o da moda que os homens in-
ventam. A liturgia, como toda a vida, é
um dom precioso de Deus em forma de
obra divina em favor dos homens. Esta
obra, em que Deus é perfeitamente glorifi-
cado (= manifestado) e os homens são
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santificados (= tornados santos), constitui
o essencial da liturgia, que não consiste
num conjunto de cerimónias rituais, mas
no próprio «exercício da função sacerdo-
tal de Cristo», onde «os sinais sensíveis
significam, e, cada um à sua maneira, rea-
lizam a santificação dos homens» (SC 7).
Estes sinais sensíveis foram escolhidos
por Cristo e pela Igreja para significarem e
realizarem a obra da redenção. «Qualquer
celebração litúrgica é, por ser obra de
Cristo sacerdote e do seu Corpo que é a
Igreja, acção sagrada por excelência, cuja
eficácia, com o mesmo título e no mesmo
grau, não é igualada por nenhuma outra
acção da Igreja» (SC 7). A grandeza desta
obra não esgota toda a acção da Igreja,
mas leva-a à sua perfeição. Cremos nisto e
propomo-nos servir a pastoral litúrgica
com a seriedade que as coisas de Deus e
dos homens merecem.

De novo havemos de insistir na forma-
ção litúrgica e na dignidade sagrada das
celebrações. A informação litúrgica deve
ocupar o espaço que com frequência fica
entregue aos cuidados de bem-falantes e
maldizentes da liturgia. Sendo a liturgia
uma questão muito sensível para a vida
dos cristãos e com relações profundas com
a cultura dos povos e as suas manifesta-
ções religiosas, a manipulação da prática
litúrgica é uma tentação e uma provocação
que merecem a atenção da nossa caridade
pastoral em forma de informação e forma-
ção litúrgica.
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A questão habitual ou mais frequente é
expressa em forma de pergunta: «Que há
de novo na liturgia?». De novo é tudo na
liturgia. Mas esta novidade não interessa
por se encontrar viciada e gasta pelo
mau uso. A presente geração de ministros
da liturgia é refém da reforma litúrgica,
em boa hora promovida pela Igreja re-
novada pelo Concílio II do Vaticano
(1962-1965). A mudança foi tão rápida e
profunda que proporcionou à Igreja um
novo visual e abriu novos horizontes de
diálogo com outras culturas e religiões. Os
apelos constantes à renovação e à criativi-
dade são frequentemente entendidos no
sentido da sociedade de consumo. Nesta, a
oferta responde à procura, que por sua vez
é manipulada pelo poder da propaganda e
dos interesses sócio-económicos. A
liturgia situa-se na realidade nova da
sarça ardente, que arde sem se consumir
porque o fogo é outro. De facto, Moisés,
a quem Deus queria revelar o seu pro-
jecto de salvação, ficou intrigado perante
uma coisa nunca vista e disse: «Vou apro-
ximar-me para ver esta grande visão:
por que razão não se consome a sarça?»
(Ex 3, 3). A razão é a novidade eterna da
visão de Deus que a liturgia celebra. Os
sinais litúrgicos significam para os sen-
tidos dos crentes as realidades salvífi-
cas que encerram. A aproximação dos
crentes à liturgia acontece à maneira de
Moisés: é sarça que arde sem se consu-
mir e terra santa que só os pés descalços
podem pisar (cf. Ex  3,5). Aqui, na
liturgia, é tudo novo e de novo: Deus
manifesta a sua glória inefável e fala da
condição humana do seu povo; o ho-
mem, porém, esconde o seu rosto com
medo de olhar para Deus (cf. Ex 3, 6).
Afinal, foi este o cenário do Calvário,
fonte perene da liturgia cristã, anunciada
a Moisés no Horeb.

A visão da glória de Deus é a novidade
da liturgia cristã. Quem reconheceu essa
glória na Anunciação, em Belém, em Na-
zaré, no Calvário? Os mesmos de sempre,
aqueles que O reconhecem nos sinais da
Eucaristia e dos pobres, na palavra da sal-
vação e no clamor dos condenados. Aque-
les e aquelas que guardam as palavras
«meditando-as em seu coração» (Lc 2, 19:
a tradução latina diz «conferens in corde»,
mas o grego diz «sumbállousa»). Este
simbolizar aponta para uma actividade
eclesial muito intensa e profunda que
tem a Virgem Maria por modelo de ponde-
ração e contemplação sobre o que diz res-
peito ao homem e que só a luz de Deus no
mais íntimo do coração pode iluminar.
Esta é a novidade da liturgia, quando os
sinais da palavra e do silêncio, do gesto e
da atitude, dizem a actividade de Deus no
coração do homem, significando e reali-
zando a obra da redenção.

Mas faltam livros litúrgicos! Os livros
da Liturgia das Horas estão esgotados e
precisamos de rezar! O Ritual das Bên-
çãos está esgotado e o Pontifical da Con-
sagração das Virgens também! Há gralhas
no Leccionário e o Missal tem lá umas
coisas estranhas! Sim, tudo isso é verdade,
mas a verdade é mais que tudo isso.
«Quem a Deus tem nada lhe falta» e «só
Deus basta».  A abundância de possibili-
dades na nossa prática litúrgica não tem
ajudado tanto a renovação e a criatividade
como tem proporcionado um ritualismo
envernizado de rubricas e salamaleques
vazios do espírito da liturgia.

De novo aqui estamos para apresentar
o Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica
e divulgar alguns assuntos nele tratados,
na esperança de poder continuar a publi-
car os trabalhos dos conferencistas.

Até breve.
PEDRO LOURENÇO FERREIRA



Apresentação do Encontro
O êxito destes Encontros deve-se, em

grande parte, aos próprios participantes
que o promoveram com a sua presença, a
sua participação activa e também a sua
boa divulgação.

Este ano andamos pelos 1300, um
pouco mais certamente. As dificuldades
económicas também se notam nesta acti-
vidade pastoral.

Estamos contentes com a adesão a este
movimento de pastoral litúrgica, que tanto
bem têm 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 verdadeiramente anima-
dores. Apesar de tudo é ainda muito o que
falta fazer. Sabemos que «a Liturgia não é
tudo na vida da Igreja, mas ela é para tudo
e tudo é para a liturgia», como bem nos
tem recordado o senhor D. António Taipa,
Presidente da Comissão Episcopal de
Liturgia.

PASTORAL LITÚRGICA

XXXII ENCONTRO NACIONAL
DE PASTORAL LITÚRGICA

A reconciliação na vida e na missão da igreja
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A dinâmica destes Encontros tem evo-
luído de acordo com as necessidades da
Pastoral Litúrgica. Este ano propomo-nos
abordar o tema da Reconciliação na Vida e
na Missão da Igreja. A temática é apresen-
tada nas quatro conferências magistrais,
que ocupam as manhãs do Encontro. Fize-
mos um esforço para renovar o elenco dos
conferencistas e dos orientadores dos tra-
balhos. Estamos aqui para aprender a cele-
brar os mistérios de Cristo nas acções
litúrgicas.

A música e a renovação do repertório
da música litúrgica em Portugal passam
por aqui, não só pelo que se produz para
este Encontro, mas pelo que aqui todos
aprendemos nos ensaios e nas celebra-
ções. O caminho da música litúrgica não
está feito, mas sempre por fazer, e este
Encontro marca os passos da renovação da
música litúrgica em Portugal.  Daí a im-
portância que damos à música nestes En-
contros.

Passamos agora à apresentação dos
participantes neste Encontro para que,
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desde o primeiro dia, tenhamos uma ideia
de quem somos e donde vimos. Começo,
naturalmente, pela Comissão Episcopal de
Liturgia: o senhor D. António Maria Bessa
Taipa, Presidente da Comissão Episcopal
de Liturgia; o senhor D. Albino Mamede
Cleto, Bispo de Coimbra; o senhor D.
Anacleto Gonçalves de Oliveira, Bispo
Auxiliar do Patriarcado; o P. Pedro Lou-
renço Ferreira, secretário da Comissão.

O Secretariado Nacional de Liturgia é
um grupo de trabalho da Comissão Epis-
copal de Liturgia. O mais venerável é o
Cónego José Ferreira, do Patriarcado de
Lisboa; o P. José de Leão Cordeiro, da Ar-
quidiocese de Évora; o Cónego António
Ferreira dos Santos; o P. Luís Ribeiro de
Oliveira, da Diocese de Coimbra; o Có-
nego Luís Manuel Pereira da Silva, do
Patriarcado de Lisboa; o Cónego João da
Silva Peixoto, da Diocese do Porto; Mons.
Luciano Gomes Paulo Guerra, Reitor do

Santuário de Fátima; o P. Carlos Manuel
Pedrosa Cabecinhas, da Diocese de Leiria.

O Serviço Nacional de Música Sacra
tem ao seu cuidado as coisas da música. A
direcção tem a seguinte constituição: o
Presidente é o Cónego Ferreira dos San-
tos; o Vice-Presidente é o P. Teodoro Dias
de Sousa, do Patriarcado de Lisboa; o Se-
cretário é o P. Paulo Cardoso da Cruz, da
Diocese de Aveiro. A estes se junta um
grupo, o Corpo de Vogais, que é integrado
pelo P. António Cartageno, da Diocese de
Beja; o P. Augusto Frade, da Diocese de
Coimbra; o P. Artur Ribeiro de Oliveira,
do Santuário de Fátima. A este elenco de
bons trabalhadores deve juntar-se o P. An-
tónio Azevedo de Oliveira, da Arquidioce-
se de Braga, director da Nova Revista de
Música Sacra e responsável pela escrita e
apresentação gráfica do Guião das cele-
brações do Encontro Nacional.

O Serviço Nacional de Acólitos, cujo
responsável é o P. Luís Miguel Proença
Leal, do Patriarcado de Lisboa, tem neste
Encontro Nacional uma presença signifi-
cativa.

Estão presentes o Dr. Fernando Melro,
que trata os textos poéticos; e o senhor Có-
nego Manuel da Silva Gaspar, da Diocese
de Leiria, colaborador atento na revisão
dos textos litúrgicos.

Os participantes neste Encontro pro-
cedem das seguinte dioceses: 8 de Lame-
go; 11 de Santarém; 12 do Algarve; 13 de
Beja; 14 de Cabo Verde; 18 de Setúbal; 22
de Évora; 22 do Funchal; 27 de Bragança-
Miranda; 28 de Aveiro; 33 de Angra; 36
de Portalegre e Castelo Branco; 48 de
Vila Real; 50 de Viseu; 56 de Viana do
Castelo; 69 de Coimbra; 72 de Braga; 76
de Leiria-Fátima; 108 da Guarda; 265 de
Lisboa e 287 do Porto.

Os presbíteros são também uma refe-
rência neste Encontro Nacional, não só
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pela sua presença muito apreciada, mas
também porque são os grandes dinami-
zadores deste Encontro, animando os fiéis
leigos. Estão inscritos: 1 do Algarve, Cabo
Verde e Aveiro; 2 de Lamego, Santarém,
Funchal e Bragança; 3 de Beja, Setúbal e
Vila Real; 5 de Évora e Angra; 6 de Porta-
legre, Viseu e Coimbra; 9 de Viana do
Castelo; 10 da Guarda; 11 de Braga; 12 de
Lisboa; 14 de Leiria e 17 do Porto.

Os casais, de alguns anos a esta parte,
são uma presença significativa. Este ano
são à volta de 70 e das seguintes dioceses:
1 de Bragança e Aveiro; 2 de Angra, Se-
túbal e Viseu; 3 de Cabo Verde, Viana e
Braga; 4 de Portalegre, Vila Real e Coim-
bra; 6 da Guarda; 16 de Lisboa e Porto.

Os religiosos e religiosas nunca esti-
veram tão bem representados em número
de Institutos como neste Encontro. Estão
inscritos 236.

As pessoas que vieram especialmente
por causa da música constituem o grupo
mais numeroso. Muito significativo é o
número de jovens com menos de 25 anos.
O grupo de acólitos é considerável e os
leitores são cerca de 160. Há também um
bom número de Ministros Extraordinários
da Comunhão. As pessoas que se inscreve-
ram pela primeira vez são um grupo signi-
ficativo, mas o maior parte dos presentes
já é participante de encontros anteriores.

PEDRO LOURENÇO FERREIRA, OCD

Saudação inicial
Uma palavra breve, antes de mais,

para vos saudar e para significarmos a
nossa alegria pela vossa presença, que nos
obriga e estimula a continuar este trabalho
que constitui um amplo movimento nas
nossas dioceses. Depois para saudar os
membros da Comissão Episcopal e o Se-
cretariado Nacional de Liturgia, a que pre-
side o P. Pedro com esta força, alegria e
entusiasmo.

Alguém disse que eu insisto muito na
celebração da vida. Na verdade, é minha
forte convicção de que, ao celebrarmos a
liturgia, não temos o direito de passar ao
lado da vida ou deixar que a vida passe ao
lado da celebração. Porque a vida é a coisa
melhor que Deus dá e viver é agradecer,
viver é louvar.

Ao dizer isto estou a pensar em al-
guém que escreveu que foi Deus que man-
dou o homem trabalhar, como foi Deus
que mandou o homem viver. Vivendo
agradece-se, canta-se, louva-se. Esta con-
vergência de louvor está, evidentemente,
em Jesus Cristo, de modo particular quan-
do se celebra a Eucaristia. Penso e insisto,
que nós não temos o direito de passar ao
lado da vida para louvar a Deus. A vida
converge naturalmente na Eucaristia e é
na Eucaristia que ela tem o seu centro. A
missão da Igreja tem como objectivo re-
conciliar os homens uns com os outros em
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Deus. Mas para que a missão da Igreja
possa ser de paz e de reconciliação, é pre-
ciso que vivamos esse esforço de reconci-
liação nossa, com Deus e de uns com os
outros.

Saúdo-vos por terdes vindo e espero e
conto que estes quatro ou cinco dias de
encontro sejam proveitosos, e nos ajudem
e eduquem no nosso caminho para o Pai.

D. ANTÓNIO TAIPA

Palavras de encerramento
Senhor D. António Maria Bessa Taipa,

senhor D. Albino Mamede Cleto, Vogais
do SNL, Vogais do SNMS e SNA, caríssi-
mos participantes neste Encontro.

Esta Sessão encerra o XXXII ENPL.
A celebração final constituirá o momento
alto do nosso Encontro.

Vou abordar os seguintes assuntos:
este Encontro, as actividades do SNL, o
próximo Encontro e os devidos agradeci-
mentos.

Este Encontro e a sua temática

Este Encontro reuniu cerca de 1350
participantes. Decorreu de forma serena
porque todos se esforçaram pelo bom am-
biente e participação nas actividades do
programa.

As conferências das manhãs foram ex-
posições doutrinais profundas, tratadas
com competência e profissionalismo. Al-
guns participantes têm dificuldade em
acompanhar tais reflexões, mas isso não
diminui o valor da oferta. Ficamos a saber
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que as coisas são profundas e devem ser
tratadas com seriedade. A tradição deste
Encontro e a sua dimensão nacional recla-
mam propostas acima do nível básico. Os
Encontros de Liturgia já não são o que
foram, porque já se fez uma grande ca-
minhada. As novidades devem agora pro-
curar mais a fidelidade criativa.

Os pontos altos deste Encontro foram
certamente as celebrações, as actividades
formativas e os encontros pessoais. Isto é
uma graça que temos de reconhecer hoje e
fazer render amanhã. Os que sabem da
existência desta actividade mas não estão
por dentro disto, como os meios de comu-
nicação social da própria Igreja, não en-
tendem o que acontece nestes Encontros.
Pedem-nos que lhes falemos das nossas
conclusões, decisões ou reivindicações.
Ficam decepcionados quando tanta gente
junta não apresenta novidades espectacu-
lares. E para mais esta gente tem nome: é a
Comissão Episcopal de Liturgia, é o Se-
cretariado Nacional de Liturgia, é o Servi-
ço Nacional de Música Sacra, é o Serviço
Nacional de Acólitos, são os responsáveis
das Comissões Diocesanas de Liturgia e
Música.  Que faz tanta gente aqui junta?
A celebração da Penitência continua na
mesma depois deste Encontro? O Ritual
não mudou, mas sentimos a obrigação de
conhecer melhor a doutrina da Igreja so-
bre a reconciliação. A mudança depende
agora da atitude pessoal de nos deixarmos
reconciliar com Deus, para que as novida-
des aconteçam na vida de cada um e das
nossas comunidades.

Assim sendo, com que palavras have-
mos de descrever isto que nos foi dada ex-
perimentar nestes dias? Esta actividade
pastoral é uma das mais fecundas da Igreja
em Portugal, porque gera vida pastoral.
Atrevo-me a dizer isto porque o tenho ou-
vido dizer na Conferência Episcopal,

como apreço por esta actividade geradora
de muitas iniciativas diocesanas e regio-
nais. Todas as Dioceses se fizeram presen-
tes com maior ou menor participação. Os
responsáveis da pastoral litúrgica e da mú-
sica em plano nacional e diocesano aqui se
juntaram. Isto é um acontecimento de
grande valor que merece o nosso carinho e
a nossa dedicação. Os frutos desta activi-
dade são evidentes. Nada continua como
dantes, embora a perfeição seja virtude da
Liturgia celeste.

As actividades do SNL

Este Encontro é a actividade mais no-
tória deste Secretariado, que reúne todos
os meses. Mas as actividades são muitas
outras. Em Setembro faremos a avaliação
deste Encontro e começaremos a preparar
o seguinte.

No ano pastoral que agora se encerra
este Secretariado concluiu o Ritual das
Exéquias, que já se encontra em distribui-
ção; alguns Leccionários foram reedita-
dos; o Saltério Litúrgico foi publicado em
duas versões, uma pela ordem numérica
do Saltério, e a outra pela ordem dos sal-
mos e dos cânticos na Liturgia das Horas;
foi editado um livro com documentos da
Igreja sobre música sacra; o livro das Ce-
lebrações Dominicais na Ausência do
Presbítero está pronto para a impressão;
o Ritual das Bênçãos esgotou-se e encon-
tra-se em revisão para serem introduzidas
novas celebrações de bênção; o Martiro-
lógio Romano está a ser traduzido; está a
ser elaborado um livro sobre o Ministério
do Leitor; a nova edição do Missal Roma-
no continua a ser elaborada; estamos a
preparar a edição de um livro com músicas
do P. Manuel Luís, para comemorar os
vinte e cinco anos da sua morte; os vários
livros da Liturgia das Horas, que são seis,



estão esgotados ou em vias disso, e preci-
sam de ser actualizados com as novas ce-
lebrações. O trabalho é mesmo muito.

O Boletim de Pastoral Litúrgica rea-
pareceu timidamente com o volume que
recolhe os anos de 2004 e 2005; foi uma
solução para mantermos a continuidade.
Os dois números deste ano de 2006 são
enviados hoje pelo correio para os assi-
nantes. Esperamos poder retomar a regu-
laridade em Setembro. Contamos com a
compreensão e a colaboração dos nossos
leitores.

O sítio da Liturgia é outro desafio da
pastoral litúrgica. As consultas aos con-
teúdos litúrgicos são mais do que anima-
dores. São a exigência de um serviço que
interessa e que tem procura. Temos gran-
des projectos mas também temos grandes
limitações. A última novidade foi a secção
dos Acólitos, que esperamos que venha a
dar origem a um sítio próprio. O mesmo se
deseja para a música litúrgica, que já tem
um bom espaço no sítio da liturgia.

O próximo Encontro

Se Deus quiser será de 23 a 27 de Ju-
lho de 2007. Pedimos e agradecemos a co-
laboração de todos para que o próximo
Encontro seja possível. Ele é para vós e
sem vós não será possível. Aceitamos e
agradecemos as indicações que nos pos-
sam ajudar a melhorar os diferentes aspec-

tos e actividades do Encontro, conscientes
de que não poderemos agradar a todos.

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 participam como iniciados à
procura dos rudimentos, e outros que
precisam de mais porque já se encon-
tram nesta caminhada há vários anos.

Os devidos agradecimentos

O primeiro agradecimento vai natural-
mente para a Senhora de Fátima que nos
recebeu no seu Santuário, neste seu
Centro Pastoral e noutros lugares de
alojamento.

O segundo agradecimento vai para os
senhores bispos D. António Taipa, D.
Albino Cleto e D. Anacleto Cordeiro, D.
António Marto, D. Serafim Ferreira e
Silva e D. João Alves, que passaram
connosco o tempo que lhe foi possível.

O terceiro agradecimento vai para os
conferencistas, os orientadores da Escola
de Ministérios e os participantes no pai-
nel.

Um agradecimento especial para os
ministros da música: os compositores, en-
saiadores, directores de coro, organistas e
membros do pequeno coro. Eles deram
alma ao nosso Encontro e muito nos aju-
daram a rezar com o canto. Sem o mi-
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nistério dos músicos, as celebrações deste
Encontro não teriam o mesmo nível de
participação.

Um agradecimento para os diferentes
ministérios que tiveram lugar no nosso
Encontro: os mestres das celebrações, os
acólitos, os leitores e todos aqueles que
zelaram pelo bom funcionamento das ce-
lebrações litúrgicas.

Um agradecimento para o pessoal de
serviço deste Centro Pastoral e para as
pessoas que nas outras casas nos acolhe-
ram e serviram nestes dias. É bom termos
consciência de que este grupo é o mais
querido dos grupos que se reúnem em Fá-
tima, e nós devemos procurar merecer
essa estima.

O último agradecimento é para todos
vós que viestes fazer este Encontro Nacio-
nal de Pastoral Litúrgica.

Até ao próximo ano, se Deus quiser.

P. PEDRO FERREIRA

Palavras finais
Compete-me a mim encerrar e é sem-

pre aborrecido encerrar coisas tão boas.
Nós estamos a terminar estes dias dedica-
dos a esta reflexão sobre A Reconciliação
na vida e na missão da Igreja.

Aprendemos muito, mesmo naquelas
conferências que, como diz o P. Pedro Fer-
reira, foram mais difíceis, mesmo naque-
las conferências nas quais, e nós todos,
eventualmente não entendemos tudo
quanto nos quiseram dizer. Mas também é
claro que as coisas ficam e ficam neste en-
volvimento de vida que é a Semana. Nós
não aprendemos só com a inteligência,
mas aprendemos com todo o nosso ser, e
tudo se conjuga e ajuda a fazer estas expe-
riências bonitas, mesmo às vezes a partir
de coisas que à primeira vista não enten-

demos muito bem. Dêmos graças a Deus
porque reflectimos, mas fundamental-
mente nós vivemos, e é por isso, como di-
zia o P. Pedro Ferreira, que isto não se
manda para os jornais, não se mandam
conclusões nem se manda nada. Vive-se, e
quem quiser dizer qualquer coisa vem
aqui, vive e depois escreve. Nós trabalhá-
mos juntos, nós comemos juntos, rezámos
juntos e divertimo-nos juntos. Foi uma ex-
periência bonita do que é viver em comu-
nhão. E é sempre o melhor que acontece
nestas Semanas, é esta experiência de vida
em comunhão, de gente do país inteiro,
que depois de estar aqui uma semana, e
duas, e três... e trinta e duas semanas,
modifica o país, a este nível. É uma expe-
riência que se vive, de vida que se leva
para as nossas dioceses, para as nossas co-
munidades. Vivemo-lo com entusiasmo,
com alegria, com esforço, e às vezes
muito, movidos pela missão.

É a experiência da reconciliação, é a
experiência da comunhão em ordem à
missão, creio eu, o que nos move, o que
justifica tanto esforço e despesa. É ao
povo de Deus a quem nos estamos a de-
dicar. Desempenhamos na Igreja um mi-
nistério em ordem e proveito do povo de
Deus. É isto que constitui a nossa força e a
razão do nosso estar aqui e da nossa vida.
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Agradecemo-lo a Deus e pedimos que
isto frutifique, porque como dizia o P. Pe-
dro Ferreira, nunca mais as coisas ficam
na mesma. Temos de tomar consciência de
que não podemos passar ao lado do que
foi, e é, e vai sendo a experiência e a vida
da Igreja, do trabalho, da oração com cer-
teza, mas também à volta da mesa, mas
também da emoção. Temos de saber apro-
veitar a vida. Viver.

Dito isto, e ficam por dizer muitas
coisas, eu queria agora significar-lhes a
alegria da Comissão Episcopal de Liturgia
e nela do Episcopado Português, da Con-
ferência Episcopal, que, como acabou de
dizer o P. Pedro Ferreira tem um olhar
especial para estes Encontros e di-lo parti-
cularmente. Os nossos bispos vão-no di-
zendo. Ainda o fizeram na última reunião
que tivemos com o Conselho Permanente.
É preciso também que os senhores e as se-
nhoras o saibam.

Quero significar esta nossa alegria,
este nosso gozo, aos senhores bispos da
Comissão e aos senhores outros bispos,
D.  António Marto, D. Serafim, D. João
Alves, e significar-lhes a nossa alegria
pela sua presença e por aquilo que nos
dizem com essa mesma presença.

Depois há uma série de agradeci-
mentos que eu tenho de fazer, mas para os
fazer faço minhas as palavras do P. Pedro
Ferreira nesse agradecimento, que ele
pormenorizou e particularizou. Agradeço
ao Secretariado Nacional de Liturgia que

promove, pensa, organiza e leva a efeito
este evento; ao Serviço Nacional de Mú-
sica Sacra e ao Serviço Nacional de
Acólitos; agradeço a toda esta gente que
torna possível esta coisa tão bonita. É
curioso, nós chegámos ao fim, começa-
mos a ir-nos embora e já levamos alguma
saudade uns dos outros, por aquilo que se
viveu, por termos estado presentes uns aos
outros, em comunhão. Portanto, até por
isso, e se calhar fundamentalmente por
isso, eu agradeço muito ao Secretariado
por proporcionar este Encontro, para nós
sabermos e experimentarmos, como diz o
salmista, como é bom vivermos em co-
munhão.

O P. Pedro agradeceu a Nossa Se-
nhora, e depois àqueles que trabalham
para Ela aqui no Santuário, que nos aco-
lhem, que nos recebem, e eu queria ter
uma palavra de agradecimento particular
para o P. Pedro, porque ele é de facto a
alma disto, é o dinamizador disto, que vive
e impulsiona este movimento. Eu queria
agradecer-lhe a realização, o entusiasmo e
o amor à Igreja com que ele pensa, traba-
lha e realiza. Muito obrigado, P. Pedro.

E depois a todos vós, por terdes vindo,
por terdes estado, com aquela serenidade,
com aquela paz e alegria que o P. Pedro
referiu, e por nos terdes proporcionado
esta experiência tão bonita.

Muito obrigado.

D. ANTÓNIO TAIPA



UM LIVRO, UM LEITOR, UMA LEITURA *

Vamos começar, neste primeiro dia da
Escola de Ministérios de 2006, com um
pequeno estudo, dividido em duas partes.
Apesar da sua simplicidade esperamos
que vos sugira muitas coisas.

Na primeira parte, de carácter bíblico
e histórico, identificaremos, no Antigo
Testamento, no Novo Testamento e na
História da Liturgia, alguns textos funda-
mentais do acto de ler a palavra de Deus,
em público, e chamaremos a vossa aten-
ção para o que neles tem validade perene
relativamente ao exercício do ministério
dos leitores.

A segunda parte será uma síntese de
tudo o que de mais importante os docu-
mentos da reforma litúrgica disseram até
agora acerca dos leitores em geral, da sua
preparação teórica e prática, do que de-
vem e podem fazer na celebração, e do
acto de proclamar a palavra.

I PARTE

1.  No Antigo Testamento

Moisés
A primeira vez que a Bíblia fala de um

livro, de um leitor e de uma leitura, é no
relato da primeira Aliança:

[Deus disse a Moisés: “Sobe ao en-
contro do Senhor, tu, Aarão, Nadab,
Abiú e setenta dos anciãos de Israel, e
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prostrar-vos-eis de longe.  Moisés aproxi-
mar-se-á sozinho do Senhor. Eles não se
aproximarão, e o povo não subirá com
ele”. Moisés veio e relatou ao povo todas
as palavras do Senhor e todas as normas,
e todo o povo respondeu a uma só voz, e
disse: “Poremos em prática todas as pa-
lavras que o Senhor pronunciou”. Moisés
escreveu todas as palavras do Senhor
no Livro da Aliança... Depois tomou-o e
leu-o na presença do povo, que respon-
deu: “Tudo o que o Senhor disse, nós o
faremos e obedeceremos” (Ex 24, 1-8)].

A sequência desta narrativa exige que
prestemos atenção a cada um dos seus
pormenores. Ela mostra que Moisés não
começou por servir-se de nenhum livro
para anunciar ao povo as palavras que ou-
vira da boca de Deus. Moisés falou a partir
da própria revelação que recebera do
Senhor e que guardara na memória. Os
seus lábios, em sintonia com o que esta re-
tivera, pronunciaram cada palavra em per-
feita fidelidade com o som da voz de
Deus, mas certamente também com a
verdade, a força, e o dinamismo de vida
dessa revelação empolgante. Como terá
falado Moisés com a língua, com os olhos,
com os gestos, com as vestes, com aquele
seu corpo que estivera na presença de
Deus, que O ouvira e contemplara?

Foi só depois de ter relatado ao povo
todas as palavras do Senhor, e de o próprio
povo ter prometido que as poria em prá-

* Primeira reflexão na Escola de Ministérios – Leitores, no Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica, 25 Julho 2006



tica, que Moisés as escreveu no Livro da
Aliança, que depois tomou e a partir do
qual leu tudo o que o Senhor dissera, para
que o povo voltasse a ouvir a voz de Deus
e ao mesmo tempo verificasse a fidelidade
do que fora escrito e lido com as palavras
que ouvira de viva voz.

Josué
A segunda vez que na Bíblia se fala de

um livro, de um leitor e de uma leitura é no
momento em que Josué introduziu o povo
na terra prometida, depois de passar o
Jordão e de conquistar a cidade de Ai,
onde construiu um altar, sobre o qual fez
uma cópia da Lei que Moisés tinha escrito
e que ele leu diante de todo o povo:

[A seguir, Josué leu todas as palavras
da Lei, a bênção e a maldição, conforme
está escrito no livro da Lei. De tudo o que
Moisés havia prescrito, nem uma só pa-
lavra se omitiu na leitura feita por Josué
diante de toda a assembleia de Israel:
mulheres, crianças e estrangeiros que
estavam no meio deles” (Jos 8, 34-35)].

O livro que serviu para fazer esta lei-
tura era uma cópia fiel da revelação de
Deus a Moisés. Foi certamente para ga-
rantir a identidade entre a cópia e o seu
original, que Josué a fez sobre o altar que
previamente construíra. Entre a revelação
de Deus e as palavras escritas que a vão
transmitindo de geração a geração, há a
mais perfeita sintonia e fidelidade. Ne-
nhum copista nem nenhum leitor tem o
direito de deturpar a grafia, o sentido ou o
som da única revelação de Deus.

Esdras
Mas a mais célebre descrição da lei-

tura da Lei no Antigo Testamento é a que

vem narrada no Livro de Neemias. O povo
escolhido, que estivera no cativeiro de
Babilónia durante 60 anos, foi autorizado
por Ciro a regressar à pátria e a primeira
cidade a ser reconstruída foi Jerusalém:

[... Então todo o povo se reuniu, como
um só homem, na praça que fica diante da
porta das Águas e pediu a Esdras, o escri-
ba, que trouxesse o livro da Lei de Moisés,
que o Senhor prescrevera a Israel. O sa-
cerdote Esdras apresentou, pois, a Lei
diante da assembleia de homens e mu-
lheres e de todos quantos eram capazes de
a compreender...  Esdras leu o livro, desde
a manhã até à tarde, na praça que fica
diante da porta das Águas, e todo o povo
escutava com atenção a leitura do livro da
Lei. O escriba Esdras subiu para um es-
trado de madeira, mandado levantar para
a ocasião... Esdras abriu o livro à vista de
todo o povo, pois achava-se num lugar
elevado acima da multidão. Quando o
escriba abriu o livro, todo o povo se le-
vantou. Então, Esdras bendisse o Senhor,
o grande Deus, e todo o povo respon-
deu, levantando as mãos: “Amen!
Amen!” Depois, inclinaram-se e pros-
traram-se diante do Senhor, com a face
por terra...  (Ne 8, 1-12)] .

O que esta narração descreve já não é
uma simples leitura do Livro da Lei,
mas o nascimento da primeira liturgia
da Palavra, com os diversos elementos e
pormenores que dela fazem parte.

O livro é trazido de fora do lugar onde
a celebração vai acontecer, certamente
numa procissão, para manifestar que a pa-
lavra de Deus vem de fora da assembleia
que a vai escutar, vem do monte, vem de
Deus.

Esdras sobe para o estrado de madeira,
mandado fazer de propósito para essa
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ocasião, e quando lhe trazem o livro ele
apresenta-o à assembleia, para que ela o
possa ver com os seus próprios olhos e lhe
preste as primeiras honras que a sua digni-
dade merece.

A seguir, Esdras abre-o solenemente
à vista do povo e imediatamente todos se
levantam. E enquanto Esdras bendiz o
Senhor, todos elevam as mãos, repetem
Amen, como que a dizer, eis o livro, se
inclinam e se prostram de rosto por terra
diante do Senhor.

Por fim faz-se a leitura do livro da Lei,
desde a manhã até à tardinha.

Quando, passados alguns séculos,
Jesus deu início à sua vida pública, todos
os sábados, em cada sinagoga de Israel,
nomeadamente na de Nazaré, se repetia,
com maior ou menor solenidade, uma
celebração semelhante a esta, como ire-
mos ver de seguida.

2.  No Novo Testamento
Um facto narrado por S. Lucas no seu

Evangelho, reproduz, com algumas adap-
tações, a liturgia da Palavra que, vários
séculos antes, nascera em Jerusalém.
Também em Nazaré, onde o aconteci-
mento teve lugar, houve um livro e uma
leitura. O leitor, porém, foi Jesus, ícone
vivo de todo o leitor cristão.

[... Jesus veio a Nazaré, onde se tinha
criado. Segundo o seu costume, entrou em
dia de sábado na sinagoga e levantou-se
para ler. Entregaram-lhe o livro do pro-
feta Isaías e, desenrolando-o, deparou
com a passagem em que está escrito:
“O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque me ungiu para anunciar a Boa
Nova aos pobres; enviou-me a proclamar
a libertação aos cativos e, aos cegos, a

recuperação da vista; a mandar em liber-
dade os oprimidos, a proclamar um ano
favorável da parte do Senhor”. Depois,
enrolou o livro, entregou-o ao responsável
e sentou-se.  Todos os que estavam na
sinagoga tinham os olhos fixos nele.
Começou, então, a dizer-lhes: “Cum-
priu-se hoje esta passagem da Escritura,
que acabais de ouvir” (Lc 4, 16-21)].

O mais importante desta narrativa é
o leitor, que é Jesus. Mas não deve pas-
sar-nos despercebido um pormenor novo:
a explicação dada por Ele do sentido pleno
da leitura profética de Isaías que acabava
de ser proclamada diante da assembleia
dos homens da sua terra.

A Igreja que Ele fundou e à qual nós
temos a alegria de pertencer, continua a
organizar liturgias da Palavra. É por causa
delas que os leitores são necessários.

O ideal de todo o leitor litúrgico
cristão deve ser este: chegar a ler como
Jesus lia.

3.  Na História da Igreja
Escolho, para exemplificar a figura do

leitor na Igreja do século V, no Norte de
África, uma passagem da História da per-
seguição vandálica. Escreveu-a o autor
dessa história, Vítor de Vito:

[Acendeu-se a violência de Genserico
contra a Igreja de Deus... Numa povoação
chamada Régia, os nossos, para honra-
rem o dia pascal, reabriram a igreja que
tinha sido fechada.  Surgiram então os
Arianos...  Alguns deles subiram ao tecto e
começaram a atirar flechas pelas janelas
da igreja. Estávamos no canto que primei-
ro é escutado e depois é retomado pelos
fiéis, e um leitor, de pé, no ambão, cantava
as modulações do Aleluia. Nesse preciso
momento é atingido, na garganta, por
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uma flecha. O livro tomba-lhe das mãos, e
ele cai morto...] 1.

Assim foi interrompida, de forma
inesperada e violenta, no século V, a his-
tória do ministério do leitor na liturgia
cristã, até que, 1500 anos depois, o Con-
cílio Vaticano II lhe deu novo estatuto,
como iremos ver de seguida.

II PARTE *

1.  O Leitor nos documentos
da Igreja depois do

Vaticano II

Desde 1963 (com a Constituição so-
bre a Sagrada Liturgia, do Vaticano II) até
2000 (com a última edição do Missal e da
IGMR) a Igreja publicou doze documen-
tos onde diz o que são os leitores, como
devem ser preparados para o seu ministé-
rio, o que fazem na celebração para além
das leituras e como as devem proclamar.

Vamos resumir esta vasta doutrina em
quatro secções, deixando que sejam esses
documentos a falar. Será esse o maior
valor desta síntese.

I – Os Leitores

Os leitores:
1. desempenham um autêntico ministé-

rio litúrgico (SC 29)2

2. a assembleia precisa deles (OLM 52)3

3. procure-se, portanto, que haja alguns
leigos que estejam preparados para
exercer este ministério (OLM 52)

Na celebração litúrgica o leitor:
1. ocupa um lugar especial na celebração

(MS 13)4

2. e tem uma função que lhe é própria
a. e que ele deve exercer por si mes-

mo;
b. ainda que estejam presentes outros

ministros de ordem superior:
3. essa função consiste em proclamar as

leituras da Sagrada Escritura, com ex-
cepção do Evangelho (IGMR 101)5

O leitor deve lembrar-se:
1. da dignidade da palavra de Deus
2. e da importância do seu ofício

(CB 32)6

Todo o leitor:
1. deve ser realmente apto para o desem-

penho desta função
2. e ter-se cuidadosamente preparado

para ela (IGMR 101)

O leitor deve exercer
o seu ministério:

1. com piedade autêntica
2. do modo conveniente
3. e como o povo de Deus tem o direito

de exigir (SC 29)

1 VITOR DE VITO, História da perseguição vandálica; cf. Antologia Litúrgica, n. 4508).
* Segundaa reflexão na Escola de Ministérios – Leitores, no Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica, 26 Julho 2006

Nota: Todos os documentos que a seguir se indicam podem ser encontrados no Enquirídio dos Documentos da Refor
ma Litúrgica (EDREL), organizado e publicado pelo Secretariado Nacional de Liturgia (1988).

2 SC = Constituição sobre a sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium, de 04/12/1963.
3 OLM = Preliminares do Ordenamento das leituras da Missa (2ª edição), de 21/01/1981.
4 MS = Instrução Musicam sacram, de 05/03/1967.
5 IGMR = Instrução Geral do Missal Romano (3ª edição), de 04/12/2003.
6 CB = Cerimonial dos Bispos, de 13/06/1990.



Nas Missas com crianças:
1. para haver variedade de vozes
2. e evitar o aborrecimento, escolham-se

os leitores
a. quer entre as crianças
b. quer entre os adultos  (DMC 24)7

II - A preparação dos leitores

O que é necessário fazer
para preparar bons leitores:

1. imbuí-los de espírito litúrgico
2. formá-los para realizarem com perfei-

ção e ordem a parte que lhes compete
(SC 29)

Como deve ser a preparação
dos leitores:

1. deve ser principalmente espiritual, a
qual pressupõe pelo menos
a. a formação bíblica

i. para que possam compreender as
leituras, no seu contexto próprio

ii. e entender à luz da fé o núcleo da
mensagem revelada (OLM 55)

b. a formação litúrgica
i. para que possam perceber o sen-

tido e a estrutura da liturgia da
palavra

ii. e os motivos que explicam a co-
nexão entre a liturgia da palavra
e a liturgia eucarística (OLM 55)

2. mas é necessária a preparação técnica,
que deve tornar os leitores cada vez
mais aptos na arte de ler em público
a. quer de viva voz
b. quer com a ajuda dos modernos ins-

trumentos de amplificação sonora
(OLM 55)

III - O leitor durante a celebração

O que deve fazer o leitor
durante a celebração:

1. une a sua voz à da assembleia nas par-
tes que pertencem ao povo (MS 26)

2. na procissão de entrada, quando nela
toma parte, ao chegar ao altar faz com
os outros uma inclinação profunda

3. se leva o Evangeliário, sobe ao altar e
sobre ele depõe o Evangeliário

4. e se for leitor instituído ocupa o seu
lugar no presbitério, junto com os
outros ministros (IGMR 195)

5. lê no ambão as leituras que precedem
o Evangelho (IGMR 196)
a. terminada a oração colecta, vai ao

ambão e proclama a primeira leitura
(IGMR 128)

b. se há segunda leitura antes do
Evangelho, proclama-a também
do ambão (IGMR 130)

c. no final das leituras profere a acla-
mação “Palavra do Senhor” (IGMR
128)

6. na Liturgia das Horas faz todas as lei-
turas, quer longas quer breves, de pé,
no lugar próprio (IGLH 259)8

O que pode fazer o leitor
durante a celebração:

1. na falta de um, dois ou três diáconos
ou presbíteros, pode proclamar, com
outros, o Evangelho da Paixão no Do-
mingo de Ramos e na Sexta-Feira San-
ta (PCFP)9

2. se não houver cântico de entrada nem
da Comunhão e os fiéis não recitarem
as antífonas que vêm no Missal, pode
proferir, no momento próprio, estas
antífonas (IGMR 198)
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3. o leitor não instituído pode subir ao
ambão com o trajo comum (OLM 54)
a. terminada cada uma das leituras an-

tes do Evangelho, ele ou um cantor
distinto dele podem cantar “Palavra
do Senhor” (OLM 18)

b. terminada a primeira leitura, pode
recitar o salmo na ausência de sal-
mista (IGMR 129)

4. nas missas sem diácono:
a. pode levar o Evangeliário na pro-

cissão de entrada (IGMR 120; 194)
b. pode propor as intenções da Oração

universal (IGMR 197)

IV - A proclamação das leituras

A leitura dos textos:
1. não é função presidencial, mas sim

ministerial (IGMR 59)
2. as leituras não evangélicas:

a. são confiadas ao leitor (IGMR 59)
b. quando estiverem presentes vários

leitores e houver várias leituras,
convém distribuí-las entre eles
(IGMR 109; OLM 52)

c. quando houver um só leitor, lê todas
as leituras não evangélicas (IGMR
110)

Antes da celebração o leitor
deve saber perfeitamente:

1. qual o texto que vai ler
2. não deixando nada à improvisação

(IGMR 352)

Como deve o leitor
pronunciar os textos:

1. de forma bem inteligível (MS 26),

2. e prestando assídua atenção à maneira
a. de dizer
b. e de pronunciar (CB 32)

i. em voz alta (MS 26)
ii. e de forma clara
iii. e inteligente (OLM 14)

Para quê:
1. para comunicar correctamente a pala-

vra de Deus à assembleia (OLM 14)
2. e para que a palavra de Deus seja

percebida com toda a clareza pelos
participantes (CB 32)

Ao anunciar a palavra divina
aos outros:

1. ele próprio a deve acolher com docili-
dade

2. e meditar com diligência
3. para dela dar testemunho com o seu

modo de viver (CB 32)

Conclusão
Seria muito bom que, em anos sucessi-

vos, nesta Escola de Ministérios, nos dés-
semos as mãos para levar à prática este
programa da Igreja, em ordem à formação
de leitores para as nossas paróquias.

Desde já ficamos disponíveis e atentos
às sugestões que possam e queiram fazer-
nos.

Proponho-te uma meta: Não digas a
ninguém que és bom leitor; mostra-o.
Bons leitores, precisam-se.

E também um ideal a atingir: Jesus,
na sua leitura em Nazaré, é o ícone
vivo de todo o leitor cristão.

JOSÉ DE LEÃO CORDEIRO
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Agradecimento
ao actor Júlio Couto

 No ano passado tivemos connosco, na
Escola de Ministérios, o actor Júlio Cou-
to. Muito aprendemos com ele. Sobretudo
ficámos a conhecer a importância que ele
atribui ao acto de respirar bem (utilização
correcta de todo o ar que temos dentro de
nós), à pronúncia clara de cada sílaba e de
cada palavra (facilitada pela movimenta-
ção de todos os músculos faciais), à mar-
cação do texto a ler ou a declamar, e ao
próprio conhecimento do espaço onde a
leitura ou a declamação vão realizar-se,
nomeadamente as suas qualidades ou defi-
ciências acústicas. A experiência foi posi-
tiva, pelo que estamos agradecidos a quem
veio partilhar connosco muito do seu sa-
ber, adquirido sobretudo na escola da
vida.

Ser leitor na Liturgia

Este ano queremos insistir noutros as-
pectos. E porquê? Porque estamos con-
vencidos de que a proclamação litúrgica,
embora tendo de alicerçar-se nos conheci-
mentos de ordem técnica e científica da
arte de comunicar, e de procurar atingir
sempre um grau elevado de qualidade, tem
de levar muitas outras coisas em conta. E a

mais fundamental penso que seja esta: as
nossas celebrações precisam de bons lei-
tores, mas não se pode pretender que cada
um deles chegue a ser mestre consumado
na arte de dizer, ou que só leia quando ti-
ver atingido uma determinada qualidade
de leitura. A liturgia cristã precisa de leito-
res todos os dias, e particularmente nos
domingos, mesmo que o desempenho de
um ou outro nem sempre atinja o ideal. As
nossas assembleias são o que são, e nós
sabemos que muitos dos que as frequen-
tam com mais assiduidade não possuem as
qualificações académicas de outros gru-
pos da sociedade. Mas, na Igreja, não é só
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a cultura académica que conta. Há outros
valores que são tão importantes como os
títulos universitários. É bom desejar que
os nossos leitores leiam sempre bem, mas
não temos que fazer de cada um deles um
mestre consumado na arte de dizer. Isso
pode e deve exigir-se a um actor ou
declamador de profissão, e a um locutor
de rádio ou da TV, mas seria exagerado
pedi-lo aos jovens e adultos que, domingo
após domingo, lêem a Palavra de Deus nas
suas assembleias. Assim sendo, vamos re-
cordar coisas que podem ajudar qualquer
leitor a fazer progressos na arte de procla-
mar a Palavra. Umas são de ordem prática,
outras de cariz mais teórico. Mas todas
têm a sua importância.

Falar
é prerrogativa do ser humano

Os homens e as mulheres distinguem-
se de todos os outros animais, entre outras
coisas, porque falam. Falar com inteligên-
cia só é próprio dos seres humanos. Dizer,
por imitação, uma palavra ou outra da lin-
guagem humana, é exercício também pos-
sível a algumas aves de cativeiro quando
se lhes ensina. Mas isso não se chama fa-
lar. Chama-se imitar a fala humana.

 Aprender a falar leva tempo

A fala é uma conquista maravilhosa da
inteligência do homem. Como terá ele co-
meçado a falar? Aprender a falar leva tem-
po. Uma criança de inteligência normal só
ao fim de alguns meses de vida está apta a
balbuciar a primeira palavra, que é sempre
muito simples: papá, mamã. À medida que
a criança cresce em idade, o acto de falar
torna-se-lhe mais fácil. Para falar não bas-
ta abrir e mover os lábios. Todos falamos,
mas não é fácil falar bem e de maneira
inteligente.

Ler é mais difícil do que falar

Aprender a ler é mais difícil do que
aprender a falar. Aprendemos a falar uns
com os outros, com naturalidade. Mas já
assim não acontece com a leitura. Apren-
der a ler pressupõe uma outra aprendiza-
gem de vários anos nos bancos da Escola.
Por isso é que qualquer cidadão de um
país sabe falar a sua língua materna, mas
nem todos sabem ler. Ler bem é mais di-
fícil do que ler mal. Só se aprende a ler
bem lendo muito e praticando as regras da
boa leitura. Na Escola Primária ensina-
ram-nos a ler como lêem as crianças. A
criança, ao crescer, torna-se adolescente,
depois jovem e por fim adulta. A cada uma
destas fases corresponde uma forma típica
de ler. Um adulto não lê como uma crian-
ça, mas isso não quer dizer que leia me-
lhor. Há crianças que lêem muito bem, e
há adultos que lêem muito mal. Mas tam-
bém há adultos que lêem maravilhosa-
mente bem.

Vários tipos de leitura

Uma leitura pode ser feita em voz
baixa ou em voz alta, a correr ou devagar,
com nervosismo ou tranquilamente, só
para aquele que lê, ou então para um pe-
queno grupo ou para uma enorme multi-
dão. E em cada uma destas situações,
uma leitura pode ainda ser feita de forma
compreensível e inteligente, ou de ma-
neira incompreensível e sem sentido.

Cada tipo de leitura
tem as suas regras

Há regras para cada tipo de leitura.
Não se lê em voz baixa do mesmo modo
que em voz alta; ninguém lê só para si
como o faz quando quer que outra pessoa
o ouça; o tipo de leitura para um pequeno
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grupo é diferente da leitura para uma
grande assembleia.

A idade e a prática
aperfeiçoam a leitura

Não é intuitivo para uma criança nem
para um adulto ler bem.  E ainda menos
intuitivo é proclamar uma leitura com
ritmo, com beleza, com verdade. Uma tal
capacidade pode ter o seu início na idade
infantil. Mas só se torna perfeita na idade
adulta, com muito exercício e alguma
inclinação para a leitura. A Bíblia justifica
isso dizendo que todas as coisas têm um
tempo e que nem todas as pessoas têm os
mesmos carismas:  “Para tudo há um
momento, e um tempo para cada coisa que
se deseja” (Ecles 3, 1).

Génios e seres humanos comuns

Na sua imensa maioria os homens e as
mulheres não são génios, mas pessoas
comuns. Sabem falar e ler mais ou menos
como toda a gente. Os génios constituem
uma pequeníssima percentagem da huma-
nidade. Por serem raros é que causam ad-
miração. Mas o ser humano comum tem
capacidades extraordinárias para chegar a
ser “perito” em vários domínios, nomea-
damente no falar e no ler. O que acontece é
que nem sempre ele está disposto a isso,
porque dá trabalho e exige esforço.

Ler com a voz
e com todo o corpo

Não se lê apenas com a voz, embora
seja ela o instrumento principal da leitura.
Qualquer leitor, e particularmente o leitor
litúrgico, lê também com o corpo e com as
atitudes que toma durante a leitura.

Ler para um pequeno grupo
ou para uma assembleia

Há leitores e leitoras cuja leitura po-
deria aceitar-se se fosse feita para 4 ou 5
pessoas sentadas à volta de uma mesa.
Mas quando a proclamação se destina a
uma assembleia de dezenas ou centenas de
pessoas há que imprimir-lhe outras quali-
dades. Todo o leitor que sobe ao ambão
deve estar consciente desta diferença.

Quanto mais
bem feita for a leitura
melhor se compreende

Quanto mais bem feita for a proclama-
ção de uma leitura, mais fácil é escutá-la e
compreendê-la. Este é um trabalho onde
há que investir tempo, e que precisa de
humildade no coração e voz minimamente
preparada para comunicar. Para se chegar
a ser bom leitor é preciso praticar, com
plena convicção de que ninguém nasce
leitor perfeito, mas que é possível chegar a
sê-lo. Por vezes os lábios de um leitor fi-
cam secos e precisam de ser humedecidos.
O leitor deve fazê-lo discretamente.

Aprender a regular a saída do ar
enquanto se fala

O leitor tem que aprender a governar o
ar dos seus pulmões e do seu corpo todo.
Nós não somos iguais uns aos outros.
Cada um tem a sua própria capacidade de
armazenamento de ar, e há-de aprender a
levá-la até ao limite que puder. Quando
uma frase é longa, há que inspirar o má-
ximo de ar que pudermos e de regular bem
a sua saída.
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O aparelho fonador

É preciso aprender a utilizar todas as
capacidades do nosso aparelho fonador,
que é constituído pelos lábios, a boca, a
língua, o nariz, as fossas nasais, os mús-
culos faciais, a faringe, a laringe, as cor-
das vocais e os pulmões, onde se acumula
o ar que vai ser preciso para fazer vibrar
essas cordas maravilhosas, onde se produ-
zem os sons da fala.

Articular bem

Um segredo importante para uma boa
proclamação da palavra é a articulação. É
necessário começarmos por articular cada
uma das palavras de um texto a ler, muito
bem e devagar, de maneira que as sílabas
se ouçam todas. Para aprender a articular
bem há que fazer exercícios faciais (fazer
caretas). Os músculos do rosto precisam
de elasticidade. Demóstenes, que era
gago, chegou a ser o melhor orador de
Atenas. Como o conseguiu? Declamando
discursos com seixos na boca, e procu-
rando que todos os que o ouviam enten-
dessem cada sílaba.

Boas e más dicções

O problema da má dicção não é ex-
clusivo dos leitores. Há muitos senhores
padres e bispos que enfermam do mesmo
mal. Muito do que dizem ou rezam não se
percebe. Uns embrulham os sons, outros
falam com velocidade exagerada, como se
estivessem com pressa.

Conhecer o que se vai ler

Para ser válida, qualquer leitura tem
de começar por ser compreendida por
quem a vai ler. Para fazer uma leitura in-
teligente, o leitor tem de começar por

saber aquilo que vai transmitir. O resto
não é sério, é estarmos a mentir a quem
nos ouve.

Preparar a leitura a ler

Não deveria haver nenhuma leitura
que levasse mais tempo a ler do que a pre-
parar. Todo o leitor deveria gastar mais
minutos a preparar-se para uma leitura do
que a proclamá-la. Ir sem mais, até ao am-
bão, e começar a ler um texto à primeira
vista, é uma falta de respeito por quem nos
vai ouvir. Cada um tem de saber o que é
que vai fazer, e ter consciência disso. Ir
ver a leitura um minuto antes de começar a
celebração, olhar para ela e já está, dá
muito jeito, mas quase sempre dá também
mau resultado. Regra geral, quando isso
acontece, a assembleia acaba por ouvir
mal, e perceber pior.

A voz

A voz daquele que sobe ao ambão para
ler não deve estar cansada, nem roufenha.
A voz é um bem. Há que cuidar dela. É o
instrumento do qual vai depender, em pri-
meiro lugar, a compreensão da mensagem
de Deus.

Os livros litúrgicos
ajudam a ler bem

Para ajudar a fazer uma boa leitura, os
livros litúrgicos apresentam o texto já
marcado. Essa marcação é uma forma de
respeitar a intenção do autor do texto. Se
eu não respeitar o texto e não o transmitir
na sua verdade não estou a cumprir a mis-
são que aceitei. E não é honesto deixar de
cumprir, por culpa própria, uma missão
recebida em favor dos outros. Podemos
cumprir melhor ou pior, pois cada um de
nós cumpre de acordo com as suas capaci-
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dades. Mas o leitor não pode esquecer que
os livros litúrgicos ajudam a fazer uma
boa proclamação. Há que aprender a tirar
deles o melhor proveito.

Como se apresenta o texto a ler

Como é que os Leccionários apre-
sentam o texto a ler? Apresentam-no em
linhas cortadas. Se repararem, os Leccio-
nários não são como os outros livros que
nós estamos habituados a ler. Num livro
qualquer, cada frase começa no princípio
da linha e vai até ao fim, ocupando tantas
linhas quantas forem precisas. Nos Lecci-
onários, o texto não se apresenta dessa
maneira. Cada frase é dividida em mais ou
menos pedaços, segundo o número das
ideias que nela existem, para facilitar a
proclamação a fazer. Cada pedaço ocupa
uma linha. E como, em regra, os pedaços
de frase são de comprimento desigual, as-
sim também o são as linhas do texto: mais
compridas umas e mais curtas outras. O
leitor deve aprender a tirar partido desta
apresentação ou marcação do texto.

«Leitura do Livro de Isaías
Quem acreditou no que ouvimos dizer?
A quem se revelou o braço do Senhor?
O meu servo cresceu diante do Senhor
como um rebento,
como raiz numa terra árida,
sem distinção nem beleza
para atrair o nosso olhar
nem aspecto agradável
que possa cativar-nos.
Caiu sobre ele o castigo que nos salva:
pelas suas chagas fomos curados.
Todos nós, como ovelhas,
andávamos errantes,
cada qual seguia o seu caminho.»

Critérios da Escola Primária

Na Escola Primária, hoje Ensino Bá-
sico, quando escrevíamos um ditado, o
professor indicava os sinais de pontua-
ção que iam aparecendo: vírgula; ponto e
vírgula; dois pontos; ponto de exclama-
ção; ponto de interrogação; ponto final;
parágrafo. Só quando ele dizia parágrafo
é que mudávamos obrigatoriamente de
linha e começávamos a escrever em linha
nova, um pouco mais dentro da página.
Pelo contrário, quando ele dizia vírgula,
ou ponto e vírgula..., só mudávamos de
linha se nela não coubesse mais nada.

Critério dos livros litúrgicos

 Os livros litúrgicos seguem outro cri-
tério. As linhas vão sendo interrompidas,
umas vezes pelas simples vírgulas ou
pelos outros sinais de pontuação, outras
vezes mesmo quando não há vírgulas nem
qualquer outro sinal. Cada linha é ocupada
por um pedaço de frase. O que caracteriza
cada pedaço de frase é que ele tem uma
ideia, que é compreensível em ligação
com as que a antecedem e a seguem.
Porque é que os livros litúrgicos utilizam
este critério? Para ajudar os leitores. Um
texto, assim marcado, é muito mais fácil
de preparar, de interpretar, de ser lido com
inteligência e de ser compreendido.

Velocidade a mais...

Esta marcação é importante, mas não é
tudo, porque uma boa leitura não depende
só da prévia divisão das frases. Ela pres-
supõe outros cuidados. Um deles é a ve-
locidade com que cada leitor lê. Quando
alguém lê só para si, a velocidade pode ser
maior; quando lê para outra pessoa, já tem
que o fazer mais devagar; se lê para um
grupo de dez pessoas, mais devagar ainda;
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e se a leitura tem como destinatária uma
assembleia, a sua velocidade terá de ser
tanto menor, quando maior for o número
dos ouvintes, a dimensão do espaço, e os
ruídos parasitas. Regra geral, os nossos
leitores lêem com velocidade a mais.

... e pausas a menos

Tão importantes como a velocidade
moderada da leitura são as pausas mais
longas ao terminar um parágrafo, mais
breves a seguir ao ponto e vírgula, aos dois
pontos, e aos pontos de exclamação e de
interrogação, e mais breves ainda depois
de uma vírgula ou de certas palavras e ex-
pressões.

Falar típico de cada região

Uma coisa é a arte de pronunciar bem,
outra é o modo de falar próprio de cada
região. Um beirão não pronuncia certas
consoantes do mesmo modo que o faz um
algarvio; e um minhoto diz algumas vo-
gais de maneira diferente de um
madeirense. Tais diferenças não são erros
de pronúncia. São características próprias
de cada zona ou mesmo de cada terra.

Ligação de uma palavra
à que se lhe segue

Todos nós, quer falando quer can-
tando, ligamos certas palavras umas às
outras, sobretudo quando uma palavra ter-
mina em “s” e a seguinte começa por vo-
gal. Vamos dizer: “Os olhos do Senhor es-
tão voltados para o pobre”. O mesmo
acontece no canto. Vamos cantar a mesma
frase.

Defeitos de pronúncia

Nalgumas regiões a ligação entre a
terceira pessoa do singular do presente do

indicativo do verbo ser (=é) e o artigo
definido feminino (=a) é feita à custa de
um quase imperceptível artigo definido
masculino (=o). Ex: “Dançar e bailar é [o]
a mesma coisa. Esta é [o] a irmã do meu
pai”. Trata-se de um defeito de
pronunciação, que é bom corrigir. E con-
segue-se isso estando atento. Eu tinha esse
defeito e só me apercebi dele quando, no
Seminário, me chamaram a atenção. Co-
mecei a corrigi-lo. Não digo que não caia
nele ainda, de vez em quando, mas já é
muito raro. Sei que ao empregar a forma
verbal “é”, seguida de uma palavra femi-
nina antecedida do artigo “a”, tenho de
prestar atenção, fazendo uma pequena
pausa logo a seguir ao verbo. A maioria
das pessoas não tem este problema.

A colocação da voz

Nós adaptamos a voz aos nossos es-
tados de espírito. Estes, apesar de nu-
merosos, podem reduzir-se a três: o
tranquilo (normal); o excitado (ligeiro); o
sério (pausado). Ao falarmos, normal-
mente colocamos a voz na garganta;
quando falamos excitados ou queremos
que a voz chegue mais longe, colocamo-la
na cabeça; e para falarmos de coisas muito
sérias, colocamos a voz no peito.

O trajecto do ar
que faz vibrar as cordas vocais

O ar com que fazemos vibrar as cordas
vocais vem de baixo para cima; ao chegar
à zona do pescoço (laringe e traqueia) sai
em ângulo recto, e temos a voz natural-
mente colocada na garganta. Se levan-
tarmos a ponta do queixo para cima, o que
é que acontece? O ângulo recto abre, e
torna-se obtuso. A voz bate no palato e vai
para cima. É a voz colocada na cabeça.
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Pelo contrário, se encostarmos a ponta do
queixo ao peito, não conseguimos falar
com a voz na garganta, nem que queira-
mos, porque o ângulo passa a agudo e a
voz é colocada naturalmente no peito.

Valorizar ou estragar um texto

Tal como podemos valorizar um texto
proclamando-o com a ênfase conveniente,
também podemos estragá-lo se não valori-
zarmos convenientemente aquilo que é
para valorizar, ou se exagerarmos indevi-
damente o que devia ser dito de forma
simples.

Representar num palco

O ambão e o palco de teatro não são a
mesma coisa. No palco pode declamar-se
com doçura ou com violência, com jovia-
lidade ou azedume, em tom brejeiro ou
com solenidade, de acordo com o modo de
ser das figuras que se encarnam ou dos
papéis que se representam.

Proclamar no ambão

Ao proclamar leituras litúrgicas, as
mudança de voz devem ser moderadas,
porque ler no ambão não é a mesma coisa
que representar um texto num palco de te-
atro. No ambão ninguém suportaria que
um leitor proclamasse deste modo: «Na-
quele tempo, disse Jesus aos seus discípu-
los: Ide e pregai o Evangelho» (com voz
cavernosa). O ambão não é lugar para
teatralizar frases. O que tem importância é
o que Cristo disse, e não como o disse. Tão
mal fica aqui a voz cavernosa, como a voz
melíflua com que alguns presidentes pro-
nunciam as palavras da consagração: To-
mai todos e comei; isto é o meu Corpo en-
tregue por vós.
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O leitor no ambão

Quem sobe os degraus do ambão fá-lo
para transmitir um texto. Não o faz para
mais nada. Por isso não deve levar consigo
as preocupações do dia a dia, o que é difí-
cil. Quem usa a voz para ler diante de uma
assembleia, deve poder fazê-lo com toda a
liberdade. Para isso precisa de ter a gar-
ganta o mais desimpedida possível. Nada
de gravatas muito apertadas, nem de cola-
res de camisa alguns números abaixo da
grossura do pescoço.

Um bom leitor é uma bênção

Um bom leitor pacifica uma assem-
bleia nervosa. Um mau leitor enerva uma
assembleia pacífica. Não digas a ninguém
que és leitor. Prova-o lendo bem. Todo o
leitor que lê mal presta um mau serviço.
Não vale a pena enganarmo-nos. Nós so-
mos culpados muitas vezes daquilo que
não temos porque não fomos capazes de
dar aos outros aquilo que podíamos. É este
o desafio que vos faço...

Bons leitores precisam-se

Cada vez há mais necessidade de lei-
tores para transmitir a palavra aos outros.
Olhando para o panorama geral, dá-nos a
impressão de que estamos a perder ter-
reno, porque não somos capazes de trans-
mitir aquilo em que acreditamos. Subir os
degraus de um ambão e transmitir um
texto é fazer um trabalho muito sério. Nós
temos, nas nossas mãos, todos os grandes
instrumentos para servir, e o que importa é
que sirvamos. Ao subirmos os degraus
para transmitir um texto, nós somos porta-
vozes da Palavra.
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Como se chega a ser bom leitor?

Quando há que percorrer um caminho
é preciso começar. O caminho só se per-
corre caminhando. Quando há que apren-
der a proclamar a palavra, só se consegue
começando. E não vale a pena para isso
comprar grandes livros onde se ensine
essa arte, porque também os não há. A me-
lhor escola é a prática.

Não ter vergonha dos erros,
mas gostar de os corrigir

E ninguém tenha vergonha dos erros
que possa cometer. Tenha vergonha é de
não os corrigir. Nós aprendemos com os
nossos erros. Aprendemos a fazer melhor.
Para isso é preciso suar. É preciso reco-
meçar. E voltar. E quando estivermos
convencidos de que já estamos no ponto
de rebuçado, voltamos ao zero. É isso que
faz de nós alguém que quer fazer. Para
servir bem como leitor litúrgico é preciso
trabalhar a nossa voz e pô-la ao serviço
dos outros. Da mesma maneira que pomos
o nosso entusiasmo nos cânticos que en-
toamos, também temos que pôr a nossa
voz ao serviço da Palavra que vamos ler.

Para chegar a ler bem
é preciso preparar

Para transmitir é preciso preparar.
Quem não prepara corre o risco de ler não
o que está no Leccionário, mas o que lhe
parece que lá está. Já ouvi, por falta de
preparação, coisas destas:

“O homem desabrocha como a flor do
campo; (atenção a este ponto e vírgula)
mal sopra, o vento logo desaparece, quan-
do o que lá estava para ler era outra coisa:
O homem desabrocha como a flor do cam-
po; mal sopra o vento, logo desaparece”.

“Seremos arrebentados nos ares jun-
tamente com eles, quando o que S. Paulo
diz é outra coisa: Seremos arrebatados
nos ares juntamente com eles”.

“O Espírito Santo Paralítico, quando
o que lá estava para ser bem lido era O Es-
pírito Santo Paráclito”.

“Eu sou o Senhor e não há outro fora
de Mim; não há Deus, quando o que está é
precisamente o contrário: Eu sou o Senhor
e não há outro; fora de Mim não há
Deus”.

JOSÉ DE LEÃO CORDEIRO



PREPARAÇÃO PARA
A CONFIRMAÇÃO E A EUCARISTIA

2

A Bíblia é o Guia da nossa caminhada

1. Oração inicial
(a dizer por todos, em conjunto)

Nós Vos louvamos, Senhor,
porque nos chamastes
a percorrer este caminho
de preparação para o Crisma.
A Bíblia vai ser
o guia da nossa caminhada.
Com ela vamos perceber melhor
o sentido das nossas vidas,
a fim de as pormos cada vez mais
ao vosso serviço.

Pai Nosso...

2. O guia da nossa
caminhada é a Bíblia
A nossa primeira catequese foi para

apresentar a Bíblia. Neste momento todos
temos entre mãos este livro maravilhoso.
Havemos de trazê-lo para cada catequese.
A pouco e pouco iremos aprender a ser-
vir-nos dele, cada vez melhor. Ele vai ser o
guia da nossa caminhada de preparação
para o Crisma, mas não só. Também nos
ajudará a descobrir melhor as verdades da

nossa fé resumidas no Credo: Deus, a
Igreja, os Mandamentos, os Sacramentos,
o sentido e a finalidade da vida humana, e
muitas outras coisas. A Bíblia é o guia
mais seguro para tais descobertas. Ela vai
passar a ser, assim o esperamos, o vosso
grande livro de referência, como o foi, por
exemplo, para um cristão chamado Timó-
teo, amigo de S. Paulo (TP: ler e comentar
2 Tim 3, 15-17).

3. A Bíblia não é
um romance cor-de-rosa
Não preciso de vos dizer, porque o

sabeis muito bem, que há muitos livros
preocupados em dar pistas para ultrapas-
sarmos os nossos problemas, de maneira
rápida e simples. A Bíblia não é assim.
Não é um livro de receitas mágicas. Ela
fala de homens e mulheres muito concre-
tos. Não dá receitas para sermos felizes.
Apresenta-nos as experiências de pessoas
que encontraram em Deus o sentido das
suas vidas; fala-nos do povo de Israel que
viveu, ao longo dos tempos, momentos
tristes seguidos de outros alegres; rela-

CONFIRMAÇÃO
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ta-nos a história da Igreja primitiva (TP:
Abrir o livro dos Actos dos Apóstolos, e
exemplificar que ele é a primeira história
da Igreja). Nesses acontecimentos, os
crentes descobrem o sentido da história
do mundo de hoje, segundo um plano de
salvação que só Deus conhece.

A Bíblia não é, pois, um livro qual-
quer. Fala de Deus, do homem e da vida
humana, mas sempre numa perspectiva de
salvação. E diz claramente que o homem
não consegue salvar-se apenas pelas suas
capacidades, mas por um dom de Deus
que suscita a nossa própria colaboração. A
Bíblia chama-se também Bíblia Sagrada
ou Sagrada Escritura, por tratar do sentido
daquilo que é sagrado.

4. No centro da Bíblia
está Cristo
No centro da Bíblia está Jesus Cristo.

Centro, aqui, não significa o meio do nú-
mero das páginas deste livro. O que quero
é dizer que Jesus é a figura central e mais
importante da Bíblia.

É verdade que o Antigo Testamento
não fala explicitamente de Cristo, mas os
cristãos acreditam que é a Ele que a Bíblia
se refere ao descrever a criação do mundo.
Aquele “Deus disse” (TP: ler só as pri-
meiras palavras de Gen 1, 3. 6. 9. 11. 14.
20. 24. 26) remete-nos para a Palavra
eterna do Pai, pela qual Deus criou todas
as coisas. Essa Palavra, esse “Verbo”, é
Cristo, como diz o Evangelho de S. João
(TP: ler Jo 1, 1-3). Por isso, se amanhã
vos perguntarem de quem fala a Bíblia,
podeis responder que fala de muitas pes-
soas e acontecimentos, mas que, no centro
de tudo, está Jesus Cristo, o Salvador do
mundo. É verdadeiramente a sua pessoa

que dá sentido a tudo o que a Bíblia diz, a
toda a Revelação.

5. A Bíblia é o livro
da Palavra de Deus
Alguns homens e mulheres, de quem a

Bíblia fala, fizeram uma experiência espe-
cial de Deus. Essa experiência começou
por ser contada por eles próprios a outras
pessoas e, por fim, foi escrita, primeiro
em folhas soltas, e mais tarde num livro.
Neste sentido, a Bíblia é palavra de ho-
mens e mulheres, semelhante a outros
livros que nos contam experiências reli-
giosas, mas aos quais não chamamos li-
vros da Palavra de Deus. É o caso, por
exemplo, das Memórias da Irmã Lúcia.
Nós acreditamos que a Irmã Lúcia viu
Nossa Senhora e falou com ela, mas não
dizemos que o que ela escreveu é Palavra
de Deus.

Então, porque é que dizemos que os
livros da Bíblia são Palavra de Deus? Será
porque Deus disse as suas palavras a esses
homens e mulheres, como nós dizemos as
nossas uns aos outros? Certamente não,
pois Deus não tem corpo, não articula
sons, não utiliza um código linguístico
semelhante ao nosso. Então como comu-
nica? Comunica com um outro código, um
código muito seu – um código de sinais.
A comunicação das suas mensagens é feita
por sinais. Esses sinais são os aconteci-
mentos que compõem quer a vida das pes-
soas, quer a vida dos povos. Assim, sinais
de Deus ou Palavras de Deus serão tanto
alegrias como tristezas, vitórias ou der-
rotas, nascimentos ou mortes; episódios
relevantes ou insignificantes da vida
quotidiana, nos quais se sente a presença
de Deus e a mensagem que Ele pretende
transmitir.
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Para que esta mensagem de Deus nos
acontecimentos da vida humana fosse
entendida, foi preciso o trabalho dos pro-
fetas. Por força do Espírito Santo, eles
captaram essa mensagem e passaram-na
para a escrita. E, deste modo, todos pude-
ram conhecer as propostas de Deus, as
suas Palavras e dar-lhes uma resposta.

É por isso que, ao abrires a Bíblia,
descobres acontecimentos atrás de aconte-
cimentos, pessoas e mais pessoas, e tudo
isso é Palavra de Deus. Foi nesses aconte-
cimentos tão variados, que os profetas
sentiram Deus a comunicar e escreveram
o que Ele dizia. Nas palavras escritas pe-
los profetas, Deus continua a falar, para
dar sentido à vida de quem O escuta, para
a transformar e orientar, como transfor-
mou e orientou aqueles que O escutaram
nesses acontecimentos (TP: Abrir o livro
do Êxodo, e ver a sequência dos aconteci-
mentos nos cap. 1-4. Palavra de Deus é
não só o que aconteceu, mas também
aquilo que isso nos diz hoje, a nós).

6. A Bíblia é a Palavra de
Deus, mas tem um limite
Agora que começaste a usar a Bíblia

como o guia da tua caminhada, vou dar-te
uma chave para a abrires, como se ela fos-
se a porta de uma casa.

Já te disse que a Palavra de Deus foi
escrita pelos profetas, homens muito di-
versos e pertencentes a épocas diferentes.
Por isso, é muito natural que tenhas difi-
culdade em entender os modos de falar
das suas épocas sobre questões do mundo
e da vida, e até sobre o modo de narrar os
acontecimentos. Se ficares apenas nas pa-
lavras dos homens, nunca chegarás a en-
contrar Aquele que falou nos aconteci-
mentos que a Bíblia nos narra. A Bíblia

pode comparar-se a um ovo, que tem casca
e gema. A casca da Bíblia é o texto, a
gema é a mensagem de Deus, numa unida-
de profunda. Para chegares à gema tens de
partir a casca.

Se te ficas só pelo texto, podes cair na
tentação de reduzir a Bíblia a questões que
hoje preocupam a ciência moderna. Deus
não quis comunicar aos homens como
surgiu o mundo ou como se processa a
origem da vida, mas sim qual é o sentido
do mundo e da vida. Não podes olhar para
a Bíblia e ver nela um texto de ciências ou
um livro de história universal, um livro da
história de Israel ou da própria Igreja, ou
ainda até um compêndio de religião ou de
moral. Para te encontrares, pois, com a
gema do ovo e para a saboreares, tens que
usar uma chave que passe pela casca, isto
é, pelo texto e vá mais fundo. Só então
te encontras com o que a Bíblia tem reser-
vado para ti, isto é, o que diz respeito à
salvação. É aí que está a Palavra de Deus,
é aí que Deus mostra o sentido da vida e da
história.

Este é, pois, o limite da Palavra de
Deus. Não podes procurar na Bíblia mais
do que isto: a salvação e o caminho que a
ela conduz. A Bíblia diz-te qual é o cami-
nho que leva ao Céu, mas não te diz como
o Céu é nem como é a Terra (TP: ver como
é narrada a história da criação do mundo
e do homem, em Gen 1, 1-31. O que o au-
tor nos quer fazer perceber é apenas isto:
Deus é que está na origem de tudo quanto
existe).

7. Uma palavra
para nós hoje
Já percebeste, portanto, como hás-de

chegar a encontrar a Palavra de Deus que
está na Bíblia. Tens de partir do texto, mas
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Este curso de preparação
para a Confirmação e a Eucaristia
continua nos próximos números

tens também de ir para além dele e das
questões que ele te pode levantar, sobre-
tudo as questões científicas modernas.

Quando, porém, te puseres em con-
tacto com a Palavra, quer lendo-a para ti
próprio, quer escutando a sua proclama-
ção, não penses que estás perante recorda-
ções piedosas ou de um eco do passado.
Estás sim perante um profundo diálogo
que, desde há muitos séculos e mesmo
milénios, se vem fazendo entre Deus e a
humanidade, entre Deus que criou o ho-
mem à sua imagem e semelhança e os
homens e mulheres concretos de cada
momento da história. Nela está o próprio
Deus e a sua Palavra encarnada, Jesus
Cristo, como uma voz penetrante que se
dirige pessoalmente a ti, que procuras a
salvação e o sentido da tua vida.

A Bíblia é, pois, uma presença de
Deus, uma presença real mas oculta, uma
presença que se faz sentir, que abre hori-
zontes, que transforma a vida, que leva à
comunhão. É uma presença real, embora
invisível. Não é apenas uma recordação.

Não esqueças, porém, que a Palavra
de Deus, que está na Bíblia, só se torna
palavra de Deus para ti, na medida em que
te abres a ela, quando deixas que ela en-
carne na tua vida, quando permites que ela
penetre em ti, como a chuva penetra na
terra. Não basta compreendê-la, saber
muito dela, quando a lês ou a escutas. É

preciso que sintas que foste encontrado
por ela, compreendido por Deus, amado
pelo Senhor. É preciso sentires que foste
convidado a partilhar a vida de Jesus, o
seu projecto, o seu reino. É preciso que te
sintas como um filho que olha para Deus
como Pai e para os outros todos como seus
irmãos. Numa palavra, é preciso aproxi-
mares-te dela com fé e como quem escuta,
numa abertura total da mente e do coração
ao poder de Deus e do seu Espírito Santo
(TP: ler Gen 2, 1-24, descobrir que o
autor que escreveu o texto se exprimiu
segundo as ideias da época ou da sua cul-
tura..., mas que o núcleo do texto, a sua
gema, é o mais saboroso: a dignidade do
homem e da mulher, criados à imagem e
semelhança de Deus, e a importância do
sétimo dia).

8. Oração final
(a dizer por todos, em conjunto)

Nós Vos louvamos, Senhor,
pela vossa presença no meio de nós,
oculta mas real.
Estivemos a escutar a vossa Palavra
e a receber a sua luz
para os nossos passos.
 Bendito sejais, Senhor.

JOSÉ DE LEÃO CORDEIRO



Na vida de cada um de nós há peque-
nos pormenores que nunca mais esque-
cem. Quando eu tinha 8 anos de idade, e
andava na 2ª classe da então chamada Ins-
trução Primária (corria o ano de 1940),
veio à minha paróquia, para celebrar o sa-
cramento do Crisma, o senhor Bispo da
Diocese.

Como eu já sabia ler um pouco, fui es-
colhido para dizer algumas palavras de
saudação, em nome da terra e da escola,
àquele que iria ver pela primeira vez na
minha vida.

Foi o meu professor, que se chamava
Bernardo de Jesus das Neves Pimenta, e
do qual guardo belas recordações, que es-
creveu, numa folha de papel, em letras
grandes, para me facilitar a leitura, este
precioso pedaço de prosa, que a minha
memória infantil com facilidade apren-
deu, e que aí se mantém gravado até aos
dias de hoje.

Foi assim o discurso que o pequenito
de então disse, ao seu Bispo, que também
o vinha confirmar a ele, prova de que, nes-
ses tempos, o sacramento do Espírito San-
to, o Dom de Deus, não era reservado aos
baptizados com 14 anos, como acontece
hoje, mas podia ser recebido por todos
aqueles que, tendo atingido o uso da ra-
zão, ainda não tinham sido confirmados
nalguma visita pastoral anterior.

RECORDAÇÃO
DE UMA VISITA EPISCOPAL

VISITA PASTORAL

Excelentíssimo e Reverendíssimo
senhor Bispo de Viseu

Praza a Deus ser eu o indicado,
para, em nome das crianças
e do povo desta freguesia,

apresentar
a Vossa Excelência Reverendíssima

os meus sinceros cumprimentos
de boas vindas.

Feliz me julgo, por isso,
e, neste dia, para mim sublime,

e com o coração
transbordante de unção religiosa,

só saberei dizer
a Vossa Excelência Reverendíssima

estas simples mas sinceras palavras:
“Benvindo seja o Pastor

que visita o seu rebanho”.
São Joaninho honra-se

com esta agradabilíssima visita e,
reconhecido, agradece tão alta mercê.

Viva o senhor Bispo de Viseu!

Seguiu-se uma grande salva de pal-
mas, por parte do povo simples, que estava
à volta. Entretanto, e antes de agradecer o
acolhimento, o senhor Bispo acarinhava,
com as mãos (nesse tempo havia um certo
pudor em dar beijos por tudo e por nada), a
cabeça do pequeno orador, enquanto este,
por seu lado, tudo fazia por esconder o pe-
queno botão do casaquito branco, ao qual
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dera tantas voltas, durante o discurso, que
ele acabara por lhe ficar entre os dedos.

Em seguida, na igreja paroquial, cele-
brou-se a Missa, nesse tempo ainda toda
em latim, durante a qual, no momento pró-
prio, foram crismadas dezenas de crianças
e também alguns adultos, que receberam
igualmente, nesse dia, a Comunhão da sua
iniciação cristã.

Estas visitas pastorais dos bispos às
suas paróquias, para celebrarem a Confir-
mação, são tradicionais, na Igreja do Oci-
dente, pelo menos desde o século IV. No
século XVI, ficaram célebres as que D.
Frei Bartolomeu dos Mártires levou a
cabo em toda a sua vasta diocese de Braga,
e que Frei Luís de Sousa imortalizou em A
Vida de D. Frei Bertolameu dos Mártires,
da qual transcrevo esta página soberba:

[... Um dia..., estando já a cavalo e o
fato de toda a companhia entrouxado e
carregado, chegou a ele um pobre homem
com um minino pola mão e, dizendo que o
trazia a crismar, no mesmo instante se
apeou e mandou que descarregassem e
aparelhassem para administrar o sacra-
mento. Chegaram os companheiros visita-
dores, que eram pessoas de muito respei-

to, lembraram que se perdia a jornada;
alegaram os criados o trabalho e
descomodidade de todos por uma só pes-
soa, e de tão pouca importância, como um
pobrete; que era menos mal mandá-lo ir
ao lugar pera onde caminhavam que de-
ter-se ele. Não aproveitou nada, apearam-
se todos, descarregaram, fizeram prestes,
crismou o minino, dizendo que aquela
ovelhinha requeria seu direito e ele era
seu devedor; que nunca Deus quisesse
que, por fugir a um pequeno trabalho, se
lhe dilatasse um só momento a satisfação
que estava obrigado e podia dar-lhe logo.

Isto que lhe aconteceu, estando inda
na pousada, lhe sucedia de ordinário no
meio das estradas, caminhando. E onde
quer que o tomava quem pera este santo
ministério vinha demandar, com toda a
boa sombra do mundo, e sem nenhum
pejo, parava e se apeava e mandava as
partes consoladas. E os criados, por sen-
tirem menos a detença e o desgosto que,
sem réplica, tinham certo nestes encon-
tros, levavam sempre lestes a arca do pon-
tifical e tão desembaraçada do mais fato
que, sem descarregar outra cousa, a tira-
vam com facilidade em qualquer oca-
sião...]1.

JLC

1 FREI LUÍS DE SOUSA, A Vida de D. Frei Bertolameu dos Mártires, Imprensa Nacional/Casa da Moeda (1984), p. 86.
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ANIVERSÁRIO DA MISSA NOVA
DO P. JOSÉ FERREIRA

Padre Zé Ferreira,
Dom de Deus à Igreja,
Que a graça divina
Sempre te proteja.

Grande homem de Deus,
Nossos parabéns.
Louvores ao Céu
Pelos anos que tens.

De Ordenação,
Creio que não minto,
Pelas minhas contas
São sessenta e cinco.

Ministro de Cristo
E seu sacramento,
A servir a Igreja
Em todo o momento.

Partindo a Palavra
E o Divino Pão
Para dar Jesus Cristo
A cada irmão.

Nosso grande mestre,
De prezado ensino,
Sempre devotado
Ao culto divino.

A sabedoria
Da tua ciência,
Não é teologia,
É funda experiência.

ANIVERSÁRIO

No fundo, no fundo,
A tua ciência,
Não é mais do que isto:
Mergulho profundo
Na Páscoa de Cristo.

No seu Santuário,
Nossa Santa Mãe,
Nos dê sua bênção,
Hoje e sempre. Amen.

POESIA DO P. LUÍS RIBEIRO
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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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