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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 e conversa

EDITORIAL

Esta questão merece a nossa conside-
ração porque, com frequência, nas

celebrações litúrgicas acontecem cenas
que podem ser entendidas como de má
educação ou de pouca devoção.

Os presidentes das celebrações refe-
rem situações de alheamnento da as-
sembleia em relação às suas intervenções,
a ponto de não reagirem a uma simples
pergunta de circunstância. Por sua vez,
a assembleia não se considera como
destinatária do que o presidente diz ou
faz, a não ser no tempo da homilia, na
nomeação das intenções e dos avisos fi-
nais. Estes comportamentos estão na
origem de expressões tão simples como:
«o padre fala muito e reza pouco». Por
sua vez, alguns presidentes desabafam:
«para esta gente qualquer coisa serve».
Tudo isto tem muito que se lhe diga. Es-
tão em causa dois conceitos diferentes:
a conversa e o diálogo.

A conversa consiste na troca de pa-
lavras entre duas ou mais pessoas. O diá-
logo pode consistir no mesmo, mas a pala-
vra grega [diá + logos] diz algo mais que
o latim vulgar [con + versare]. Conver-
sar é falar do mesmo assunto, enquanto
que dialogar é ir com a palavra por den-
tro. Daí as expressões «conversa fiada»
para dizer palavreado e tagarelice sem
importância e «vamos dialogar» para
dizer que a palavra deve transitar pelo
interior da pessoa, no acolhimento e na
expressão de alma. Neste sentido, a
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liturgia não é uma conversa, mas um diá-
logo. Esta é a questão.

A Constituição Litúrgica do II Concí-
lio do Vaticano considera a liturgia como
«o exercício da função sacerdotal de Cris-
to. Nela, os sinais sensíveis significam e,
cada um à sua maneira, realizam a santi-
ficação dos homens; nela, o Corpo Místi-
co de Jesus Cristo – cabeça e membros –
presta a Deus o culto público e integral»
(SC 7). Nesta definição a liturgia é uma
actividade cultual do Corpo de Cristo:
«Efectivamente, na Liturgia Deus fala ao
seu povo e Cristo continua a anunciar o
Evangelho. Por seu lado, o povo responde
a Deus com o canto e a oração. Mais: as
orações dirigidas a Deus pelo sacerdote
que preside à assembleia, em representa-
ção de Cristo, são ditas em nome de todo o
Povo santo e de todos os que estão presen-
tes» (SC 33). Estes princípios doutrinais
foram depois retomados nos diversos li-
vros litúrgicos.

Os Preliminares do Ordenamento das
Leituras da Missa recomendam que «A
liturgia da palavra deve celebrar-se de
modo que favoreça a meditação; por isso
deve evitar-se toda a espécie de precipita-
ção que impeça o recolhimento. O diálogo
entre Deus e os homens, com a ajuda do
Espírito Santo, exige breves momentos de
silêncio, acomodados à assembleia reuni-
da, durante os quais a palavra de Deus é
acolhida interiormente e a resposta se
prepara pela oração» (OLM 28).
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A Instrução Geral sobre a Liturgia
das Horas apresenta a estrutura da oração
como um diálogo: «Tanto na celebração
comunitária como na recitação indivi-
dual, a estrutura essencial é sempre a
mesma: diálogo entre Deus e o homem»
(IGLH 14, c).

Os Preliminares da Celebração da
Penitência apresentam o confessionário
como o lugar do diálogo: «O local próprio
para o acto sacramental deve assegurar,
por um lado, a discreção e prudência re-
queridas no diálogo entre o penitente e o
sacerdote, e responder, por outro lado, às
exigências de uma acção litúrgica, de que
fazem parte um acolhimento humano, a
leitura bíblica e o gesto reconciliador da
imposição das mãos sobre o penitente. (...)
São de prever, além disso, espaços ou dis-
positivos que permitam o diálogo face a
face para quem o prefira» (CP 12 bis).

A Instrução Musicam Sacram reco-
menda o canto dos diálogos como a pri-
meira forma de participação litúrgica (cf.
n. 38).

A Carta Apostólica O Dia do Senhor
apresenta o domingo como um tempo para
o diálogo: «se Ele «santifica» o sétimo dia
com uma bênção especial e faz dele o «seu
dia» por excelência, isto deve entender-se
precisamente na profunda dinâmica do
diálogo de aliança, ou melhor, do diálogo
«esponsal». É um diálogo de amor que,
apesar de não conhecer interrupções, não
é monótono: desenrola-se, de facto, va-
lendo-se das diversas tonalidades do
amor, desde as manifestações ordinárias e
indirectas até às mais intensas, que as pa-
lavras da Escritura e, depois, os testemu-
nhos de tantos místicos não temem descre-
ver com imagens extraídas da experiência
do amor nupcial.  Na verdade, a vida in-
teira do homem e todo o seu tempo, devem
ser vividos como louvor e agradecimento

ao seu Criador. Mas a relação do homem
com Deus necessita também de momentos
explicitamente de oração, nos quais a re-
lação se torna diálogo intenso, envolven-
do toda a dimensão da pessoa. O «dia do
Senhor» é, por excelência, o dia desta re-
lação, no qual o homem eleva a Deus o
seu canto, tornando-se eco da criação in-
teira» (n. 14-15). E ainda: «Além disso,
convém não esquecer que a proclamação
litúrgica da Palavra de Deus, sobretudo
no contexto da assembleia eucarística,
não é tanto um momento de meditação e
de catequese, como sobretudo o diálogo
de Deus com o seu povo, no qual se pro-
clamam as maravilhas da salvação e se
propõem continuamente as exigências da
Aliança. Por sua vez, o Povo de Deus sen-
te-se chamado a corresponder a este diá-
logo de amor, agradecendo e louvando,
mas, ao mesmo tempo, verificando a pró-
pria fidelidade no esforço por uma contí-
nua «conversão» (n. 41).

Estamos entendidos? Menos conversa
nas palavras, nos gestos, nas atitudes, nos
silêncios vazios e nos pensamentos estra-
nhos à celebração e mais diálogo. Este co-
meça na escuta de Deus que nos fala e ali-
menta-se na oração de Cristo que reza em
nós. Os sacerdotes devem rezar mais e fa-
lar menos porque são ministros do diálogo
de Deus com o seu povo orante e não apre-
sentadores de sessões religiosas, onde não
faltam representantes.

As normas do diálogo litúrgico são
para observar como normas de boa educa-
ção cristã e religiosa. Os livros litúrgicos
ensinam, nos seus preliminares e instru-
ções gerais, os modos educados de proce-
der nos diálogos com Deus e com os fiéis.
Toda a liturgia é culto a Deus e a melhor
catequese é a que resulta do diálogo entre
Deus e o homem no santuário do coração.

PEDRO LOURENÇO FERREIRA



A VOZ DO PAPA

Alguns problemas
da vida dos sacerdotes

Pe. Giuseppe Zane,
Vigário de Omnia, de 83 anos: 
O nosso Bispo ilustrou-vos, ainda que

brevemente, a situação da nossa Diocese de
Albano. Nós, sacerdotes estamos plenamente
inseridos nesta Igreja, vivendo todos os seus
problemas e complexidades. Jovens e idosos,
sentimo-nos todos inadequados, em primeiro
lugar porque somos poucos em relação às
muitas necessidades e procedemos de lugares
muito diversos, sofremos, além disso, a escas-
sez de vocações ao sacerdócio. Por estes moti-
vos por vezes desanimamos, procurando fazer
o que é mais urgente, muitas vezes obriga-
dos a fazer só coisas de primeiros socorros
sem projectos claros. Vendo que há inúmeras
coisas para fazer, sentimos a tentação de
privilegiar o fazer descuidando o ser e isto
reflecte-se inevitavelmente sobre a vida espi-
ritual, sobre o diálogo com Deus, a oração
e a caridade (o amor) para com os irmãos,
sobretudo os que andam afastados. Santo Pa-
dre, que nos pode dizer a este respeito? Eu já
sou idoso... mas estes jovens irmãos podem
ter esperança?”.

BENTO XVI:

No que se refere à vida interior, por si
mencionada, diria que é fundamental
para o nosso serviço de sacerdotes. O
tempo que nos reservamos para a oração
não é um tempo subtraído à nossa res-
ponsabilidade pastoral, mas é trabalho

pastoral, é rezar também pelos outros.
No Comum dos Pastores lê-se como ca-
racterística do bom Pastor que “multum
oravit pro fratribus”. Isto é próprio do
Pastor, que seja homem de oração, que
esteja diante do Senhor rezando pelos
outros, substituindo também os outros,
que talvez não saibam rezar, não queiram
rezar, não encontrem tempo para rezar.
Assim, torna-se evidente que este diálogo
com Deus é uma obra pastoral!

Por conseguinte, diria que a Igreja nos
dá, quase nos impõe mas sempre como
uma boa Mãe que tenhamos tempo livre
para Deus, com as duas práticas que fazem
parte dos nossos deveres:  celebrar a Santa
Missa e recitar o Breviário. Mas mais do
que recitar, realizá-lo como escuta da Pa-
lavra que o Senhor nos oferece na Liturgia
das Horas. É necessário interiorizar esta
Palavra, ouvir depois o comentário dos

Encontro com sacerdotes
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Padres da Igreja ou também do Concílio,
na segunda Leitura do Ofício das Leituras,
e rezar com esta grande invocação que são
os Salmos, com os quais somos inseridos
na oração de todos os tempos. O povo da
antiga Aliança reza connosco e nós reza-
mos com ele. Rezamos com o Senhor, que
é o verdadeiro sujeito dos Salmos. Re-
zamos com a Igreja de todos os tempos.
Diria que este tempo dedicado à Liturgia
das Horas é um tempo precioso. A Igreja
dá-nos esta liberdade,  este  espaço  livre
 de  vida com Deus, que é também vida
para os outros.

Assim, parece-me importante cons-
tatar que estas duas realidades a Santa
Missa celebrada realmente em diálogo
com Deus e a Liturgia das Horas são zonas
de liberdade, de vida interior, que a Igreja
nos proporciona e que são uma riqueza
para nós. Nelas, como disse, encontramos
não só a Igreja de todos os tempos, mas o
próprio Senhor, que fala connosco e espe-
ra a nossa resposta. Assim, aprendemos a
rezar inserindo-nos na oração de todos os
tempos e encontramos também o povo.
Pensemos nos Salmos, nas palavras dos
Profetas, nas palavras do Senhor e dos
Apóstolos, pensemos nos comentários dos
Padres. Hoje tivemos este maravilhoso
comentário de São Columbano sobre
Cristo, fonte de água viva da qual bebe-
mos. Rezando encontramos também os
sofrimentos do povo de Deus, hoje. Estas
orações fazem-nos pensar na vida de todos
os dias e guiam-nos no encontro com as
pessoas de hoje. Elas iluminam-nos no
decorrer deste encontro, porque não le-
vamos connosco apenas a nossa própria
pequena inteligência, o nosso amor de
Deus, mas aprendemos igualmente, atra-
vés desta Palavra de Deus, a levar-lhes
Deus. Elas esperam isto: que lhes levemos
a água viva, da qual fala hoje São Co-

lumbano. O povo tem sede. E procura
responder a esta sede com diversos di-
vertimentos. Mas compreende bem que
estes divertimentos não são a água viva
da qual tem necessidade. O Senhor é a
fonte da água viva.

Mas ele diz, no cap. 7 de João, que
todo o que crê se torna fonte, porque
bebeu de Cristo. E esta água viva (v. 38)
torna-se em nós água que jorra, fonte para
os outros. Assim procuramos bebê-la na
oração, na celebração da Santa Missa, na
leitura: procuramos beber desta fonte para
que se torne fonte em nós. E podemos
responder melhor à sede do povo de
hoje tendo nós a água viva, tendo a rea-
lidade divina, a realidade do Senhor Jesus
que encarnou. Assim podemos responder
melhor às necessidades do nosso povo.
Isto no que se refere à primeira pergunta.
Que podemos fazer?

Façamos sempre o possível pelo povo
– nas outras perguntas teremos a possibili-
dade de voltar a falar sobre este ponto –  e
vivamos com o Senhor para podermos res-
ponder à verdadeira sede do povo.

A sua segunda pergunta foi: pode-
mos ter esperança para esta Diocese,
para esta porção do povo de Deus que é
esta Diocese de Albano e para a Igreja?
Respondo sem hesitações: sim! Natural-
mente temos esperança: a Igreja é viva!
Temos dois mil anos de história da Igreja,
com tantos sofrimentos, também com
tantos fracassos: pensemos na Igreja na
Ásia Menor, a grande e florescente Igreja
da África do Norte, que com a invasão
muçulmana desapareceu. Por conse-
guinte, realmente podem desaparecer
porções da Igreja, como diz São João no
Apocalipse, ou o Senhor através de João:
“virei ter contigo e tirarei o castiçal do
seu lugar, se não te arrependeres” (2, 5).
Mas  por  outro lado, vemos  como  entre
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tantas crises a Igreja ressuscitou com  uma
 nova  juventude,  com  um novo vigor.

No século da Reforma, a Igreja
Católica parecia realmente ter terminado.
Parecia que esta nova corrente triunfava,
que afirmava: agora a Igreja de Roma
terminou. E vemos que com os grandes
santos, como Inácio de Loyola, Teresa de
Ávila, Carlos Borromeu e outros, a Igreja
ressurgiu. Encontra no Concílio de Trento
uma nova actualização e uma revitaliza-
ção da sua doutrina. E revive com grande
vitalidade. Vemos o tempo do Iluminismo,
no qual Voltaire disse: finalmente termi-
nou esta antiga Igreja, a humanidade vive!
E, ao contrário, o que acontece? A Igreja
renova-se. O século XIX torna-se o século
dos grandes santos, de uma nova vitali-
dade para tantas Congregações religiosas,
e a fé é mais forte que todas as correntes
que vão e voltam. Aconteceu o mesmo
no século passado. Certa vez Hitler disse:
“A Providência chamou-me a mim, um
católico, para que pusesse fim ao catoli-
cismo. Só um católico pode destruir o
catolicismo”. Ele estava convencido de
que possuia todos os meios para destruir
finalmente o catolicismo. De igual modo a
grande corrente marxista tinha a certeza
de realizar a revisão científica do mundo e
de abrir as portas ao futuro: a Igreja
chegou ao fim, terminou! Mas, a Igreja
é mais forte, segundo as palavras de
Cristo. É a vida de Cristo que vence na sua
Igreja.

Mesmo em tempos difíceis, quando
faltam vocações, a Palavra do Senhor
permanece eternamente. E quem – como
diz o próprio Senhor – constrói a sua vida
sobre esta rocha da Palavra de Cristo,
constrói bem. Por isso, podemos ter con-
fiança. Vemos também no nosso tempo
novas iniciativas de fé. Vemos que em
África a Igreja, apesar dos numerosos

problemas, possui um vigor de vocações
que é encorajante. E assim, com todas
as diversidades do panorama histórico
de hoje, vemos e não só, cremos que as
palavras do Senhor são espírito e vida,
são palavras de vida eterna. São Pedro
disse, como ouvimos no domingo passado
no Evangelho (Jo 6, 69):  “Tu tens pala-
vras de vida eterna, e nós acreditamos e
sabemos que és o Santo de Deus”. E ao ver
a Igreja de hoje, ao ver, com todos os
sofrimentos, a vitalidade da Igreja, po-
demos dizer também nós: acreditamos e
sabemos que tu nos dás as palavras de
vida eterna, e portanto uma esperança
que não falha.

A Pastoral integrada
Rev.mo Mons. Gianni Macella,
Pároco em Albano: 
“Nos últimos anos, em sintonia com o

projecto da CEI para o decénio 2000-2010,
estamos empenhados em realizar um projecto
de pastoral integrada. As dificuldades são
muitas. Vale a pena recordar pelo menos o
facto de que muitos de nós, sacerdotes, ainda
estamos ligados a uma certa prática pastoral
pouco missionária e que parecia consolidada,
porque estava ligada a um contexto, como se
diz, de cristandade; por outro lado, muitos dos
pedidos de tantos fiéis exigem que a paróquia
seja como que um supermercado de serviços
sagrados. Então, Santidade, a minha pergunta
é esta: Pastoral integrada é só questão de
estratégia, ou há uma razão mais profunda
pela qual devemos continuar a trabalhar neste
sentido?”.

BENTO XVI: 

Confesso que aprendi da sua pergunta
a expressão pastoral integrada. Contudo
compreendi o conteúdo: isto é, que deve-
mos procurar integrar num único caminho
pastoral quer os diversos agentes de
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pastoral que existem hoje, quer as várias
dimensões do trabalho pastoral. Assim,
distinguiria as dimensões dos sujeitos do
trabalho pastoral, e procuraria depois inte-
grar tudo num único caminho pastoral.

Com a sua pergunta, fez compreender
que há o nível, digamos, clássico do traba-
lho na paróquia para os fiéis que permane-
ceram e talvez também aumentem dando
vida à nossa paróquia. Esta é a pastoral
clássica e é sempre importante. Normal-
mente distingo entre evangelização conti-
nuada – porque a fé continua, a paróquia
vive – e nova evangelização, que procura
ser missionária, ir além dos confins
daqueles que já são fiéis e vivem na paró-
quia, ou recorrem, talvez também com fé
limitada, aos serviços da paróquia.

Na paróquia, parece-me que temos
três compromissos fundamentais, que
provêm da essência da Igreja e do ministé-
rio sacerdotal.  O primeiro é o serviço
sacramental. Diria que o Baptismo, a sua
preparação e o compromisso de dar con-
tinuidade às promessas baptismais, já nos
põem em contacto também com os que
não são muito crentes. Não é um trabalho
para conservar a cristandade, mas é um
encontro com pessoas que talvez rara-
mente vão à Igreja. O compromisso de
preparar o Baptismo, de abrir as almas dos
pais, dos parentes, dos padrinhos e das
madrinhas, à realidade do Baptismo, já
pode e deveria ser um compromisso
missionário, que vai muito além dos con-
fins das pessoas já fiéis. Ao preparar o
Baptismo, procuramos fazer compreender
que este Sacramento é inserção na família
de Deus, que Deus vive, que Ele se preo-
cupa connosco.

Preocupa-se a ponto de ter assumido a
nossa carne e ter instituído a Igreja que
é o seu Corpo, na qual pode assumir, por
assim dizer, novamente a carne na nossa

sociedade. O Baptismo é novidade de vida
no sentido de que, além do dom da vida
biológica, temos necessidade do dom de
um sentido para a vida que seja mais forte
que a morte e que perdure mesmo que os
pais um dia venham a morrer. O dom da
vida biológica só se justifica se pudermos
acrescentar a promessa de um sentido
estável, de um futuro que, também nas
crises que vierem e que nós não podemos
conhecer dê valor à vida, de modo que
valha a pena viver, ser criaturas.

Penso que na preparação deste Sacra-
mento ou em diálogo com os pais que des-
confiam do Baptismo, temos uma situação
missionária. É uma mensagem cristã.
Devemos ser intérpretes da realidade que
tem início com o Baptismo. Não conheço
suficientemente bem o Ritual italiano. No
Ritual clássico, herdado da Igreja antiga, o
Baptismo começa com a pergunta:  “Que
pedis à Igreja de Deus?”. Hoje, pelo
menos no Ritual alemão, responde-se
simplesmente:  “O Baptismo”. Isto não
explicita suficientemente o que se deve
desejar. No antigo Ritual dizia-se:  “A fé”.
Isto é, uma relação com Deus. “E para que
– continuava-se – vos serve a fé?”.
“Para alcançar a vida eterna”. Isto é,
queremos uma vida segura também nas
crises futuras, uma vida que tenha sentido,
que justifique o ser humano. Este diálogo,
contudo, parece-me que deve ser reali-
zado já antes do Baptismo com os pais. Só
para dizer que o dom do Sacramento não é
simplesmente uma coisa, não é simples-
mente coisificação, como dizem os fran-
ceses, mas é trabalho missionário. De-
pois vem a Confirmação, que deve ser
preparada na idade em que as pessoas
começam a tomar decisões também em
relação à fé. Sem dúvida, não devemos
transformar a Confirmação numa espécie
de pelagianismo, como se com ela a
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pessoa se fizesse católica sozinha,
mas num entrelaçamento entre dom e
resposta. Por fim, a Eucaristia é a presença
permanente de Cristo na celebração quoti-
diana da Santa Missa. É muito importante,
como disse, para o sacerdote, para a sua
vida sacerdotal, como presença real do
dom do Senhor.

Agora podemos mencionar ainda o
matrimónio: também ele se apresenta
como uma grande ocasião missionária,
porque hoje, graças a Deus, ainda há quem
deseja casar na Igreja, inclusive tantos que
não frequentam muito a Igreja. É uma
ocasião para levar estes jovens a confron-
tar-se com a realidade que é o matrimónio
cristão, o matrimónio sacramental.
Também me parece uma grande responsa-
bilidade. Vemos isto nos processos de
declaração de nulidade e sobretudo no
grande problema dos divorciados que
voltaram a casar, que desejam receber a
Comunhão e não compreendem porque
não é possível. Provavelmente não com-
preenderam, no momento do sim diante do
Senhor, o que é este sim. É um aliar-se
com o sim de Cristo connosco. É entrar na
fidelidade de Cristo, e por conseguinte, no
Sacramento que é a Igreja e assim no
Sacramento do matrimónio. Por isso
penso que a preparação para o matrimónio
é uma ocasião de grandíssima importân-
cia, de missionariedade, para anunciar de
novo no Sacramento do matrimónio, o
Sacramento de Cristo, para compreender
esta fidelidade e, desta forma, fazer
compreender depois o problema dos
divorciados que voltaram a casar.

Este é o primeiro sector, o sector clás-
sico dos sacramentos, que nos dá a ocasião
para encontrar pessoas que não vão todos
os domingos à igreja, e portanto a ocasião
para um anúncio realmente missionário,
para uma pastoral integrada. O segundo

sector é o anúncio da Palavra, com os dois
elementos essenciais: a homilia e a cate-
quese. No Sínodo dos Bispos do ano
passado os Padres falaram muito da
homilia, evidenciando como é difícil
hoje encontrar a ponte entre a Palavra do
Novo Testamento, escrita há dois mil
anos, e o nosso presente. Devo dizer que a
exegese histórico-crítica com frequência
não é suficiente para nos ajudar na prepa-
ração da homilia. Eu mesmo verifico
isto, procurando preparar homilias que
actualizem a Palavra de Deus:  ou melhor
– dado que a Palavra tem uma actualidade
em si – para mostrar e fazer sentir ao povo
esta actualidade.

A exegese histórico-crítica diz-nos
muito sobre o passado, sobre o momento
em que nasceu a Palavra, sobre o signi-
ficado que teve no tempo dos Apóstolos
de Jesus, mas nem sempre nos ajuda sufi-
cientemente a compreender que as pala-
vras de Jesus, dos Apóstolos e também do
Antigo Testamento, são espírito e vida:
nele o Senhor fala também hoje. Penso
que devemos desafiar os teólogos – o Sí-
nodo fez isso –  a prosseguir, a ajudar me-
lhor os Párocos a preparar as homilias, a
mostrar a presença da Palavra: o Senhor
fala comigo hoje e não só no passado.
Nestes últimos dias li o projecto da Exor-
tação Apostólica pós-Sinodal. Vi, com
satisfação, que repete este desafio de
preparar modelos de homilias. No fim, a
homilia é preparada pelo pároco no seu
contexto, porque fala à sua paróquia. Mas
precisa de ajuda para compreender e po-
der fazer compreender este presente da
Palavra, que nunca é uma Palavra do pas-
sado mas do hoje.

Por fim, o terceiro sector: a caritas, a
diakonia. Somos sempre responsáveis
pelos que sofrem, pelos doentes, pelos
marginalizados e pelos pobres. Pelo re-
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trato da vossa Diocese, vejo que são nu-
merosos os que têm necessidade da nossa
diakonia e esta também é uma ocasião
sempre missionária. Parece-me assim
que a pastoral paroquial clássica ela pró-
pria se transcende nestes três sectores e se
torna uma pastoral missionária.

Passo agora ao segundo aspecto da
pastoral, que diz respeito quer aos agentes
quer ao trabalho a ser feito. O pároco não
pode fazer tudo! É impossível! Não pode
ser um solista, não pode fazer tudo, mas
precisa de outros agentes pastorais. Pare-
ce-me que hoje, quer nos Movimentos,
quer na Acção Católica, nas novas Comu-
nidades que existem, temos agentes que
devem ser colaboradores na paróquia
para uma pastoral integrada. Desejo dizer
que hoje é importante para esta pastoral
integrada que os outros agentes que
existem, não só sejam activos, mas que
se integrem no trabalho da paróquia. O
pároco não deve só fazer mas também
delegar. Os agentes devem aprender a
integrar-se realmente no compromisso
comum pela paróquia e, naturalmente,
também na autotranscendência da paró-
quia num duplo sentido: autotranscen-
dência no sentido de que as paróquias
colaboram com a Diocese, porque o Bispo
é o seu Pastor comum e ajuda a coordenar
também os seus compromissos; e auto-
transcendência no sentido de que traba-
lham para todos os homens deste tempo
e procuram também fazer chegar a men-
sagem aos agnósticos, às pessoas que
estão em busca. E este é o terceiro nível,
do qual já falámos amplamente. Parece-
-me que as ocasiões indicadas nos dão a
possibilidade de encontrar e dizer uma
palavra missionária a quantos não fre-
quentam a paróquia, mas têm fé ou têm
pouca fé. Sobretudo estes novos agentes
da pastoral e os leigos que vivem nas

profissões deste nosso tempo, devem levar
a Palavra de Deus também àqueles am-
bientes que muitas vezes são inacessíveis
a um pároco. Coordenados pelo Bispo,
procuremos juntos coordenar estes di-
versos sectores da pastoral, activar os
vários agentes pastorais no compromisso
comum:  por um lado, ajudar a fé dos
crentes, que é um grande tesouro e, por
outro, fazer chegar o anúncio da fé a todos
os que procuram de coração sincero uma
resposta satisfatória para as suas inter-
rogações existenciais.

A Pastoral litúrgica
Pe. Vittorio Petruzzi,
Vigário Paroquial em Aprilia: 
“Santidade, para o ano pastoral que está

prestes a começar, a nossa Diocese foi chama-
da pelo Bispo a prestar particular atenção à
liturgia, quer a nível teológico, quer na
prática das celebrações. As próprias sema-
nas de estudo, nas quais participaremos no
próximo mês de Setembro terão como tema
central de reflexão “projectar e realizar o
anúncio no ano litúrgico, nos sacramentos e
nos sacramentais”. Nós, como sacerdotes
somos chamados a realizar uma liturgia
“séria, simples e bela”, para usar uma fór-
mula presente no documento «Comunicar o
Evangelho num mundo em mudança» do
Episcopado italiano. Santo Padre, pode
ajudar-nos a compreender como se pode
traduzir tudo isto na ars celebrandi?”.

BENTO XVI:

Ars celebrandi: também neste aspecto
diria que existem diversas dimensões. A
primeira é que a celebratio é oração e diá-
logo com Deus:  Deus connosco e nós
com Deus. Portanto, a primeira exigência
para uma boa celebração é que o sacerdote
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entre realmente neste diálogo. Ao anun-
ciar a Palavra, ele mesmo se sente em diá-
logo com Deus. É ouvinte da Palavra e
anunciador da Palavra, no sentido de que
se torna instrumento do Senhor e procura
compreender esta Palavra de Deus que
depois deve transmitir ao povo. É um diá-
logo com Deus, porque os textos da Santa
Missa não são textos teatrais ou algo se-
melhante, mas são orações, graças às
quais, juntamente com a assembleia,
falo com Deus.  Portanto, entrar neste
diálogo é importante. São Bento, na sua
“Regra”, falando da recitação dos Salmos,
diz aos monges: “Mens concordet voci”.
A vox, as palavras precedem o nosso
pensamento. Normalmente não é assim:
primeiro temos que pensar e depois o pen-
samento torna-se palavra. A Sagrada
Liturgia dá-nos as palavras; nós devemos
entrar nestas palavras, encontrar a concór-
dia com esta realidade que nos precede.

Além disto, devemos também apren-
der a compreender a estrutura da Liturgia
e por que está articulada desta forma. A
Liturgia desenvolveu-se ao longo de dois
milénios e mesmo depois da reforma não é
algo elaborado apenas por alguns liturgis-
tas. Ela permanece sempre a continuação
deste crescimento permanente da adora-
ção e do anúncio. Assim, é muito impor-
tante, para nos podermos sintonizar bem,
compreender esta estrutura que cresceu no
tempo e entrar com a nossa mens na vox da
Igreja. Na medida em que interiorizamos
esta estrutura, compreendemos esta estru-
tura, assimilamos as palavras da Liturgia,
podemos entrar nesta consonância interior
e assim não só falar com Deus como
pessoas individuais, mas entrar no nós da
Igreja que reza. Desta forma transforma-
mos também o nosso eu entrando no nós
da Igreja, enriquecendo, alargando este
eu, rezando com a Igreja, com as palavras

da Igreja, estando realmente em diálogo
com Deus.

Esta é a primeira condição: nós pró-
prios devemos interiorizar a estrutura, as
palavras da Liturgia, a Palavra de Deus.
Assim o nosso celebrar torna-se realmente
um celebrar com a Igreja:  o nosso coração
alarga-se e nós não fazemos algo, mas es-
tamos com a Igreja em diálogo com Deus.

Parece que as pessoas sabem perceber
se nós estamos verdadeiramente em diálo-
go com Deus, com elas e, por assim dizer,
se atraímos os outros nesta nossa oração
comum, se atraímos os outros para a co-
munhão com os filhos de Deus; ou se,
ao contrário, fazemos apenas algo de
exterior. O elemento fundamental da
verdadeira ars celebrandi é esta conso-
nância, esta concórdia entre o que dize-
mos com os lábios e o que pensamos com
o coração. O Sursum corda, que é uma an-
tiquíssima palavra da Liturgia, já deveria
ser antes do Prefácio, antes da Liturgia, o
caminho do nosso falar e pensar. Devemos
elevar ao Senhor o nosso coração, não só
como uma resposta ritual, mas como ex-
pressão de quanto acontece neste coração,
que se eleva e, na elevação, atrai também
os outros.

Por outras palavras, a ars celebrandi
não pretende convidar para uma espécie
de teatro, de espectáculo, mas para uma
interioridade que se faz sentir e se torna
aceitável e evidente para as pessoas pre-
sentes na assembleia. Se as pessoas virem
que ela não é uma ars exterior, especta-
cular – nós não somos actores! – mas a
expressão do caminho do nosso coração,
que atrai também o coração delas, então a
Liturgia torna-se bela, torna-se comunhão
de todas as pessoas  presentes com o Se-
nhor.

Naturalmente, a esta condição fun-
damental, expressa nas palavras de São
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Bento: “Mens concordet voci” – o cora-
ção esteja realmente elevado, elevado
para o Senhor – devem associar-se tam-
bém coisas exteriores. Devemos aprender
a pronunciar bem as palavras. Algumas
vezes, quando ainda era professor na
minha terra, os jovens liam a Sagrada
Escritura. E liam-na como se lê o texto de
um poeta que não se compreendeu. Natu-
ralmente, para aprender a pronunciar bem,
primeiro é preciso compreender o texto na
sua dramaticidade, no seu presente. O
mesmo é válido para o Prefácio. E para a
Oração Eucarística. Para os fiéis, é difícil
seguir um texto tão longo como o da nossa
Oração Eucarística. Por isso, surgem sem-
pre estas novas invenções. Mas com Ora-
ções Eucarísticas sempre novas não se
responde ao problema. O problema é que
este é um momento que convida também
os outros ao silêncio com Deus e a rezar
com Deus. Portanto, só se a Oração Eu-
carística for bem pronunciada, mesmo
com os devidos momentos de silêncio,
se for pronunciada com interioridade mas
também com a arte de falar, as coisas
podem correr melhor.

Por conseguinte, a recitação da Ora-
ção Eucarística exige um momento de

atenção particular para ser pronunciada de
tal modo que envolva os outros. Penso que
devemos também encontrar ocasiões, quer
na catequese, quer nas homilias, quer
noutros momentos, para explicar bem ao
povo de Deus esta Oração Eucarística,
para que ele possa acompanhar os seus
grandes momentos: a narração e as pala-
vras da instituição, a oração pelos vivos
e pelos defuntos, o agradecimento ao
Senhor, a epiclese, para envolver real-
mente a comunidade nesta oração.

Portanto as palavras devem ser bem
pronunciadas. Depois deve haver uma
preparação adequada. Os acólitos devem
conhecer a sua função, os leitores devem
saber realmente como hão-de pronun-
ciar. E depois o coro, o canto, devem ser
preparados; o altar deve ser bem ornamen-
tado. Tudo isto, mesmo que se trate de
coisas muito práticas, faz parte da ars
celebrandi. Mas, para concluir, o ele-
mento fundamental é esta arte de entrar
em comunhão com o Senhor, que nós
preparamos com toda a nossa vida de
sacerdotes.

BENTO XVI
Castel Gandolfo

31 de Agosto de 2006
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PASTORAL LITÚRGICA

A CELEBRAÇÃO DA PENITÊNCIA
E DA RECONCILIAÇÃO

AO LONGO DA HISTÓRIA DA IGREJA
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Introdução

A celebração da Penitência e da Re-
conciliação realizou-se e interpretou-se
de muitos modos ao longo da história da
Igreja. Este sacramento tem um percurso
original e talvez o mais complicado de
todos os sacramentos.

Desde logo, percebe-se a sua comple-
xidade1, a partir da terminologia utilizada.
O magistério e a teologia usam o termo
penitência; o comum dos fiéis diz apenas
confissão; os liturgistas preferem cha-
mar-lhe sacramento da reconciliação; a
catequese actual emprega a expressão sa-
cramento do perdão. Mas, como veremos,
não é apenas um problema de terminologia.

Nas origens cristãs, a palavra latina
paenitentia traduz o termo grego metanoia
que significa mudança de mentalidade,
passagem, mudança de espírito, reflexão,

arrependimento, qual conversão do co-
ração2. Para os cristãos dos primeiros
tempos a penitência estava intimamente
ligada ao Baptismo. Eles estavam con-
vencidos de que a remissão dos pecados
se conseguia com o Baptismo. Por isso,
chamavam à Penitência pós-baptismal,
“segundo Baptismo” ou «uma segunda
tábua de salvação depois do Baptismo»3.

Mais tarde, no final da era dos Pa-
dres da Igreja, com Santo Isidoro de Se-
vilha (+636) o lema paenitentia passa a
designar a poena e interpretou-se a pe-
nitência como poenitentia. Fiel ao seu
método etimológico, Isidoro escreve:
«O termo penitência deriva de pena ou
punição, mediante a qual a alma é ator-
mentada e a carne é mortificada»4 e, ainda
«Dizemos penitência, que equivale a
punitencia, porque o homem, ao fazer pe-
nitência, impõe-se uma punição pelo mal

1 João Paulo II, na exortação apostólica pós-sinodal «Reconciliação e Penitência na missão actual da Igreja»
reconheceu-o e escreveu: «O termo e o próprio conceito de penitência são bastante complexos». JOÃO PAULO II,
«Recontiliatio et paenitentia», AAS 77 (1985) 190.

2 O termo metanoia aparece 56 vezes no Novo Testamento. Cf. C. SPICQ, «metanoe,w meta,noia», in IDEM, Note di
lessicografia neotestamentaria, vol. 2, Paideia Editrice, Brescia 1994, 139.146. A terminologia «sacramento da Peni-
tência» é do segundo milénio. Os Padres latinos falavam de “reconciliatio”, “pax”, “communio ecclesiastica”,
“impositio manuum in poenitentiam”.... Os Padres gregos falavam de “exhomologesis (confessio)”, “exagoresis
(revelatio)”, “metanoia”.

3 Prefácio VI da Quaresma «...Pelo poder do vosso Espírito, estabelecestes para a Igreja, santa e também pecadora, uma
segunda tábua de salvação depois do Baptismo...».

4 «Paenitentiae autem nomen sumpsit a poena qua anima cruciatur et mortificatur caro». ISIDORUS,, «De
Ecclesiasticis Officiis 2,17,2», CCL 133, Brepols, Turnholti 1989, 80.

5 «Poenitentia appellata, quasi punitentia, eo quod ipse homo in se poenitendo puniat quod male admisit». ISIDORUS,
«Etymologiarum 6,19,71», in OROZ RETA-MARCOS CASQUERO (edd.), San Isidoro de Sevilla. Etimologías,
vol.1 (BAC 433), Madrid 3 2000, 620.
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que cometeu...»5. Esta concepção da peni-
tência influenciou os teólogos da Idade
Média. Hoje, apesar de haver quem mo-
ralize no contexto de uma espirituali-
dade que incentiva ao sacrifício e à
penitência, a terminologia oficial da
Igreja em relação ao quarto sacramento
entende-se em sentido bíblico.

O objecto do nosso estudo é “a cele-
bração da penitência e da reconciliação
ao longo da história da Igreja”. Esta bre-
ve exposição pode, com efeito, articular-
se em quatro grandes períodos6: primeiro
período (do séc. II ao séc. VI); segundo
período (do séc. VII ao séc. XII); terceiro
período (do séc. XIII à época pós-tri-
dentina); quarto período (II Concílio do
Vaticano).

Primeiro período
A prática penitencial

da Igreja antiga
(séc. II – séc. VI)

A disciplina penitencial da Igreja anti-
ga está inteiramente decalcada do modelo
baptismal. Assim como o Baptismo era o
ponto de chegada de um caminho de con-
versão (o catecumenado), também aquele
que pecou gravemente entrava no grupo
dos penitentes, colocado à margem da co-
munidade. Tal como o Baptismo, também
a penitência era entendida como única,
recebida uma só vez. Esta prática peni-
tencial pública e solene da Igreja antiga
pode ser, genericamente, classificada:

penitência-conversão na Iniciação Cristã,
penitência-reconciliação na penitência
canónica e penitência antiga-canónica.

1. A penitência-conversão
na Iniciação Cristã

A principal fonte de informação sobre
a penitência pós-baptismal na Igreja anti-
ga é o livro de Hermas, vulgarmente cha-
mado o Pastor de Hermas. Na verdade a
metanoia é o tema central da sua obra,
considerado como um sermão sobre a
penitência. O livro foi escrito nos finais do
séc. I, ao tempo do Papa S. Clemente de
Roma (88-97), com a redação definitiva
no pontificado de S. Pio I (140-155)7. O
texto divide-se em três secções: 1ª) 5
visões, 2ª) 12 mandamentos e 3ª) 10 pará-
bolas. O personagem central da segunda
parte é o “Anjo da penitência” que dialoga
com Hermas, sob a forma de um pastor.
Ao apresentar o contéudo do 4º manda-
mento (a pureza, o pecado e a penitência),
narra o seguinte: «Senhor, disse-lhe eu
ainda, vou continuar a interrogar-te. –
Fala, respondeu. – Eu, Senhor, ouvi dizer a
alguns mestres que não há outra penitên-
cia senão aquela que nos é dada, quando
descemos à água e recebemos a remissão
dos nossos pecados passados. – Enten-
deste bem, disse-me, pois é assim: Quem
recebeu o perdão dos pecados nunca mais
devia pecar mas permanecer na pureza de
vida. (...) Se alguém depois daquele
grande e solene chamamento, tentado
pelo demónio, pecar, dispõe apenas duma
só penitência»8. Na realidade, as penitên-

6 Cf. S. MARSILI, I segni del mistero di Cristo (BELS 42), Edizioni liturgiche, Roma 1987, 304; Cf. C. VOGEL, Il
peccatore e la penitenza nel medioevo, Editrice Elle Di Ci, Leumann (Torino) 21988, 30; Cf. E. MAZZA, «Dalla
penitenza antica alla riforma di Paolo VI. Dati storici», Annali di Scienze Religiose 2 (1997) 15-33.

7 Cf. J. QUASTEN, Patrologia, vol. 1 (BAC 206), Madrid 2001, 100-101.
8 M.L. MARQUES-I.P.LAMELAS (edd.), Hermas, O Pastor (Philokalia 4), Alcalá-Faculdade de Teologia UCP, Lisboa

2003, 166-169.
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cias são duas, a saber: a penitência bap-
tismal e a reconciliação dos penitentes.
Contra o rigorismo do séc. II, Hermas re-
conhece que existe a possibilidade duma
reconciliação depois do Baptismo, como
uma forma especial da misericórdia de
Deus e última ocasião de receber o perdão
de Deus. Contudo, recorda-se que o Bap-
tismo é o único meio normal do perdão
dos pecados, entendido como a única
forma de penitência.

Mais tarde, S. Agostinho (+ 430),
além da Iniciação Cristã, num dos seus
sermões, refere já outros modos de fazer
penitência: «Eu disse que há na Escritura
três maneiras de considerar a penitência. A
primeira é para aqueles que desejam rece-
ber o Baptismo, isto é, os competentes
[catecúmenos], (...). Há uma outra peni-
tência, que é quotidiana. E, onde poderei
identificá-la? Não me parece que haja
melhor passagem da Escritura do que a
oração diária, onde o Senhor nos ensinou
a orar e a dizer ao Pai o que convém: Per-
doai-nos as nossas ofensas, assim como
nós perdoamos a quem nos tem ofendido
(...). Falta falar brevemente do terceiro
tipo de penitência, para levar a cabo, com
a ajuda de Deus, o propósito que me fixei
e que vos prometi. É um tipo de penitência
mais severa e mais dolorosa. Aqueles que
a praticam na Igreja são propriamente cha-
mados «os penitentes» e são excluídos de
participar do sacramento do altar, não seja
que, recebendo-o indignamente, eles
comam e bebam a sua própria condena-
ção. Esta penitência é, por isso dolorosa.
Trata-se de uma ferida grave: talvez seja
um adultério, um homicídio, algum sacri-

légio; em todo o caso é uma matéria grave
e uma ferida profunda, mortal, que põe a
salvação em perigo. Mas o médico é
todo-poderoso (...). Irmãos caríssimos,
ninguém se disponha nem se prepare para
este género de penitência, mas, se for o
caso de vir até ela, ninguém desespere tão
pouco»9. Estamos, portanto, perante a ins-
tituição da penitência a realizar publica-
mente e uma só vez na vida (2x)10, mas
com uma abertura para a penitência-
-conversão do coração a realizar no
quotidiano.

2. A penitência-reconciliação
na penitência canónica

A partir do século IV a Igreja
institucionalizou-se e a penitência segue o
mesmo caminho, tornando-se um facto
jurídico. Por este motivo, a penitência é
definida penitência canónica. A penitência
canónica consiste num processo peniten-
cial mais elaborado ao nível litúrgico e
regulamentado com prescrições para cada
caso. O elenco dos pecados a submeter à
penitência pública varia de autor para
autor, assentando, quase sempre, na terna
capital, isto é, a idolatria, o homicídio e o
adultério.

A decisão do afastamento oficial da
comunidade era o ponto de partida para
uma condição de vida do pecador. Este
fazia parte do Ordo paenitentium dividido
em quatro categorias: 1) os flentes, 2) os
audientes, 3) os substrati e 4) os consis-
tentes. Os primeiros permaneciam fora ou
ao fundo da igreja, vestidos de saco,
mendigando orações àqueles que entra-

9 AGOSTINHO, «Sermo 352,2.7-3.8», in V. PARONETTO-A.M. QUARTIROLI (edd.), Sant’Agostino. Discorsi, vol. 6
(Nuova Biblioteca Agostiniana 34), Città Nuova Editrice 1989, 215-219..

10 Na verdade são duas: penitência baptismal e reconciliação dos penitentes. A prática penitencial era dura, podendo
durar dois ou três anos. Por isso não se recomendava mais do que estas duas penitências.
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vam. Os segundos tinham acesso à escuta
da Palavra de Deus e eram despedidos
com os catecúmenos no início da liturgia
eucarística. Os terceiros podiam participar
em toda a liturgia eucarística, de joelhos
ou prostrados, mesmo ao domingo. Os
últimos participavam na Eucaristia, de pé,
mas sem tomar parte no ofertório nem na
comunhão.

Na vida quotidiana destes penitentes
tudo era mortificação, privação e renúncia
(jejuns rigorosos, lágrimas, orações, es-
molas...). Por sua vez, a penitência com-
portava uma perda de reputação. Durante
e depois da reconciliação, os penitentes
não podiam prestar serviço militar, re-
correr aos tribunais civis, desenvolver
actividades comerciais, exercer cargos
públicos, aceder às ordens eclesiásticas.
A própria comunidade entregava aos pe-
nitentes os trabalhos mais penosos, como
a sepultura dos cádaveres e o transporte
dos defuntos para as exéquias.

3. A liturgia da penitência
antiga-canónica

O primeiro documento litúrgico que
oferece um ritual suficientemente coe-
rente da reconciliação é o sacramentário
Gelasianum Vetus11. É um livro misto,
realizado a partir da liturgia papal e pres-
biteral da cidade de Roma e da liturgia ga-
licana. Pode datar-se entre os anos 628 e
715.

A liturgia da penitência antiga-canó-
nica tinha início no primeiro dia da

Quaresma (Quarta-feira de Cinzas) e
consistia numa imposição das mãos,
acompanhada de orações e exortações à
penitência12. Nesta época, o ministro da
penitência era unicamente o bispo. O tem-
po de penitência podia durar semanas,
anos e até uma vida. A reconciliação pú-
blica e solene dos penitentes ocorria na
Quinta-Feira Santa (em Roma e Milão) e
na Sexta-Feira Santa, à hora de noa (na
Espanha). Deste modo, os penitentes
podiam comungar e participar plenamente
na vigília pascal (a ‘comunhão pascal’).

Conforme o Gelasianum Vetus, o diá-
cono apresenta os penitentes ao bispo,
interpretando o seu arrependimento e a
sua dor e o desejo de toda a comunidade
em vê-los reconciliados. O texto salienta o
crescimento da Igreja pela água que
purifica, tanto pelos novos baptismos a
celebrar na vigília pascal como pela re-
conciliação dos penitentes “sacramentum
reconciliationis”. Ora, a água purificadora
é a água da fonte baptismal e a água das
lágrimas13 que nasce de um coração
contrito.

Os elementos positivos desta organi-
zação antiga da penitência são: a ligação
ao Baptismo, o sentido comunitário, a
dimensão litúrgica e o seu valor pedagó-
gico. Na verdade, a auto-compreensão da
Igreja como comunidade dos redimidos
era uma ideia força que favorecia esta
prática penitencial. A reconciliação com
a comunidade (pax cum Ecclesia) era o
sinal da reconciliação com Cristo e por
Ele com o Pai (pax cum Deo).

11 L.C. MOHLBERG-L.EIZENHÖFER-P. SIFFRIN (edd.), Liber Sacramentorum Romanae Aeclesiae ordinis anni
circoli (Cod. Vat. Reg. 316/Paris Bibl. Nat. 7193, 41/56). Sacramentarium Gelasianum 78-83; 349-368 (Series Mai-
or. Fontes 4), Casa Editrice Herder, Roma 31981, 17-18. 55-59..

12 Cf. GeV 78-83.
13 GeV 353 «Lavant aquae, lavant lacrimae». Cfr. GeV 349-374.
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Segundo período
A penitência privada

(séc. VII – séc. XII)

A disciplina rígida, anteriormente
referida, não durará muito tempo. De
facto, entre os sécs. VII e XII assiste-se a
uma mudança profunda na prática
penitencial da Igreja. Nesta época, a
comunidade cristã já não intervém direc-
tamente, porque se passa à privatização da
penitência. A penitência é substituída pela
confissão. Pouco a pouco vai-se perdendo
também a relação baptismal.

1. Antecedentes da
penitência privada

No continente europeu, especialmente
por acção dos monges irlandeses de S.
Colombano difunde-se a chamada peni-
tência privada. Acaba-se com o estado dos
“penitentes” e a celebração da reconcilia-
ção passa a ser menos solene. Agora, a
penitência-reconciliação é recebida não
só uma vez na vida, mas todas as vezes
que o penitente a peça ao confessor. Acon-
tece também uma redução das penitências
mediante o sistema das substituições,
das comutações, das peregrinações
penitenciais e das indulgências. Outro
elemento a considerar é a deslocação da
absolvição. Antes, a absolvição concluía o
caminho penitencial; agora é dada antes
que o penitente tenha cumprido a obras de
penitência ou a satisfação impostas depois
da confissão (acusação) dos pecados. Por
outras palavras, o elemento principal da
penitência é a confissão, enquanto antes
era a satisfação.

2. A penitência monástica

Em quase todas as regras monásticas
aparecia um traço penitencial de grande
rigor. Os monges abraçavam um modelo
de vida que se entendia como uma peni-
tência perpétua. Ora, os monges irlande-
ses, famosos pelo seu ascetismo extremo,
consideraram as suas mortificações e
penitência como boas para todos, inclusi-
ve para os leigos. Longe de Roma começa-
ram a actuar uma penitência igual à que se
usava nos mosteiros.

Tal disciplina monástica administra-
va-se do seguinte modo: a infracção ou
pecado era confessado ao abade, o qual
excluía o infractor da comunidade; a actio
satisfactionis consistia em jejuns, chicota-
das, privação da mesa comum (vinho e
azeite), no isolamento, na privação do
lugar no coro, na privação da comunhão,
na exclusão da igreja com a obrigação de
ficar fora ou à porta durante a oração, na
prostração aos pés do abade e dos irmãos
que entravam na igreja, a fim de lhes pedir
orações e a graça; a satisfactio readmitia
ao coro e reintegrava na mesa comum e na
vida da comunidade pela mão do abade.

A transposição para a disciplina canó-
nica efectuava-se desta maneira: o pecado
era confessado ao bispo; a seguir entrava-
-se na penitência e no ordo paenitentium
por um período estabelecido pelo bispo; a
actio paenitentiae implicava que ninguém
se podia sentar à mesa com um penitente;
na igreja tinha um lugar assinalado, estan-
do sempre de joelhos e não podia comun-
gar; prostrações, choros e orações eram
devidas aos que entravam na igreja; absti-
nência de carne, jejuns e continência total;
a recontiliatio consistia na readmissão à
comunhão eucarística pela mão do bispo.

Todavia, esta semelhança aparente
esconde algumas diferenças, como por
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exemplo, a penitência canónica era irre-
petível, a penitência monástica podia
ser realizada muitas vezes; a penitência
canónica tinha uma finalidade sacramen-
tal, a penitência monástica uma função
ascética e disciplinar.

3.   Da penitência «tarifada»
à confissão privada

O termo «tarifada» é ambíguo. À pri-
meira vista pode ser sinónimo de preço a
pagar para se conseguir a reconciliação.
Aqui, tarifa quer dizer apenas lista, pauta,
elenco, em sentido genérico. Mais exacto
seria entender-se por código penal ou a
imposição de uma penitência tarifada em
proporção com os pecados cometidos.
Exemplo disso são os Livros peniten-
ciais,14 onde constam as listas dos peca-
dos com a referida penitência a impor por
cada pecado, ou seja, um receituário
próprio para os médicos das almas. Estas
penas ou penitências consistiam normal-
mente num período de jejum a pão e água.
Cada pecado é avaliado por um certo nú-
mero de dias, meses ou anos de jejum ou
até por uma multa em benefício de um
mosteiro ou igreja.

No séc. X, o Pontifical Romano-Ger-
mânico15 oferece-nos um ritual completo
da penitência tarifada. O rito16 desenvol-
via-se deste modo:

1. Preparação do confessor;
2. Oração sobre o penitente;
3. Interrogação acerca dos principais

mistérios da fé: Pai-Nosso e Credo,
iniciando a pergunta com a fórmula
«Credis?», ao que se responde «Cre-
do» e, ainda, sobre o perdão das ofen-
sas e da situação social do penitente;

4. Oração;
5. Salmo 102, 1-5 «Benedic anima mea

domino...renovabitur ut aquilae
iuventus tua»;

6. Oração;
7. Salmo 50 «Miserere mei, Deus...»;
8. Interrogação pormenorizada a partir

de um elenco de 33 perguntas sobre
possíveis pecados;

9. Interrogação sobre a disposição para
receber a penitência-reconciliação;

10. O pecador confessa os pecados por
palavras suas;

11. Oração de intercessão em favor do
penitente e ‘primeira absolvição’?

12. Prostração e recitação do Salmo 122
«Ad te levavi oculos meos...»;

13. Orações finais.

Esta forma de penitência é uma verda-
deira ruptura com o rito da penitência anti-
ga17. Enquanto que a penitência canónica
estava sob a autoridade directa do bispo, a
penitência tarifada era administrada pelos
monges e pelos presbíteros. Talvez a mais

14 O mais antigo livro penitencial é o penitencial de S. Finniano ou de Vinniano de Clonard (+549): «1. se um peca com
o pensamento e de imediato se arrepende, bata no peito, peça perdão a Deus, faça uma penitência apropriada e será
curado...». Os pecados de acção requerem uma penitência que consiste no jejum a pão e água ou abster-se de carne e do
vinho por um tempo mais ou menos longo. Outro penitencial é de S. Colombano (540-615). Cf. VOGEL, Il peccatore
e la penitenza, 46-59.

15 O Pontifical Romano-Germânico (PGR) é uma colecção litúrgica composta em Mogúncia, por volta de 950, na abadia
de Santo Albano. Este pontifical adapta à Germânia do séc. X os usos e os textos litúrgicos romanos. Cf. C. VOGEL –
R. ELZE (edd.), Le Pontifical Romano-Germanique du Xe siècle, 3 voll. (Studi e Testi 226, 227, 269), Città del
Vaticano 1963-1972.

16 Cf. PRG, vol.2, 136, 234-245; Esiste um outro ritual da penitência tarifada segundo o mesmo PRG, vol.2, 99, 14-20,
que se realizava na quarta-feira de cinzas em ordem à reconciliação de quinta-feira santa; Cf. VOGEL, Il peccatore e
la penitenza,310-314.

17 Cf. E. MAZZA, La celebrazione della penitenza. Spiritualità e pastorale, Edizioni Dehoniane, Bologna 2001, 31.
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importante característica desta nova for-
ma de penitência seja a sua repetição
como remédio para os pecados graves
pós-baptismais.

No séc. XII passa-se, portanto, da
‘penitência’ à ‘confissão’. Ao sacramento
deu-se o nome de ‘confissão’, ao sacer-
dote o de ‘confessor’ e ao lugar da cele-
bração ‘confessionário’18.

4.   Outras formas penitenciais
de reconciliação

Efectivamente, à acção de reconcilia-
ção vai-se chamando cada vez mais de
absolvição. Mas, antes do ano 100019, não
encontramos a fórmula da absolvição, que
depois se tornará única para o Ocidente:
«Eu te absolvo dos teus pecados, em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo».
Esta fórmula é decalcada da fórmula bap-
tismal «Eu te baptizo em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo». A absolvição
era vista como uma declaração da autori-
dade com a qual o sacerdote atestava o
perdão da parte de Deus. Tal estrutura jurí-
dica prevalecerá sobre a oração de inter-
cessão pelo penitente.

Entretanto, existiram algumas formas
extraordinárias da penitência e da reconci-
liação20: confessar-se directamente a Deus
(Pai-Nosso), confissão aos leigos (no caso
de pecados veniais), peregrinações peni-

tenciais a alguns lugares santos (Jerusa-
lém, Roma, Santiago de Compostela,
Tours, Colónia), Ano santo em Roma
(1300 – ano da sua instituição por Bonifá-
cio VIII).

Pedro Lombardo (1100-1160), teólo-
go da primeira Escolástica é o primeiro a
elaborar um septenário sacramental. O
Mestre das Sentenças no elenco dos sete
sacramentos coloca a penitência
‘poenitentia’21 em quarto lugar.

A partir do séc. XII o elemento princi-
pal passa a ser a confissão, enquanto na
penitência antiga era a satisfação. A peni-
tência é assim substituída pela confissão
individual. Contudo, na evolução da pe-
nitência desde a antiguidade até à Idade
Média verificamos que coexistiram várias
formas de celebração da penitência22. O
critério de discernimento para a sua utili-
zação não está tanto na gravidade da cul-
pa, mas no seu carácter público ou privado.

Antiguidade cristã (sistema único)
– Penitência antiga (solene, canónica,
pública).
Alta Idade antiga (sécs. III-VIII)
– Penitência tarifada (privada).

Período carolíngio (768-814) até ao
séc. XII (sistema binário).
– Penitência pública para os pecados
graves públicos

18 No primeiro milénio a penitência realizava-se na igreja ou em casa. Depois do séc. XI, o lugar da confissão era diante
do altar. Os primeiros confessionários fixos apareceram em Pisa, no séc. XIV. S. Carlos Borromeu deu um grande
impulso à construção dos confessionários (móveis com características próprias como existem ainda hoje). Cfr. M.
RIGHETTI, Storia liturgica, vol. 1, Editrice ancora, Milano 1964, 474-475.

19 A primeira notícia acerca da fórmula da absolvição «Ego dimitto tibi peccata tua» é atestada numa carta de Adelmano
de Liege escrita entre 1036-1052. Cfr. E. MAZZA, «La celebrazione della penitenza nella liturgia bizantina e in
occidente: due concezioni a confronto», Ephemerides Liturgicae 115 (2001) 436.

20 PH. ROUILLARD, Storia della penitenza dalle origini ai nostri giorni (Giornale di teologia 265), Queriniana, Brescia
22005, 53-64.

21 «De sacramentis novae Legis. Iam ad sacramenta novae Legis accedamus: quae sunt baptismus, confirmatio, panis
benedictionis, id est eucharistia, poenitentia, unctio extrema, ordo, coniugium», PETRUS LOMBARDUS,
Sententiae liber 4, dist. 2, cap. 1, 1, 239.

22 Cf. VOGEL, Il peccatore e la penitenza, 28; Cf. J. RAMOS-REGIDOR, Il sacramento della penitenza. Riflessione
teologica biblico-storico-pastorale alla luce del Vaticano II, Elle Di Ci, Torino- Leumann 1992, 184.
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– Penitência tarifada privada para os peca-
dos graves ocultos
A partir do séc. XII (sistema ternário)

– Penitência pública solene
– Peni tência  pr ivada  sacramenta l
(confissão)
– Peregrinação penitencial (reconciliação
geral)

Terceiro período
Ruptura do sistema antigo

em favor exclusivo
da «confissão privada»

(séc. XIII – época pós-tridentina)

1. Análise escolástica
da penitência

Com o aparecimento das Ordens men-
dicantes dos Franciscanos (1210) e dos
Dominicanos (1216) favoreceu-se a
confissão privada e fez-se do sacramento
da penitência um meio de purificação e de
progresso espiritual. Observe-se a tal
respeito que as Terceiras Ordens, então
criadas, prescreviam a confissão e a comu-
nhão ao menos três vezes por ano. São os
mesmos discípulos de S. Francisco de
Assis e de S. Domingos de Gusmão que
promoveram a confissão frequente (2x por
semana). Um exemplo é o rei Luís IX, rei
de França (+1270), que se confessava uma
vez por semana, assistia a duas missas por
dia, mas comungava só seis vezes por ano
(o máximo de vezes permitido).

A teologia escolástica procura ex-
plicar em que sentido o sacramento da
penitência é necessário para a salvação do

cristão, que caiu em pecado grave, e quais
são as condições requeridas ao ministro
do sacramento. A Escolástica aplica aos
sacramentos as categorias aristotélicas de
matéria e de forma. S. Tomás de Aquino
fê-lo com equilíbrio. O doutor angélico
põe em relação a confissão com a absolvi-
ção, a fim de se estabelecer uma unidade
sacramental entre a matéria e a forma. Por
um lado, fala dos actos do penitente como
‘quase-matéria’, e, por outro lado, susten-
ta que a absolvição do sacerdote (forma)
tem uma eficácia directa no perdão dos
pecados.

O Concílio Lateranense IV, no ano
1215, refere-se ao dever da confissão pri-
vada. O preceito da disciplina penitencial
põe em relação a confissão anual e a
comunhão pascal, determinando: «Todo
o fiel de um ou doutro sexo, depois de ter
chegado aos anos da razão, confesse fiel-
mente ele só pelo menos uma vez por ano
todos os seus pecados ao sacerdote pró-
prio e procure cumprir segundo as suas
forças a penitência que lhe for imposta,
recebendo reverentemente, pelo menos na
Páscoa, o sacramento da Eucaristia»23.
Aquela penitência que no princípio era
concedida só uma vez na vida, agora
torna-se obrigatória uma vez por ano,
embora o acento fosse posto sobretudo na
confissão mais que na penitência a cum-
prir. Na prática, quem não se confessasse e
não comungasse pela Páscoa não era
considerado um católico praticante.

A Escolástica conduziu mais à fre-
quência da confissão, que à comunhão,
muito rara nessa altura. Por conseguinte,
reforça-se a regra da confissão antes da
comunhão. Além disso, os dois elementos
essenciais do sacramento da penitência
passam a ser a confissão e a absolvição.

23 DH 812.
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2.   A intervenção de Trento
(1545-1563)

A doutrina do Concílio de Trento
(25.11.1551)24 sobre a penitência pode ser
resumida nos seguintes pontos:

1. A penitência-conversão foi sempre
necessária ao homem; para o cristão tor-
na-se sacramento, por instituição de
Cristo. O sacramento da penitência que foi
instituído por Cristo fundamenta-se
principalmente nas palavras «Recebei o
Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar-
des os pecados ser-lhes-ão perdoados;
aqueles aos quais retiverdes ser-lhes-ão
retidos» (Jo 20,22-23)25.

2. O sacramento da penitência articu-
la-se em duas partes distintas: por um
lado, os actos do penitente, isto é, a quase-
matéria (contrição, confissão e satisfa-
ção); por outro lado, a forma é constituída
pelas palavras do ministro, que diz «eu te
absolvo...»26.

3. A confissão é a acusação íntegra de
todos os pecados mortais e das circunstân-
cias que podem mudar a espécie do peca-
do. A confissão é obrigatória uma vez por
ano. A confissão é necessária por direito
divino27.

4. A absolvição dos pecados confessa-
dos não é apenas declarativa, mas tem o
efeito de remissão dos pecados, a modo de
acto judicial28.

5. A satisfação imposta na penitência
é a aceitação de uma pena para vingar e
castigar o pecado e é um meio para curar
os maus hábitos da alma29.

3.   De Trento ao Vaticano II
Ao nível disciplinar e pastoral Trento

não inova nada em relação ao Concílio
Lateranense IV. A inovação surge a nível
histórico e teológico, ao afirmar que a
confissão individual remonta às origens
da Igreja e que é de direito divino. De
facto, no período a seguir ao Concílio de
Trento, o que mais ressalta é a questão
pastoral do sacramento. A confissão não
está reservada apenas aos pecados mor-
tais, mas estende-se a todos os pecados,
inclusive os veniais.

Neste período, aparece a chamada
‘confissão de devoção’, entendida como
factor de progresso espiritual e como uma
purificação necessária antes da Eucaristia,
como já acontecia nos inícios do séc. XIII.
Agora são os Jesuítas, os Oratorianos, os
Capuchinhos, os Padres da Missão. É
igualmente relevante a acção pastoral dos
santos: Carlos Borromeu, Francisco de
Sales, Afonso Maria Ligório, João Maria
Vianney. Para uma certa elite, a confissão
era normalmente acompanhada pela di-
recção espiritual, porque para o comum
do povo de Deus continuava a obrigação
da confissão anual.

Os sécs. XVII e XVIII foram marca-
dos pela corrente rigorista do jansenismo,
a qual defendia que o cristão só era digno
da comunhão, se antes se tivesse con-
fessado. Na piedade popular do séc. XIX,
a confissão andava muito ligada à Euca-
ristia (primeiras sextas-feiras de cada
mês).

24 Cf. DH 1667-1719.
25 Cf DH 1670. 1703.
26 Cf DH 1673. 1704.
27 Cf DH 1708.
28 Cf DH 1709.
29 Cf DH 1693.
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Nos anos anteriores ao II Concílio do
Vaticano verificou-se uma crise  e aban-
dono do sacramento da penitência. Sinal
dessa crise foi a diminuição da frequência
da confissão sacramental entre todos os
fiéis. Apontam-se algumas causas para
esta crise30: uma certa consciência de
inutilidade do sacramento; a falta de uma
expressão eclesial, a nível litúrgico; a
redução da confissão a uma lista de peca-
dos; uma concentração maior no pecado
que na misericórdia de Deus; pobreza no
rito da confissão-penitência. Ainda, hoje,
é difícil determinar a fisionomia desta
crise. Será que a consciência do pecado
desapareceu? Haverá muitas experiências
negativas ligadas à Confissão? A celebra-
ção do sacramento da penitência é
exageradamente privada?

O II Concílio do Vaticano não podia
ignorar esta realidade e por isso estabele-
ceu: «Revejam-se o rito e as fórmulas da
penitência de modo que exprimam com
mais clareza a natureza e o efeito do
sacramento»31. No entanto, de Trento ao
II Concílio do Vaticano a confissão anual
obrigatória é uma lei absoluta, como o
comprova o Código de Direito Canónico:
«Todo o fiel que tenha atingido a idade da
discreção está obrigado a confessar fiel-
mente os pecados graves, ao menos uma
vez ao ano»32.

A redescoberta das pregrinações aos
Lugares santos e, especialmente, aos
santuários marianos (Lourdes, Fátima,
santuários diocesanos) fez aumentar a
procura pelo sacramento da penitência e
reconciliação.

Quarto período
Evoluções e revoluções

do sacramento
(II Concílio do Vaticano)

1.   Constantes e variáveis:
estrutura e figuras

Nos preliminares do Ritual da Peni-
tência, a conversão do coração é o elemen-
to unificador das várias partes da penitên-
cia: «O discípulo de Cristo que, depois do
pecado, movido pelo Espírito Santo, se
aproxima do sacramento da Penitência
deve, antes de mais, converter-se a Deus
de todo o coração. Esta conversão interior
do coração, que engloba a contrição do
pecado e o propósito de nova vida, expri-
me-se pela confissão feita à Igreja, pela
conveniente satisfação e pela emenda de
vida»33.

O Ordo Paenitentiae segue a doutrina
do Concílio de Trento, elencando quatro
componentes do rito da Penitência: a)
conversão, b) acusação dos pecados, c)
satisfação, d) absolvição. A edição típica
do Ordo Paenitentiae foi promulgado a 2
de Dezembro de 1973. A primeira edição
portuguesa é de 1976. A segunda edição
portuguesa, em vigor, foi publicada em
1997. A novidade introduzida é dupla: de
ordem ritual (três formas celebrativas) e
de ordem doutrinal (aspecto comunitário e
eclesial do pecado e da reconciliação,
importância dada à conversão e à Palavra
de Deus).

30 Cf. S. MARSILI, I segni, 317-318; Cfr. G. C. DIAS, «Penitência-confissão em crise», Ora et Labora 17 (1971)
171-176.

31 SC 72.
32 CIC, can. 989.
33 RITUAL ROMANO reformado por decreto do Concílio Ecuménico Vaticano II e promulgado por autoridade de S. S.

O Papa Paulo VI, Celebração da Penitência, segunda edição, Gráfica de Coimbra 1997, Preliminares 6; Cfr. PO 5.
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2.   A estrutura do sacramento:
deslocação histórica dos acentos

Um dos frutos do Consilium ad
exsequendam Constituitionem de Sacra
Liturgia foi a mudança de acento em
relação ao sacramento da Penitência,
considerada por alguns como «a mudan-
ça disciplinar mais notável»34. De facto,
«a prescrição tridentina de acusar a espé-
cie, o número e as circunstâncias que alte-
ram a espécie dos pecados, agravado pela
falta de formação dos que se confessavam,
que obrigava o confessor a fazer pergun-
tas, alongando a confissão. E dando lugar
aos escrúpulos, uma doença mental que
não existia no primeiro milénio e que se
tornou uma calamidade nos séculos XIX e
XX entre pessoas piedosas»35. Verdadeira-
mente, Jesus não veio só chamar à conver-
são, mas para reconciliar o pecador com o
Pai.

Em Cristo a reconciliação com Deus
já é realidade, como no-lo recorda e exorta
S. Paulo (de resto é o tema deste 32º
encontro Nacional de Pastoral Litúrgica)
«Tudo vem de Deus, que, por Cristo, nos
reconciliou consigo e nos confiou o minis-
tério da reconciliação. (...) Em nome de
Cristo, vos suplicamos: reconciliai-vos
com Deus»36.

O actual rito da Penitência evidencia,
desde o início, a relação íntima entre
a penitência e o mistério pascal de Cristo:
«O Pai manifestou a sua misericórdia ao
reconciliar o mundo consigo em Cristo,

estabecendo a paz, pelo sangue da sua
cruz (...). Foi por isso que deu início à sua
missão na terra proclamando a penitência,
ao dizer: “arrependei-vos e acreditai no
Evangelho” (Mc 1,15)»37.

Os preliminares ao actual rito da Peni-
tência (40 números), que traçam o quadro
doutrinal do sacramento da Penitência
podem ser ordenados em dez chaves de
leitura:
1) Inserção do mistério da reconciliação
na história da salvação;
2) Sentido eclesial. O sentido da pax cum
Deo e da pax cum Ecclesia foi bem
expresso pelo II Concílio do Vaticano
«Aqueles que se aproximam do sacra-
mento da Penitência, obtêm da misericór-
dia de Deus o perdão da ofensa a Ele feita
e ao mesmo tempo reconciliam-se com a
Igreja, que tinham ferido com o seu
pecado, a qual, pela caridade, exemplo
e oração, trabalha pela sua conversão»38;
3) Estrutura celebrativa em três momen-
tos (contrição, confissão e satisfação);
4) Ministerialidade (comunidade orante,
sacerdote e penitente);
5) Leitura da palavra de Deus. O leccio-
nário é abundante com mais de 80 leituras
propostas;
6) Fórmula ritual A. um só penitente com
confissão e absolvição individual – 1. aco-
lhimento 2. sinal da cruz 3. convite à con-
fiança em Deus 4. leitura da Palavra de
Deus 5. confissão e aceitação da satisfa-
ção 6. oração do penitente 7. absolvição39

8. proclamação de louvor 9. despedida;

34 CLEMENTE ISNARD, «O conselho para a execução da Constituição sobre a Sagrada Liturgia», in J.A. SILVA-M.
SIVINSKI (edd.), Liturgia: um direito do povo, Vozes, Petrópolis 2001, 49.

35 CLEMENTE ISNARD, «O conselho para a execução da Constituição sobre a Sagrada Liturgia», in J.A. SILVA-M.
SIVINSKI (edd.), Liturgia: um direito do povo, Vozes, Petrópolis 2001, 50.

36 2Cor 5,18-20.            37 RITUAL ROMANO, Celebração da Penitência, Preliminares 1.                     38 LG 11.
39 As dimensões trinitária, pascal e eclesial estão bem evidenciadas na fórmula da absolvição: «Deus, Pai de misericórdia,

que, pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para remissão dos
pecados, te conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, e do
Filho, + e do Espírito Santo».
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7) Fórmula ritual B. comunitária com
confissão e absolvição individual – 1. ri-
tos iniciais (canto, saudação, monição,
oração) 2. celebração da Palavra de Deus
(leituras, homilia, exame de consciência)
3. rito da reconciliação (confissão geral,
oração litânica, Pai-Nosso, confissões
com absolvição individual, acção de gra-
ças, oração) 4. ritos de conclusão;
8) Fórmula ritual C. comunitária com
confissão e absolvição geral (monição,
confissão geral, Pai-Nosso, absolvição
geral, proclamação de louvor e conclu-
são). Uma grande e verdadeira novidade
da reforma do II Concílio do Vaticano;
9) Liturgias penitenciais (liturgia da
Palavra em que não se celebra o sacra-
mento da Penitência);
10) Dimensão pneumatológica (imposi-
ção das mãos) – celebração da aliança
(assembleia, Palavra e sacramento).

O Catecismo da Igreja Católica apre-
senta, em 65 parágrafos40 e em mais 14 re-
sumos41, a doutrina sobre o sacramento da
Penitência e da reconciliação. Esta é uma
boa elaboração teológica que se propõe
abarcar todos os aspectos deste sacramento.

A diferença de acentuação entre os
dois documentos, o ritual da celebração da
Penitência (lex orandi) e o Catecismo da
Igreja Católica (lex credendi), é que o pri-
meiro aplica o mandato evangélico da
conversão ao sacramento da Penitência e o
segundo começa por chamar à penitência,
sacramento da conversão, reenviando para
o tema da justificação42, tal como o fez o
Concílio de Trento43, na sessão XIV.

O ritual escolheu a linha da metanoia,
enquanto o Catecismo escolheu a linha da
contrição. Trata-se apenas de um modo
novo de colocar um problema antigo. Mas
são duas linhas pastorais diferentes, que
no fundo correspondem a dois modos
diferentes de teologia bíblica.

3. Lições do passado
para o presente

O itinerário histórico, teológico,
litúrgico, pastoral e espiritual que reali-
zámos nesta breve comunicação, acerca
dos quatro momentos salientes da Tra-
dição penitencial da Igreja, permite-nos
olhar a realidade actual com serenidade
e confiança.

A história da celebração da penitência
e da reconciliação apresenta-nos uma
sucessão de formas penitenciais, onde se
verifica mais uma descontinuidade que
uma continuidade em relação às fontes
patrísticas e litúrgicas. Um defeito recor-
rente na história deste sacramento é o da
interferência jurídica no âmbito do misté-
rio sacramental. Com efeito «A história
ensina-nos que a crise penitencial não se
ultrapassou com as declarações do magis-
tério, mas graças ao impulso de um movi-
mento espiritual: monges irlandeses no
séc. VI, Franciscanos e Dominicanos no
séc. XIII, Jesuítas no séc. XVI»44.

A Igreja primitiva procurou que a
penitência fosse uma forma de celebrar o
encontro do irmão pecador com o mistério
pascal de Cristo através da intervenção da

40 Catecismo da Igreja Católica nn. 1420-1484.
41 Catecismo da Igreja Católica nn. 1485-1498.
42 Catecismo da Igreja Católica 1423 «É chamado sacramento de conversão, porque realiza sacramentalmente o apelo de

Jesus à conversão e o esforço de regressar à casa do Pai, de que se afastou pelo pecado»; «A primeira obra do Espírito
Santo é a conversão, que opera a justificação, segundo a mensagem de Jesus no princípio do Evangelho:
“Convertei-vos, que está perto o Reino dos Céus” (Mt 4,17)», n.1989.

43 Cfr. DH 1667-1693.
44 PH. ROUILLARD, Storia della penitenza, 125.
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45 C. VOGEL, «Alienazione del culto nei confronti della comunità cristiana», Concilium 8/2 (1972) 39.
46 Cfr. F. SOTTOCORNOLA, «Penitenza (sacramento della)», in L. PACOMIO (ed.), Dizionario teologico

interdisciplinare, vol. 2, Casa Editrice Marietti, Casale Monferrato 1977, 706-722.

comunidade. Mas, progressivamente a
estrutura da penitência-reconciliação foi
ofuscada pela rígida fidelidade às normas.
Ao longo do tempo passou-se da celebra-
ção comunitária à confissão individual.
Tal passagem do alargamento comunitário
a um afunilamento individual comportou
uma perda de significado em relação ao
seu dinamismo sacramental e eclesial. Um
notável estudioso deste sacramento afir-
mou: «É difícil encontrar uma instituição
sagrada (ou ritual) mais distante do seu
autêntico significado, mais alienada em
relação à comunidade»45.

O estudo diacrónico da evolução da
prática sacramental da penitência pode
abrir para que a confissão individual possa
coexistir com outras formas de celebrar o
sacramento da Penitência. De facto, o
sacramento da Penitência é um meio
privilegiado, mas não o único para a cele-
bração da reconciliação e da conversão.

É necessário e urgente reencontrar a
raiz baptismal da penitência46, para reno-
var a experiência do mistério pascal de
Cristo. Ao mesmo tempo, redescobrir a
relação sacramental da Penitência com a
Eucaristia e a Unção dos enfermos. Além
disso, urge aprofundar a dimensão eclesial
do sacramento da reconciliação, bem
como o mistério do pecado e o mistério do
perdão. Precisa-se de uma pastoral que
acentue a conversão do coração para que a
vida cristã e a participação na Eucaristia
sejam cada vez mais verdadeiras. Efecti-
vamente, a maior novidade do rito da
Penitência é a recuperação plena da
categoria evangélica da metanoia, da
conversão do coração.

Há que continuar a percorrer com
lucidez e coragem o caminho que conduz
ao reencontro da unidade do coração. O
ministério da reconciliação acontece no
único e mesmo mistério de Cristo. Ele dei-
xou-nos em duas parábolas (O Pai miseri-
cordioso e os dois filhos – Lc 15,11-32;
A ovelha perdida ou o Pastor à procura –
Lc 15,1-7) o sentido mais profundo da
misericódia do Pai. Este é o fio condutor
da pastoral do sacramento da Penitência.
A celebração da reconciliação sacra-
mental tem de manifestar cada vez mais
a conversão do coração.

P. JOSÉ CORDEIRO
Encontro Nac. de Pastoral Litúrgica

Fátima, 26 de Julho de 2006
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ARTE FLORAL

1
A arte de “compor”

num espaço de celebração

Antes de mais será necessário falar da
composição litúrgica global, isto é, do seu
espaço físico, para depois podermos situar
exactamente uma “arte de compor” com
as flores.

A primeira questão surge naturalmen-
te: como é que todos os elementos, tudo o
que envolve, tudo o que faz parte consti-
tui, compõe uma liturgia? Ou de outra
forma, como é que tudo isto entra em rela-
ção de conjunto, uns com os outros, para
compor uma celebração litúrgica?

Assim o espaço litúrgico designa ao
mesmo tempo:
– um enquadramento litúrgico: o tempo,

o momento, o lugar.
– uma assembleia, principalmente: ta-

manho, consistência, quem ela é, a sua
diversidade…

– um volume no qual se celebra, a arqui-
tectura, a disposição dos lugares…

– acções litúrgicas propriamente ditas,
com os seus ritos, as suas deslocações,
as suas atitudes

– o mobiliário ou imobiliário: altar, am-
bão, cadeiras, candelabros, vasos
sagrados…

– a decoração que se dá a ver, a pensar:
frescos, vitrais, esculturas, vestes…

– o espaço sonoro, com palavras pronun-
ciadas, os sons, a música, etc.

É a composição litúrgica e a arte de a
realizar, neste espaço com todas as suas
dimensões que nos interessa. No interior
desta grande composição, poderão inter-
vir a composição de cada elemento, e a
arte de o fazer:
– quer seja a composição do acto da lei-

tura,
– ou a composição duma procissão,
– ou uma composição musical ou uma

“composição floral”.
Se nos situamos numa atitude de

servidores da assembleia celebrante e de
Cristo que reúne, ser-nos-á necessário
repartir do essencial, do que é a liturgia e
os objectivos que nos propomos seguir.
Duma outra forma, antes de olhar o como,
coloquemo-nos bem de acordo sobre o
que convém fazer.

ARTE FLORAL LITÚRGICA

S. Miguel do Outeiro,
Festa do Padroeiro (Out. 2005)
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A celebração litúrgica
Olhemos para a Constituição sobre a

Santa Liturgia do último Concílio, no
seu primeiro capítulo “A natureza da
liturgia e sua importância na vida da
Igreja” (a reler urgentemente!). O modo
como a questão é abordada neste texto é
instrutivo. Fala-se (nº 5) da “Obra de
Redenção realizada por Cristo”. Esta obra
de Redenção dos homens e da perfeita glo-
rificação de Deus, Cristo a cumpriu prin-
cipalmente pelo mistério pascal. Depois
(nº 6): “Cristo está presente nas acções
litúrgicas”. Sob diferentes formas (nas
acções litúrgicas, no sacrifício da missa,
na pessoa do ministro, nas espécies euca-
rísticas, nos sacramentos, na sua Palavra,
quando a Igreja ora e canta os salmos).
A liturgia é considerada como o exercício
da função sacerdotal de Cristo, para a
santificação dos homens e a glória de
Deus pelo Corpo Místico todo inteiro.

Nos números 8, 9 e 10, o Concílio in-
siste sobre o facto de que a actividade da
Igreja não se limita à liturgia, mas desen-
volve por um lado, o facto de que ela “é
uma antecipação da liturgia celeste para a

qual nós caminhamos como peregrinos”, e
por outro que ela é o “cume para o qual
tende toda a actividade da Igreja e, ao
mesmo tempo, a fonte donde dimana toda
a sua virtude”. Enfim, para obter esta ple-
na eficácia, os fiéis devem cooperar (nº 1).

A Introdução Geral ao Missal
Romano (IGMR) precisa as modalidades
de realização da liturgia eucarística.

Os números 1 e 7 retomam os elemen-
tos do Concílio já referidos anteriormente.
Nomeadamente as diferentes formas de
presença de Cristo, para sublinhar a estru-
tura da Missa, com as suas duas partes
principais: a liturgia da Palavra e da Eu-
caristia. O nº 3 precisa que o objectivo
essencial necessita de dar todo o seu lugar
à assembleia… Assim, podemos perceber
a natureza e o objectivo da liturgia. E a
IGMR precisa as modalidades: o que a
Igreja nos pede para fazer.

Algumas consequências imediatas:

– A liturgia não é uma mise en scène
(ainda que ela contenha alguns ele-
mentos).

– A liturgia não tem como fim passar
ideias, sejam elas boas, catequéticas
ou outras.

– A liturgia não é um somatório de pie-
dades, de devoções individuais.

– A liturgia não é qualquer coisa a fazer,
muito menos a dizer, nem mesmo a
fazer fazer.

– A liturgia não é um dar mas um rece-
ber.

A partir daqui podemos, pois, falar
“no serviço da liturgia”.

Sabugosa, Domingo de Oração
pelas Vocações consagradas (2006)
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2
Ao serviço da liturgia

Os animadores que somos todos nós,
estamos ao serviço da assembleia, isto é,
dos irmãos e do Senhor que nos reúne.

*  Estar ao serviço na liturgia, signifi-
ca favorecer o encontro de Cristo no Espí-
rito. Assim, tudo o que é feito, não é antes
de mais para gratificar esta ou aquela, para
fazer compreender isto ou aquilo, mas
para sublinhar, para colocar em valor este
encontro. Tudo o que fazemos não tem um
fim em si mesmo, mas é um meio – entre
Deus e os homens, é Jesus, o Cristo. (Cf.
Fil 2, 3-4)

*  Estar ao serviço na liturgia, implica
dar lugar ao Espírito, renunciar a tudo
controlar. Servir, é fazer prova da maior
humildade. – É necessário renunciar à
satisfação pessoal de que os outros com-
preendam exactamente o que nós quere-
mos exprimir.

* Estar ao serviço na liturgia, signi-
fica sublinhar, colocar em valor, o misté-
rio celebrado, isto é, o mistério pascal, e
os principais elementos que o compõem
(segundo o que nos pede a Igreja). Assim,
a arte floral não faz distrair do altar ou do
ambão; mas participa no sublinhar do
mistério pascal celebrado principalmente
nas duas mesas com a assembleia.

* Estar ao serviço na liturgia, signi-
fica ajudar a assembleia – toda a assem-
bleia – a sentir-se no seu lugar. E que cada
um se sinta plenamente participante.
Assim, teremos de estar atentos às dife-
rentes sensibilidades, à diversidade das
pessoas reunidas. Isto passa também por
um bom acolhimento feito às pessoas…

* Estar ao serviço na liturgia, signi-
fica preparar-se a si mesmo para servir.
O Concílio fala em celebrar a Liturgia

com rectidão de espírito! (SC 11). Daí a
importância da oração e da escuta da Pala-
vra de Deus, mas também das obras de
caridade, da presença animadora aos ou-
tros, e particularmente aos mais pobres.
Não é de modo nenhum desejável que o
compromisso ao serviço da liturgia seja
para os leigos um serviço em detrimento
do seu lugar de baptizados no mundo e dos
seus outros compromissos, nomeada-
mente caritativos.

3
Celebrar num espaço

Uma vez que ela é um acontecimento,
a celebração é caracterizada pelo seu
contexto (o lugar, mas também o resto) e
os elementos que aí se colocam em movi-
mento ou entram em acção.

* Para a arte floral, podemos conside-
rar que ela tem o seu lugar também fora
das celebrações. Mas se queremos falar de
Arte Floral Litúrgica, e se este nome é
justo, será necessário partir da celebra-
ção, pois é aí que ela se justifica.

Círio na Vigila Pascal (2005)
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A liturgia coloca em marcha os cinco
sentidos, e isto não é surpreendente pois
trata-se dum encontro. Neste contexto
(que não é exaustivo) podemos salientar
três dimensões neste espaço litúrgico
(para além, do espaço-tempo):

– O universo corporal, com o espaço
geográfico e arquitectural, o volume no
qual a liturgia se desenrola mas também o
modo de ocupar esse espaço, de se movi-
mentar, de o habitar. É a percepção física
do espaço geográfico que nós podemos
concretizar com o nosso corpo.

– O universo visível, com tudo o que é
dado a ver e a contemplar, a observar e a
admirar. Quer sejam as linhas
arquitecturais, as imagens, os frescos e
pinturas, os azulejos, as vestes litúrgicas,
os objectos e vasos sagrados, etc.

– O universo invisível dos sons, dos
sabores, dos odores. O que toca os outros
sentidos, e que reagrupamos aqui neste
contexto. É, sem dúvida, o odor (o cheiro)
que é aqui colocado em destaque.

3.1. O espaço litúrgico

O lugar onde celebramos não é neutro.
Ele tem uma importância capital para
aquilo que se vai passar. O mesmo aconte-
ce para qualquer reunião, assembleia…

O modo como o espaço está estrutura-
do e “vestido-arranjado” influencia de
maneira considerável sobre o que aí se vai
passar, nos modos de comunicação que aí
se realizam (tanto junto daquele que emite
a mensagem como daquele que a recebe),
e no modo de aí estar e de se comportar.

* A Arte Floral Litúrgica pode ter aí
um papel não negligenciável, isto é, de
bastante importância (p. ex. Um arranjo
colocado ao centro duma reunião).

* A disposição dos arranjos florais
participa na estrutura do espaço.

* A alegria, o ar de festa que trazem
as flores permitem uma festa.

O lugar deve ter de modo pleno o seu
papel de lugar de encontro. É neste senti-
do que ele poderá ser chamado sagrado.
Como dizia Mgr Rouet (Art et Liturgie,
DDB 1992): “Este lugar é mais do que
sagrado: ele é santo pois ele é um lugar de
encontro e de conversão.” Confirma o
Livro do Êxodo: o encontro de Moisés
com o Senhor no Sinai para a Aliança. O
lugar de celebração é um lugar que mani-
festa a Aliança (a Nova Aliança que já não
está fechada no Santo dos santos mas que
reside em primeiro lugar na assembleia
“templo do Espírito”) e que a favoriza.

* Os arranjos florais podem (devem)
sublinhar esta Aliança e este encontro. É,
sem dúvida, a sua primeira (e única?)
função.

* São os arranjos de acolhimento, que
exprimem que todos e cada um são espera-
dos por Aquele que é, que era e que há-de
vir: Deus convoca-nos e convida-nos!

Tempo Pascal (2006)
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O lugar está também marcado pelas
celebrações que aí se desenrolam… Lugar
do Baptismo, do casamento, dos funerais,
mas sobretudo da assembleia! Ele é um
lugar vivo e conserva a marca desta vida,
mesmo quando a assembleia aí não está.

* Aí, também, as flores podem ter um
lugar importante. Isso supõe que elas este-
jam frescas e não murchas! As flores con-
servam nelas, o traço das celebrações para
as quais elas foram colocadas uma ao pé
das outras, e com a assembleia.

* Pode ser também interessante, nes-
ta perspectiva, ter coisas mais permanen-
tes em certos lugares (pensamos no baptis-
tério), por exemplo com plantas verdes…

3.2. O espaço habitado,
em movimento

A IGMR convida-nos a fazer do espa-
ço da celebração um lugar “que deve
reproduzir de algum modo a imagem da
assembleia congregada, proporcionar a
conveniente coordenação de todos os seus
elementos e facilitar o perfeito desempe-
nho da função de cada um.” (294).

– Tudo parte da assembleia, é ela que
qualifica o espaço (ecclesia).

Do mesmo modo tudo deve concorrer
para ela. E esta assembleia está em relação
com os lugares que designam o encontro
do Senhor, nomeadamente o altar e o
ambão.

Para que a assembleia tome consciên-
cia daquilo que ela é, e a que ela é convi-
dada, o florir na assembleia tem interesse.
Ex.: o arranjo floral à entrada da Igreja; os
pequenos arranjos colocados, por vezes,
ao longo dos bancos (casamentos), nas
colunas…

* Será uma pena pensar que os arran-
jos sejam só pensados como uma “oferta”
colocada no presbitério!

– O coro, como é chamado muitas
vezes, não é somente o lugar do
presbyterium (ainda menos o santo dos
santos do Antigo Testamento). Ele tam-
bém não é somente, um lugar onde está o
altar, o ambão e a cadeira do presidente,
mas um lugar de circulação, um lugar de
movimento: um lugar litúrgico.

Há a procissão de entrada, com os
ministros que se inclinam diante do altar e
o sacerdote que o vai beijar, como há a
procissão para a leitura do Evangelho…

É evidente que é o altar o mais impor-
tante, e não o que está à frente do altar
(mesmo as flores!).

Existem diferentes intervenientes,
segundo as celebrações, com uma
monição ou outra, num local – que não é o
ambão – e que deve ser discreto.

Nunca flores diante do micro do ani-
mador…

Há leituras que necessitam de um
espaço à volta do ambão, nomeadamente
o Evangelho, eventualmente com incenso
e os acólitos com as velas…

* Se existe uma composição floral
diante do ambão, esta deve permitir a cir-
culação. Ela não deve bloquear o lugar,
mas ao contrário sublinhar que o lugar
está vivo: é o local onde o Senhor se dirige
a nós. Existem ainda outras procissões, e
não esquecer a concelebração…

* O altar não deve aparecer como ina-
cessível porque rodeado de flores, pois a
assembleia está simbolicamente reunida à
volta deste altar.

A sofisticação dos arranjos florais não
é desejável, ela conduz ainda mais à sepa-
ração entre o altar e as pessoas.

– A Igreja e a sua liturgia, exigem de
nós que tiremos o melhor partido do es-
paço disponível. A maior parte dos rituais
preconiza deslocações, movimentos. Pois
a liturgia é uma marcha ritmada, como a
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dos peregrinos de Emaús. Ela é um lugar
de movimentos, e um lugar que nos faz
deslocar, para além das nossas certezas,
dos nossos desejos, dos nossos ídolos…

* Assim as composições florais não
poderão, de modo nenhum, ser objectos de
contemplação estática! Também aí, nos
faz falta muita humildade. (cf. Os ícones
nas liturgias bizantinas). Isto passa pelo
lado efémero das flores, mas também pela
simplicidade das composições.

3.3. O que é dado a ver

– O espaço eleva a alma, pela sua bele-
za, pela sua harmonia. Ele é um lugar de
“comoção”.

* A Arte Floral Litúrgica tem esta
qualidade – quando ela é praticada de
maneira exacta – de estar em harmonia
com o lugar, o espaço (a assembleia, o
coro, o altar, o ambão…)

* Trata-se de “estar inserida, de dia-
logar”; pois a arquitectura e a disposição
dos diversos elementos (fixos) primam
(pois eles são pré-existentes). As composi-
ções florais não poderão estar senão em
relação com eles para resultarem em ver-
dadeira harmonia. Logo, não poderemos
apresentar uma qualquer composição num
lugar qualquer (entre um coro barroco
flamejante e uma sala de desporto).

– Há que considerar a ábside, o espaço
atrás do altar, que tem uma grande impor-
tância. É ele que sublinha a dimensão
escatológica da celebração. É o “espaço
de glória”, de manifestação da ascensão
da nossa oração. É este espaço que eleva e
lembra a ausência de Cristo que está pre-
sente no meio da assembleia, que impede
esta mesma assembleia de se fechar sobre
uma apreensão estreita do mistério cele-
brado.

* As composições florais podem tam-
bém contribuir para a composição deste
espaço – mas modestamente. Elas devem
favorisar este elãn, e não o impedir. A tri-
buna do altar-mor não é o espaço a ser
transformado num horto de flores. Certas
composições florais na ábside, vão, ao
contrário, focalizar o olhar para baixo.

– Não podemos esquecer que existe
uma harmonia entre as duas mesas, o altar
e o ambão.

Também aí as composições florais
podem e devem sublinhar esta harmonia,
colocando em destaque nos símbolos
essenciais. Sem os esmagar, sem os supe-
rar, mas para os darem a ver.

* As flores podem marcar estes luga-
res, e situá-los como essenciais.

– No edifício, muita coisa concorre
para dar a ver, para fazer entrar no misté-
rio de diferentes maneiras pelos vitrais, as
imagens, as pinturas… O que chamamos,
por vezes catequeses, merecem que as
olhemos de mais perto.

Trata-se raramente de ideias ou de
conceitos teológicos, quer sejam obras
antigas ou contemporâneas. Aí encontra-
mos, na maior parte das vezes, cenas
bíblicas (interpretadas pelo artista) ou
não-figurativas, simbólicas. O que é co-
mum, é que não procuramos aí discursos.
Não deveria ser o mesmo para as flores?

* Se a composição floral se dá a ver,
como obra de arte, ela não pode ser figu-
rativa. Ela não é feita para implicar um
discurso (na liturgia, é necessário deixar
todo o seu lugar ao Verbo de Deus e à
acção do Espírito nos nossos corações),
nem para figurar uma cena bíblica, e ainda
menos um conceito.

* Sem dúvida que será necessário
distinguir segundo os lugares onde serão
colocadas as composições florais.

* Um arranjo floral de acolhimento
ou numa capela lateral, é possível pergun-
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tar-lhe que “fale”, que exprima qualquer
coisa ou que suscite uma atitude a quem o
vê ou contempla.

* Mas no coro convém, sobretudo,
deixar falar a natureza e o trabalho do
homem… de ajudar a assembleia a reen-
contrar o seu Senhor sublinhando (sem
esconder) os lugares – pólos que desig-
nam este encontro.

3.4. O que é invisível

– O ver tem uma grande importância
na nossa sociedade de imagens. Mas isto
não data de hoje. Já na Idade Média, para
compensar o desaparecimento da comu-
nhão, inventa-se a elevação que dá a ver.
Não esqueçamos que a liturgia nos convi-
da a um acto que coloca em acção todo o
corpo, que coloca em movimento.

* As flores têm também um papel
num outro registo para além do do visível
e do espaço. Estão presentes os odores. É
verdade que nós somos por vezes penali-
zados pelo cheiro da humidade e do bafio,
ou pelo fumo forte do incenso.

* Talvez um arranjo de acolhimento à
entrada – na mesa onde estão as folhas
com os cânticos, ou informações – possa
ter um papel interessante!

– O que não é dado a ver, é o trabalho
daquelas que fizeram o arranjo. Como não
são dados a ver o trabalho do organista
que ensaia durante horas, ou o trabalho do
sacerdote que preparou a sua homilia e a
celebração, etc.

E é uma oportunidade, pois tudo isto
nos abre à modéstia, e convida-nos a
deixar o primeiro lugar à obra do Espírito.

Somos infelizmente muitas vezes
tentados a querer compensar pela palavra
aquilo que não podemos ver!

– Alguns lamentam-se de não ver re-
conhecido o seu trabalho (sub-entendido:

não nos falaram sobre o assunto, não nos
agradeceram…). Por vezes, têm razão.
Mas convém estar vigilantes para não
transformar a nossa arte em discurso, em
não compensar por explicações demons-
trando a intenção do artista (quer seja por
um discurso ou por um texto).

– Basta que o trabalho seja feito e o
resultado dado a ver. O resto não nos per-
tence (renunciemos a querer controlar o
que as pessoas ressentirão).

4

Para a glória de Deus
e a salvação do mundo

O que dizemos em cada eucaristia
como resposta ao convite do sacerdote:
“Orai irmãos, para que o meu e vosso
sacrifico seja aceite por Deus Pai Todo
Poderoso”. Não é uma afirmação retórica:
trata-se bem da natureza própria da
liturgia, santificação dos homens e glória
de Deus.

Tempo Pascal (2006)
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Isto quer dizer que nós temos esta
responsabilidade (com os outros servido-
res da liturgia) de ajudar a assembleia a
entrar na glorificação do Pai por toda a sua
obra e em particular pelo seu Filho, e na
obra de salvação já iniciada.

* A Arte Floral Litúrgica pode ter um
papel importante neste concerto: ela pode
(e deve) ser a figura, o símbolo (no sentido
mais profundo) da criação, da natureza, do
cosmos…

* Isto não atrai a ideia de arranjos
sofisticados, mesmo se a natureza é feita
para ser trabalhada pelo homem. Ela deve
ser respeitada, não a desfigurando, nem
tornando-a um simples objecto dos nossos
caprichos.

* Isto implica também, que estejamos
atentos às estações do ano, ao que elas nos
oferecem e nos dão a contemplar e a utilizar.

Para dizer as coisas de uma outra for-
ma, a composição floral não é feita para
traduzir o mistério pascal numa outra
linguagem, nem para tornar visível um ou
outro aspecto da liturgia.

Ela é feita antes de mais para o louvor
do Senhor na sua criação, na natureza, e
para a súplica.

Ela é feita (como já dissemos) para
sublinhar (e não para manifestar) a Alian-
ça, o encontro de Deus com o seu povo e a
presença de seu Filho Jesus Cristo.

5
O bom uso das flores

1. Louvor ou homilia?
A resposta é simples: louvor.
Não se deixar levar pela alegoria (que

parte duma ideia para a representar mate-
rialmente), mas ficar no simbólico, aquilo
que nada demonstra, que não ilustra nada,

mas que parte do objecto (flores, vazo,
composição) para exprimir o louvor e a
súplica. Ex.: as flores não têm de repre-
sentar uma cruz! Esta está presente de um
outro modo na celebração.

2. As flores falam por si mesmas.
Não são necessários discursos sobre

elas nem folhetos.

3. Pela escolha das flores e a sua
composição, um ritual (um colocar em
ordem) se realiza, que associa o cosmos
(tempo, lugar) ao louvor.

4. A composição floral
designa o encontro.
Uma assembleia constituída por

irmãos e irmãs convidados pelo Senhor.
Marca também o acolhimento.

5. A composição floral sublinha o
mistério celebrado, sem tentar dizer
mais do que deve. Ela sublinha os modos
de presença de Cristo na assembleia nos
seus pólos litúrgicos.

Em nenhum caso a composição floral
se dá a ver ela-mesma, é por isso que ela
não deve esconder, nem atrair demasiado
o olhar, mas ser suficientemente discreta
no momento de servir a liturgia.

Algumas conclusões:
A composição floral é uma arte muito

bela… e podemos ficar muitas vezes ma-
ravilhados. Mas é uma arte prodigiosa-
mente difícil quando colocada ao serviço
da liturgia.

Pois trata-se de entrar na manifestação
da glória de Deus e da salvação do mundo.
E a composição floral está lá, antes de
mais, para sublinhar a presença de Cristo
– o único Mediador.

Para isso, ela deve entrar em composi-
ção com o espaço, em todas as suas di-
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mensões, inclusive a dinâmica (permitir as
deslocações, suscitar movimento). Um
espaço onde a Palavra se faz ouvir, onde a
comunhão toma forma, onde o tempo está
marcado com o cosmos, etc.

Isto pede, para nós como para qual-
quer outro serviço, que saibamos distin-
guir a nossa própria caminhada para o
serviço (feita de oração, de meditação…)
e o serviço ele-mesmo (humildade, discri-
ção, modéstia)

Isto quer dizer que as riquezas espiri-
tuais que descobrimos, e que temos em
conta no nosso trabalho, no nosso serviço,
não são feitas para serem transmitidas tais
quais, nem por discursos explicativos,
nem mesmo pelas formas e a composição
do arranjo. Será suficiente que elas este-
jam vivas em nós para inspirar a nossa
obra discretamente.

Assim, deve nascer uma convicção
profunda em nós. A arte floral na
liturgia não é um fim em si mesmo. Ela
não deve chocar, nem ser inexistente.
Ela deve significar qualquer coisa ou
fazer parte dum conjunto significativo.
Ela deve “ter um sentido”.

Uma segunda convicção: é que a bele-
za não tem preço.

O que quer dizer que todo o tempo é
pouco para mais sabermos sobre este
tema, nem porque as flores são mais caras
é que a composição é mais bela. É uma
questão de harmonia.

JOSÉ MANUEL RIBEIRO GOMES

Celebração da Confirmação,
S. Miguel do Outeiro (Junho de 2006)

O altar-mor sendo bastante escuro foi
decorado com três arranjos florais,
posicionados em desnível formando uma
linha indicadora do sacrário. Foram elabo-
rados com heras amareladas a penderem e
com gerberas brancas.

Sendo a Festa de Pentecostes o círio,
junto ao altar, foi decorado com robelinis e
antúrios vermelhos (cor litúrgica do Pente-
costes). A forma em “L” sublinha a centra-
lidade do altar.

No arco cruzeiro foi colocada uma
bandeira feita de seda dourada onde foram
escritos os dons do Espírito Santo e ilus-
trada como uma iluminura.

O altar da celebração é novo feito
em madeira de sicómoro (referência a Za-
queu), faltando-lhe ainda a parte inferior
(a actual é do altar antigo)

No ambão foi colocada uma águia re-
cuperada dum antigo ambão.

Todo o conjunto se situa num espa-
ço bastante amplo onde o acto mesmo ce-
lebrativo aparece naturalmente como o
elemento mais importante.
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PREPARAÇÃO PARA
A CONFIRMAÇÃO E A EUCARISTIA

3

Quem é Deus?

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

Senhor, Vós sabeis quem nós somos.
Conheceis os nossos pensamentos.
Sabeis por onde andamos e o que fazemos,
e estais connosco em toda a parte.
Ajudai-nos a conhecer-Vos melhor
e a fazer a vossa vontade,
para vivermos em paz, neste mundo,
e um dia contemplarmos o vosso rosto
por toda a eternidade.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre.
Amen.

2. Quem é Deus
para mim e para ti?
Nas duas primeiras catequeses falá-

mos da Bíblia. Ela é o nosso livro. Quando
viermos à catequese havemos de a trazer
sempre. Ela vai ser o nosso guia no cami-
nho que estamos a percorrer, e que tem
como meta o sacramento da Confirmação.

Esta terceira catequese será sobre
Deus. Seria bom, antes de continuarmos,
dizer, cada um por sua vez, com palavras

simples, quem é Deus para si (TP: O ani-
mador começa... Todos escutam o que
cada um diz, sem fazer comentários).

Ora bem. Será que Deus é só o que nós
acabámos de dizer? Haverá alguém que
nos diga de maneira completa quem é
Deus? Nós sabemos que há uma só pessoa
que sabe perfeitamente quem é Deus. Essa
pessoa chama-se Jesus, que veio ao mun-
do para ensinar aos homens o mistério de
Deus.

3. Jesus é o nosso Mestre
nas coisas de Deus
Antes de Jesus, os homens já procura-

vam saber quem é Deus. Mas nenhum foi
capaz de o descobrir com perfeição. E por-
quê? Porque Deus é um mistério infinito.
Infinito quer dizer sem fim. O homem não
é infinito, mas limitado. Pode ir fazendo
progressos nas coisas que vê. Mas como
Deus não se vê, para que o homem venha a
saber, sem engano nem erro, quem Ele é,
tem o próprio Deus de lho dizer. E Deus
fez isso. Ao longo dos tempos foi revelan-
do o seu próprio mistério. Essa revelação
atingiu o seu ponto culminante quando

CONFIRMAÇÃO



Jesus veio ao mundo e ensinou os homens
(TP: ler e comentar Hebreus 1, 1-2).

O Antigo Testamento diz coisas muito
belas sobre Deus, porque Deus, como aca-
bámos de ler, falou aos nossos pais, isto é,
aos antepassados do povo da primeira
Aliança, por meio dos profetas. Mas foi
nos dias em que viveu o autor da Carta aos
Hebreus, que Deus falou aos homens por
meio do seu Filho Jesus Cristo. Sendo as-
sim, compreendemos que é preciso entrar
na escola de Jesus para que Ele nos ensine
quem é Deus. É o que estamos a fazer, pois
entrar na escola de Jesus não é senão ler a
Bíblia, participar em catequeses e  na mis-
sa, rezar, e pedir-Lhe que nos ensine cada
dia melhor quem é o seu Pai, quem é Deus.

4. Ser discípulo de Jesus
Em todas as escolas, desde a primária

à universitária, há alunos e professores.
Os professores ensinam, os alunos
aprendem. Aos professores também se
lhes chama “mestres”, e aos alunos “discí-
pulos”. Discípulo é aquele que recebe
instruções de alguém.

Também se chamam “discípulos” os
que seguem os conselhos, as ideias ou as
doutrinas dos seus mestres. Os filhos são
discípulos dos pais, porque gostam de
ouvir o que eles lhes ensinam, sobretudo
quando são pequenos. O que o pai diz é
uma “escritura”. E se alguém ousa contra-
dizer o que a criança ouviu da boca do pai,
ofende-a profundamente. Os Apóstolos
foram discípulos de Jesus, porque O ouvi-
ram falar de muitas coisas e acreditaram
no que Ele lhes ensinou. O próprio Jesus
lhes disse um dia: “Vós chamais-me
Mestre (...), e dizeis bem, porque o sou”
(TP: ler João 13, 13).

Este Mestre falou-lhes muitas vezes
de Deus. Falou-lhes por palavras, respon-

dendo às perguntas que lhe faziam, e pela
sua vida de homem, isto é, pela forma
como vivia, orava e fazia milagres.

Hoje, os discípulos de Jesus somos
nós. E como nós queremos saber quem é o
Deus verdadeiro, vamos ouvir o que Jesus
disse e recordar como Ele viveu.

5. Jesus diz-nos
quem é Deus
pelas suas palavras

Deus é o único Senhor

Quando um baptizado quer saber
quem é Deus, tem de o perguntar a Jesus, o
seu verdadeiro mestre, pois não é pon-
do-se a “adivinhar” que se descobre Deus,
mas interrogando Jesus e ouvindo as suas
respostas. Foi assim que outros fizeram
antes de nós (TP: ler Marcos 12, 28-30).

A pergunta deste escriba era impor-
tante naquele tempo e continua a ser
importante hoje. Ele perguntou: Qual é o
primeiro mandamento? Qual é a primeira
coisa que Deus manda fazer ao homem?

Qual foi a resposta que Jesus deu à
pergunta que lhe fizeram? Disse que o
primeiro mandamento, ou seja, a primeira
coisa que Deus manda ao homem é que
acredite em Deus como único Senhor (TP:
todos voltam a ver essas palavras no
texto).

Acreditar que Deus é o único Senhor,
é acreditar que não há nada nem ninguém
mais importante do que Deus. É acreditar
que Deus está acima de tudo, absoluta-
mente de tudo, e que nada nem ninguém
se Lhe pode comparar e muito menos
antepor.

Quem acredita assim, dá sempre o
primeiro lugar a Deus. Os homens, as
suas vidas e os seus problemas também
são importantes. Mas Deus é o único
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Senhor e está acima de tudo quanto existe.
Por isso, um discípulo de Cristo não troca
Deus por nada e quando, na sua vida, en-
tram em conflito os critérios de Deus e os
critérios dos homens, o cristão já fez ante-
cipadamente a sua escolha. Ele coloca-se
sempre do lado de Deus.

Quem nos faz acreditar e agir deste
modo é a fé, que é um dom de Deus, uma
força espiritual interior e uma luz divina
que nos ajuda a ver o que e invisível para
os olhos do corpo. A fé é necessária para a
salvação. Jesus disse: “Quem acreditar e
for baptizado salvar-se-á, mas quem não
acreditar será condenado” (TP: ler Mar-
cos 16, 16).

Deus é único, e amá-1’O de todo o
coração e com todas as forças é a maior
felicidade do homem. Quanto mais al-
guém O ama, mais feliz é.

Onde está Deus?

Jesus falou muitas vezes da presença
de Deus entre os homens. Trata-se duma
presença verdadeira, mas escondida (TP:
ler Lucas 17, 20-21).

Para entendermos o que Jesus disse
aos homens que o interrogaram, temos de
saber que as palavras “reino de Deus”
querem dizer “Deus”. O que Jesus lhes
disse é que Deus não se vê com os olhos,
nem se ouve com os ouvidos. Deus está
perto, mas não entra pelos olhos dentro,
não se impõe a ninguém, é muito discreto.
É preciso procurá-lo para O encontrar.
Muitos não O encontram porque não O
procuram, ou porque O procuram mal, isto
é, procuram-no onde Ele não se encontra.
Andam de tal maneira preocupados com a
vida, que não reconhecem Deus onde Ele
realmente está: no silêncio, na simplicida-
de, na humildade, na verdade, no serviço
aos outros, na disponibilidade. Passam o
tempo a adorar ídolos. Jesus mostra isso

muito bem na parábola do fariseu e do
cobrador de impostos (TP: ler Lucas 18,
9-14)

6. Jesus diz-nos
quem é Deus
pela sua vida
Para tirar uma boa fotografia é preciso

regular bem a máquina fotográfica. Para
projectar bem uma imagem é preciso regu-
lar o projector de forma adequada.

As nossas ideias sobre Deus são mui-
tas vezes semelhantes a fotografias ou
imagens desfocadas, porque nascem do
que pensamos e ouvimos, ou do que ou-
tros, como nós, pensaram ou escreveram
sobre Deus. Ora, nas coisas de Deus, é
preciso ouvir Jesus e sobretudo olhar para
a sua vida. Não foi por acaso que Ele disse
um dia a um dos seus Apóstolos: “Filipe,
quem Me vê, vê o Pai” (TP: ler Jo 14, 9).

O evangelho de São Lucas tem um ca-
pítulo maravilhoso, onde Jesus mostra
bem o rosto de Deus, descrito nos traços
dum pai que tinha dois filhos (TP: ler
Lucas 15, 11-32).

Quando um dia o filho mais novo re-
gressou a casa, o pai não se lembrou mais
das tristezas que ele lhe dera, mas apenas
viu diante de si um filho que regressava
desiludido da vida, a morrer de fome e
também com saudades do pai. Assim faz
Deus connosco quando nós tomamos a
resolução do filho mais novo.

Entretanto, Jesus não deixa de colocar
na parábola a reacção do filho mais velho,
trabalhador fiel e esforçado, mas sem
compaixão para aquele que regressara, ao
qual já nem sequer chama irmão. Deus
não faz isso a ninguém.

Na nossa linguagem não é raro ouvir
dizer que Deus castiga os maus e recom-
pensa os bons. Quem assim fala está a
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Este curso de preparação
para a Confirmação e a Eucaristia
continua nos próximos números

tomar o filho mais velho como modelo de
Deus. Ora não é isso o que a parábola nos
quer ensinar sobre Deus. O coração
daquele pai é que é o modelo do coração
de Deus. Pode ser que haja pessoas que
gostassem de um Deus mais rigoroso em
determinados casos e circunstâncias. Mas
não é assim o Deus de que nos falou Jesus.
E ainda bem.

Jesus não é apenas um profeta que
transmite fielmente aos discípulos a men-
sagem recebida de Deus no silêncio da
oração. É muito mais que um profeta. Na
sua pessoa, Ele é a presença de Deus no
meio dos homens, e nas suas acções, Ele é
o amor de Deus a manifestar-se.

Por isso, para descobrir quem é Deus,
que ninguém pode ver, pois Deus é espíri-
to, os cristãos aprenderam que tinham de
olhar principalmente para o rosto de Jesus
e reparar nas suas atitudes para com os
mais desprezados (TP: ler Lucas 7,
36-50).

O Papa João Paulo II, que Deus cha-
mou para Si, aprendeu e ensinou muito
bem, por palavras e atitudes, quem é Deus
e como é Deus. Sabeis porquê? Porque o
aprendeu do único Mestre verdadeiro:
Jesus. Tinha muita razão quando dizia a
todos os homens e mulheres do mundo:
“Abri as portas a Cristo”. Vamos também
nós fazer assim.

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

Obrigado, Senhor,
por nos terdes ensinado hoje que,
para Vos conhecer,
é preciso escutar Jesus e olhar para Ele.
Ajudai-nos a fazer essa descoberta,
pois nós sentimos que o nosso coração
só em Vós pode encontrar
a verdadeira felicidade.

JOSÉ DE LEÃO CORDEIRO
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Para introduzir e apresentar as razões
dos vários assuntos tratados nesta comuni-
cação, falou-se, em primeiro lugar, do
Rito. Foram apresentados exemplos
daquilo que é considerado rito na vida
humana. Chegou-se à consideração do rito
como fazendo parte essencial da celebra-
ção já que esta prioritariamente é de
ordem prática e não de ordem intelectual.

Sendo a liturgia sinal e símbolo em si
mesma, usa sinais simbólicos secundários
que contribuem para o enriquecimento de
toda a acção, tornando mais visível e sen-
sível o principal sinal, que é a própria
liturgia, o Sacramento.

Cito o Cón. J. Ferreira: «A palavra já
é, em certo sentido, um sinal. Mas o rito, o
sinal-acção, pertence a outra ordem dife-
rente da da palavra. Enquanto a palavra
fala sobretudo à inteligência e comunica
uma noção, uma ideia, (um conceito) o
sinal dirige-se principalmente à sensibili-
dade e desperta o afecto. A palavra faz
nascer no outro um pensamento; o sinal
gera nele um sentimento, toca-lhe na afec-
tividade, diria mesmo, fala-lhe ao coração.
O coração não exclui, de forma alguma, a
inteligência, o pensamento, o equilíbrio
mental, mas dilata esse pensamento, abre
o interior do homem ao que está para além
do âmbito do pensar; leva-o a querer,
impele-o a amar. O sinal diz mais do que a
simples palavra, diz aquilo que a palavra
não conseguiu exprimir. Faz compreender,
não apenas com a inteligência, mas com o
homem todo. Palavra e rito, duas maneiras

de o homem se exprimir e de se comuni-
car, que se completam, que se prolongam
uma à outra, que fazem caminhar desde o
dizer ao fazer, desde o pensar ao sentir,
desde o possuir na inteligência até ao
comungar com o coração» (Cf Do Simbo-
lismo ao Símbolo).

Funções rituais da música
Tal como existem músicas apropria-

das para dançar ou para descansar, para
cantar em coro ou para prazer pessoal,
assim na liturgia existem músicas apro-
priadas ou não apropriadas para realizar
os diversos gestos vocais e para marcar os
diversos momentos rituais.

1.  Para realizar os diversos gestos
vocais – proclamar, meditar, salmodiar,
louvar, aclamar, dialogar, responder, etc. –
os cantos rituais estão intimamente liga-
dos à acção litúrgica. São, portanto, gestos
vocais diversos que exigem géneros musi-
cais também diversos. Assim, segundo a
Instrução Geral do Missal Romano
(IGMR):
– O Senhor tende piedade…  é uma

aclamação-súplica (52)
– O Glória, um hino (52)
– O Credo, uma profissão de fé (67)
– O Santo, uma aclamação de toda a as-

sembleia (79/b) como o canto da
anamnese (79/e) e o Amen da doxologia
final da Oração Eucarística (79/h)

– O Cordeiro de Deus, uma invocação litâ-
nica (83).

O MINISTÉRIO DO CANTO
E DA MÚSICA

MÚSICA
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2.  Para marcar e sublinhar os
diversos momentos rituais  – início de
um rito, procissões, ladainhas, etc.–  entre
os cantos que sublinham os diversos
momentos rituais, a IGMR recorda em
particular:

– O canto de entrada cuja finalidade é
«iniciar a celebração, favorecer a união
daqueles que estão reunidos, introduzir as
suas mentes no mistério do tempo
litúrgico ou da festa e acompanhar a pro-
cissão do sacerdote e dos ministros (47)

– O canto do ofertório que sublinha a
procissão com a qual se levam os dons ao
altar (74)

– O canto da fracção do pão “signifi-
ca que nós, sendo muitos, formamos um
só corpo na comunhão num só pão da
vida, que é Cristo” (83)

– O canto da comunhão que tem a úni-
ca “finalidade de exprimir, por meio da
unidade das vozes, a união espiritual dos
comungantes, manifestar a alegria do
coração e tornar mais fraterna a procissão
com a qual os fiéis se deslocam para rece-
ber o Corpo do Senhor” (86)

Cada canto, portanto, no momento
litúrgico em que é cantado, desempenha
uma função ritual. Não é um entretimento
nem forma de encher certos tempos mor-
tos de algumas celebrações. [“Cantai qual-
quer coisa!”].

A Instr. Musicam Sacram diz também:
«Uma organização autêntica da celebra-
ção litúrgica, … requer ainda que se
observem bem o sentido e a natureza pró-
pria de cada parte e de cada canto. Para se
conseguir isto, é preciso antes de mais que
os textos que por si mesmos devem ser
cantados, se cantem efectivamente,
empregando o género e a forma pedidos
pelo seu próprio carácter». (MS 6)

Já em 1976 o P. Joseph Gelineau afir-
mava numa entrevista publicada, que o

primeiro serviço que a música e o canto
fazem à liturgia é o de lhe fornecer um
“instrumento de celebração. Para que a
assembleia possa entrar em atitude de
celebração, precisa de comportamentos
orais: palavras, ritmos, sons. Para um
Amen bastam duas notas ou uma com um
ritmo elementar. Para um hino é necessá-
ria a arte do poeta e a do compositor. Mas
ele (hino) não é tanto a obra literária ou
musical mas um instrumento colectivo de
oração. Se num concerto o facto de não
seguir certas particularidades estilísticas
poderia ser considerado um defeito, não é
assim na acção litúrgica (tal como não tem
importância se o vinho para a Eucaristia é
‘Chianti’ ou ‘Porto’).

O segundo serviço é o de significar a
festa. Por isso espera-se que os cantos
tenham uma certa sumptuosidade, melo-
dias que cantem, harmonias que como-
vam, ritmos que arrastem e número de
decibéis proporcional. Uma melodia banal
e frágil, seria desilusão.…

Mas a música pode fazer mais, isto é,
pode fazer ouvir aquilo que não pode ser
ouvido, como um ícone faz comtemplar o
que não pode ser visto, o invisível.

Mas eu sonho, continua o P. Gelineau,
que cheguemos a produzir uma música
que deixe transparecer de tal modo o que
celebra, que se transforme em fonte ines-
gotável de oração, de sentido e de senti-
mento. (Musica e assemblea, n. 76, pág. 8)

A reforma litúrgica tem procurado
devolver a cada rito e a cada um dos seus
elementos, uma função clara.

As partes da missa são quatro: ritos
iniciais, liturgia da palavra, liturgia euca-
rística (em que se inserem os ritos da
comunhão) e ritos de despedida. Dentro
de cada parte, certos elementos requerem,
em maior ou menor medida, o canto.
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Alguns são variáveis, outros fazem parte
da própria estrutura da missa.

Parece que hoje, na prática litúrgico-
-musical, a maior parte dos animadores do
canto se voltam para os cantos variáveis
(entrada, comunhão…) e deixam os que,
de facto, decidem o ritmo da celebração e
lhe dão vigor festivo e participativo (os
cantos rituais invariáveis).

Cada um dos cantos fixos tem a sua
função e a sua forma. A função é, na práti-
ca, o significado de cada um deles dentro
do rito em que se inserem. As formas,
estruturais e musicais, são as construções
resultantes da composição ou da execu-
ção. Falaremos mais adiante das formas.

As assembleias
cantam ou não?

De facto, o canto é a forma ideal de
participação comunitária, mas como é
possível que cante na liturgia quem não
canta nunca?

Nunca conseguiremos que toda a
assembleia cante, como gostaríamos e
como deveria ser. É uma questão cultural
viva, até nos seus aspectos mais negativos.
Se as pessoas não se habituam a cantar
desde pequenas, sentindo o prazer do can-
to e sentindo a sua expressão muito parti-
cular, sobretudo em certos momentos, não
há muito a fazer quando chegam à idade
adulta. Nessa altura, não adiantará dizer à
pessoa que o canto é a expressão da fé
mais profunda, proclamada e manifestada
publicamente em comunidade… Não sen-
tirá o canto como expressão de qualquer
coisa, muito menos da fé. Se conseguir
cantar alguma nota, será apenas como
esforço de boa vontade e por causa da
insistência de alguém, para fazer um jeito
e ser simpático naquele momento.

Portanto, como dizia o P. Gelineau,
para certas pessoas, cantar na liturgia pode
ser uma ruptura com os seus hábitos
culturais.

Em vez de nos exaltarmos pelo facto
de certas pessoas não cantarem, procure-
mos entender que nem sempre esse facto é
sinónimo de falta de participação. Tal
como, o facto de cantarem todos, pode não
ser sinónimo de participação plena.

Como consequência, não deixemos
que o desânimo tome conta de nós,
ensaiadores e responsáveis pelo canto. Até
pode acontecer que, depois de algum
tempo em que essas pessoas vão ouvindo
o Grupo Coral e a assembleia a cantar
bem, comecem a gostar, comecem tam-
bém a balbuciar e por fim se juntem
convictamente ao canto dos outros.

Estamos a ver a nossa responsabili-
dade neste ministério!

Não devemos pensar apenas em que
todos cantem, mas em que se cante bem,
mesmo que nem todos o façam. O canto
que acontece na celebração, além de ser a
expressão da fé de quem canta, pode ser a
expressão da fé de quem ouve cantar bem
e, ao mesmo tempo, ser um convite para
que esses sejam arrastados pela beleza de
tudo aquilo em que estão envolvidos, can-
tado pelos outros.

A música é o meio de expressão e de
realização de uma atitude interior da
assembleia e de cada um dos que a inte-
gram. Neste sentido é apoio indispensá-
vel, é condutor das atitudes de adoração,
de conversão, de fé, de louvor, de acção
de graças, de meditação, de súplica, de
comunhão, etc. Por um lado, responde e
dá visibilidade exterior a esses sentimen-
tos, e por outro ajuda a interiorizá-los
para depois os traduzir em vida. (La
música en la Iglesia, 208)



138 BOLETIM DE PASTORAL LITÚRGICA

Como sinal litúrgico que é, a música
torna visível, exprime e realiza a presença
da salvação e a união da comunidade que
celebra com Cristo e, por meio dele, com o
Pai, no Espírito Santo. Ora esta é, para
resumir tudo numa palavra, uma função
sacramental da música litúrgica. Terei
então de dizer que, apesar de nem todas as
pessoas cantarem sempre o que lhes com-
pete não significa que não é importante o
canto litúrgico. Por isso, o objectivo será
conseguir que todos cantem. O modo de o
fazer é que vai exigir tanta paciência, por
ser tão lento, que morreremos antes de ver
concretizado esse sonho.

Quando falamos na função ministerial
da música, é preciso que ela não seja
entendida nem reduzida a mera funciona-
lidade no conjunto da celebração. Estaría-
mos ainda no tempo da música como
ancilla (serva) da liturgia.

Recordemos que, na linguagem litúr-
gica, a expressão munus (função) e sobre-
tudo o qualificativo ministerial, embora
tenham implícita a ideia de serviço e de
subordinação, na realidade o que querem
significar é a condição de mediação
expressiva, simbólica, sensível dentro da
acção comum que é a liturgia, para que o
mistério da salvação e a sua aceitação por
parte do homem, tomem corpo na acção
ritual. A liturgia é toda ministerial e nela
tudo tem uma função, uma missão ou um
serviço. Como o próprio Cristo: «Eu estou
no meio de vós como quem serve». (Lc 22,
27; cf. Jo 13, 4-14)

Estamos a entender, como consequên-
cia de tudo isto, que na liturgia não inte-
ressa uma música meramente artística.
Quer dizer, que seja bela em si própria,
que seja boa Arte, sem mais. Essa deve ser
a visão do Concerto ou do Recital. Na
liturgia, a música tem de ser, além do
mais, uma música Ritual. Não quer isto

dizer que não deva ser bela e artística,
porque todas essas características devem
estar presentes em toda a música para que
o seja, realmente. Para a liturgia não basta.

A música, tal como os restantes sinais
litúrgicos, não está apenas ao serviço dos
fins expressivos e comunicativos da
liturgia mas, antes de mais, ao serviço do
mistério de Cristo e da Igreja.

A função ministerial da música
litúrgica concretiza-se em três aspectos
essenciais:
1. Reveste a palavra de Deus e a palavra

do homem que responde;
2. Favorece a unidade e a comunhão da

assembleia;
3. Ela própria é um rito.

Dimensão antropológica
Do ponto de vista antropológico, a

música possui outros valores que são tam-
bém decisivos para os fins da liturgia mas
não pretendo voltar para aí a nossa refle-
xão.

1.  Revestimento da palavra de
Deus e da palavra do homem que res-
ponde.

A revelação de Deus chega ao homem
através da Palavra (incarnada e proferida),
a qual suscita uma resposta do homem, no
canto e na oração. Depois virá o gesto
ritual ou a acção (a liturgia é acção) em
que se cumpre o anunciado. Esta é a estru-
tura básica e essencial de toda a celebra-
ção litúrgica.

O meio de diálogo entre Deus e o
homem é, antes de mais, a palavra; depois
também o gesto como uma forma de pala-
vra. A música deve revestir a palavra (Tra
le sollecitudini, Pio X, n. 1).

Pio XII na encíclica Musicae Sacrae
Disciplina, diz que o canto gregoriano é
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exemplar “pela íntima conexão entre as
palavras do texto e as melodias”. (n. 13)

A SC n. 112 retoma estas palavras para
falar do “canto sagrado unido às pala-
vras”, como parte necessária e integrante
da liturgia solene.

Este revestimento da palavra feito
pela música, não é mero adorno mas tem
uma dimensão sacramental porque a
melodia  – se está bem feita –  interpreta a
palavra.

Por isso não devemos cantar na
liturgia melodias que não nasceram dos e
para os textos, nem adaptações de canções
compostas sem estes cuidados, como
também cantos elaborados por quem não
tem fé. Nestes casos, é fácil verificar que a
música não interpreta a palavra e, por-
tanto, não alcança a sua dimensão sacra-
mental.

A música configura a palavra de
maneira mais eficaz, prolonga-a ou sim-
plesmente a torna mais inteligível e
assimilável. «O Canto é a plenitude da
palavra». (A. Bugnini, Liturgia viva,
1962, citado por Gelineau).

2.  Favorece a unidade e a comu-
nhão da assembleia

O primeiro sinal da unidade da assem-
bleia é dado pelo facto de “estarem todos
reunidos no mesmo lugar” (como na des-
cida do Espírito Santo).

Esta unidade física é seguida pela
acção misteriosa e silenciosa do Espírito e
pela colaboração dos presentes que
querem essa unidade. «Ele está no meio
de nós» é, finalmente, a constatação desta
união da assembleia com o Senhor.

A música é factor de unanimidade,
expressão dos que partilham os mesmos
pensamentos, os mesmos sentimentos, os
mesmos valores. Para que realize melhor
esta “função” deve ser cantada, na medida

do possível, por todos os que estão na
mesma assembleia. É este também um
factor de santidade da música, porque esta
união (unanimidade) realiza-se ao nível
do coração, na acção litúrgica, na presença
e união com Deus.

Mesmo que a unidade esteja alcan-
çada por outros meios, ao cantarmos, a
unidade reforça-se.

3.  A própria música é um rito.
A música não se limita a acompanhar

o rito ou a conferir-lhe solenidade e maior
grau de participação na acção litúrgica. Na
verdade, a música, parte integrante da
liturgia, é uma acção ritual, um gesto
litúrgico que tem como protagonista, antes
de mais, a assembleia. O canto do cele-
brante, dos ministros ou do coro e o papel
do organista não se compreendem sem
assembleia pois ela é que é o verdadeiro
sujeito integral da acção litúrgica.

Ao conferir expressividade à palavra
ou ao sublinhar determinado gesto
litúrgico, a música torna-se, ela própria,
rito sacramental. Por exemplo, na oração
eucarística, o prefácio ou o relato da insti-
tuição, quando são cantados, tornam mais
evidente o carácter de acção de graças
como a anamnese – proclamação da morte
do Senhor que é a Eucaristia. O canto e a
música são um gesto vivo antes de serem
uma partitura que se interpreta. (En el
Espiritu y la Verdad, J. Lopez Martin,
Salamanca 1987)

Resumindo e concluindo:
O canto e a música na celebração são

uma parte necessária e integrante da
liturgia solene, entendendo a solenidade
não como mero elemento decorativo e
externo e moralizante, mas como a forma
mais plena de participação daqueles que
constituem a assembleia, dentro da acção
litúrgica.
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Director da assembleia
Direcção da assembleia
O animador do canto

Antes de mais o animador, o director
da assembleia, não pode ser aquele
(aquela) que o faz só porque tem boa pre-
sença e jeitinho para mexer os braços.
Terá de ter estes atributos, com certeza,
mas deve ser quem sabe pegar num cân-
tico escrito, estudá-lo, compreender o
texto, saber para que serve, a sua oportuni-
dade e funcionalidade litúrgica, saber
integrá-lo num plano de aprendizagem e
de ensaios da assembleia e ter a capaci-
dade de o ensaiar com espírito de serviço à
assembleia, sem atormentar demasiado as
pessoas. É necessário saber ser eficaz nos
ensaios, para ter alguma garantia de poder
continuar a ter gente nos próximos en-
saios.

Dirigir não é só marcar o compasso
com este ou aquele braço. Mais impor-
tante que o compasso é o ritmo da palavra
e da música.

O animador, como o director do Coro,
também não pode ser aquele (aquela)
que está nesse ministério porque não sabe
tocar um instrumento e tem alguma capa-
cidade natural de liderança no grupo. Al-
gumas pessoas, que não querem o trabalho
de se prepararem, acham que não é preciso
saber grande coisa para dirigir. Basta
mexer os braços e gritar ao microfone!

Também não vale dizer que está ali
porque não há quem faça melhor. Sim,
isso pode acontecer alguma vez, numa
situação de emergência ou durante algum
tempo, mas já será mau se se transforma
em situação habitual, ordinária. A longo
prazo, é necessário pensar na preparação
séria de alguém, mesmo que não seja para
fazer cursos superiores.

Algumas situações merecem uma
referência especial.

Os colaboradores litúrgicos da música
e do canto devem agir sempre com espírito
de serviço e humildade a condizer. Às
vezes surgem nas paróquias pessoas no-
vas que estudam ou estudaram música,
mesmo até especificamente música sacra,
mas depois não podem colaborar só por-
que há quem venha fazendo esse traba-
lho há alguns (talvez muitos) anos e…
entende que não deve deixar… E passam a
levar para casa a chave do armário das
músicas para que mais ninguém tenha
acesso… e fecham o órgão…!

Deveriam, pelo contrário, tomar a ini-
ciativa de sugerir, convidar e incentivar
alguém a estudar música e liturgia para
que o canto na paróquia possa melhorar.

O animador do canto, quando tem
oportunidade de contactar com um novo
cântico, deve analizá-lo. Eis algumas
ideias para ajudar essa análise:

– Título. Já pode dizer bastante.
– Letra (texto), literária e teologicamente

correcta?
– Se é para crianças, é demasiado infantil,

no pior sentido (infantilizante)?
– Se é para jovens, é demasiado intimista,

sentimental-televisiva?
– O vocabulário obriga ao uso constante

do dicionário?
– Compositor, é pessoa de fé ou nome do

espectáculo?
– Música litúrgica / Não litúrgica
– Específica / Apropriada
– Culta / Clássica / Popular
– Tempo litúrgico, especial ou Comum?
– Celebração litúrgica: Eucaristia / Sacra-

mentos / Lit. das Horas
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– Momento ritual concreto (para um só ou
mais que um?)

– A música está em consonância com a
celebração?  Ajuda ou distrai?

– Que ambiente evoca?  Oração ou diver-
timento e dança?

– O Tempo (e o ritmo) para que momento
celebrativo é apropriado?

– Os intervalos são cantáveis?
– O âmbito / tessitura adequada?
– Ajuda a oração ou distrai e dispersa (em

vez de unir)
– É a uma ou mais vozes.
– Poderemos juntar o coro (a vozes) à

assembleia ou apenas alterna com ele?
– O Grupo Coral será ensaiado antes para

ajudar na tarefa do ensaio da assem-
bleia?

– Que instrumentos vão ser usados, ou
será cantado sem qualquer acompanha-
mento?

– Os instrumentos ajudam a cantar, sus-
tentam o canto ou concertam com ele
com volume equilibrado?

– Com mais este novo cântico, vamos can-
tar notas ou conseguiremos rezar notas?

– O texto é pronunciado com clareza e
facilidade ou tem palavras difíceis no
significado e na pronúncia?

– Existe unidade entre a melodia e o
texto?

– Sente-se que a melodia nasceu para
aquele texto? (Atenção às várias estro-
fes do mesmo canto, que serão cantadas
todas com a mesma música)

– O texto tem qualidade literária, poética?
– Tem beleza?
– Tem ideias que a música faz evidenciar

de forma bela?
– A música está ao serviço do texto?

Estamos a enunciar etapas de uma
análise que tem de ser feita a partir da lei-
tura e não apenas do ouvido. Não podere-
mos castigar o Coro ou a assembleia a
aprender um cântico novo para nos aper-
cebermos, só no fim, que não é o mais
adequado para aquelas pessoas ou para
aquele momento litúrgico.

Parece-me que é conveniente, no en-
tanto, deixar continuar alguns cânticos
que andam muito espalhados, se tornaram
populares ao longo de tantos anos de repe-
tição, apesar de nem sempre respeitarem
os critérios que devemos analisar num
cântico novo, actual.

Não acontece nada por continuarmos
a cantá-los, mas hoje, repito, alguns não
passariam na análise de crítica literária.
Sobretudo a gente mais nova está muito
atenta e é sensível a estas coisas. E tem o
direito de entender o que canta.

Ao examinar um cântico e a sua fun-
ção ritual, estejamos atentos a certos tex-
tos que não vão além do nível sociológico
ou antropológico. Estou a pensar, entre
outros, nos chamados “cantos de (da) paz”
e de mensagem…

A 29 de Setembro de 1985, numa
substancial homilia proferida na missa das
Scholae Cantorum, o Papa João Paulo II
demora-se a esclarecer a relação entre
«sacralidade e arte» na música sacra:

«A Música seja verdadeiramente sa-
cra, tenha a predisposição adequada à sua
finalidade religiosa; seja verdadeiramente
artística, isto é, capaz de mover e transfor-
mar os sentimentos do homem em canto
de adoração e de súplica à Santíssima
Trindade» (Insegnamenti, VIII, 2, 798).
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LÉXICO LITÚRGICO MUSICAL

é a doxologia menor. O N. T. tem mais
algumas doxologias a concluir escritos
apostólicos.

Kýrie eleison
É uma invocação grega que significa

Senhor tende piedade. Se se sublinha o
Kyrie, é uma saudação a Cristo ressuscita-
do, mas se se coloca mais importância no
eleison então estaremos perante uma atitu-
de mais penitencial.

Ladainha
É uma sequência de súplicas, recita-

das ou cantadas por um solista ao qual a
assembleia responde sempre com a mes-
ma fórmula incisiva e breve. São popu-
lares certas ladainhas de uso devocional.
Na celebração eucarística aparecem fór-
mulas litânicas no Senhor, tende piedade,
Oração universal e Cordeiro de Deus; na
Liturgia das Horas, nas invocações das
Laudes e intercessões das Vésperas; nos
sacramentos, aparecem no Baptismo e na
Ordenação.

Cantos entre as leituras
Actualmente, temos dois: O salmo

responsorial e a aclamação ao Evangelho,
com aleluia ou não (Quaresma). Se a Acla-
mação ao Evangelho não se canta, pode
omitir-se. (IGMR, 63 c)

Sequência
Na sua origem, por volta do séc. IX,

era um desenvolvimento do Aleluia com a
aplicação de sílabas às notas dos longos
melismas. Começando por serem
menemónicas (ajudas à memorização),
essas sílabas passaram a ser, progressiva-
mente, um texto com sentido, de modo a

Algumas definições muito sintéticas
de palavras que usamos na liturgia. Vou
tentar ser mesmo muito breve e conciso.

Aclamação
É um aplauso dirigido a uma pessoa

ou a um acontecimento. Exprime a partici-
pação com certa emotividade. Na liturgia
usa formas breves, repetidas como: Amen;
Hossana; Aleluia; Glória a Vós… Por ex-
tensão, chamam-se também aclamações
os diálogos entre ministros e assembleia.

Aleluia
Palavra hebraica “Hallelu-jah” = lou-

vai a Yahweh, louvai o Senhor! Encon-
tra-se nos salmos chamados aleluiáticos,
que são laudativos e de acção de graças. É
um grito de alegria que se insere em mui-
tos textos litúrgicos e que evoca o canto da
Igreja redimida. Como rito, saúda a pre-
sença de Cristo no Evangelho. Neste mo-
mento litúrgico, pode também ter certo
desenvolvimento musical como o jubilus.
Evite-se, na medida do possível, a forma
salmódica, para não parecer mais um sal-
mo responsorial com o refrão “aleluia”.

Amen
Palavra hebraica que umas vezes

significa “é assim”, outras “assim seja”,
“é verdade”. É também o nome de Jesus
(Apoc 3, 14 - O Amen é Cristo). Confirma
e autentica um discurso, dá o consenso a
um gesto ou aceitação a um mistério.

Doxologia
Fórmula de louvor e glorificação

dirigida à Santíssima Trindade. Além da
grande doxologia da oração eucarística,
todos conhecemos o “glória ao Pai…” que
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dar origem a um novo trecho. Desenvol-
veu-se de tal forma que lhe foram aplica-
das estrofes, com ritmo simétrico ou
assimétrico (sequência versus ou prosae).
No séc. XII aproximava-se já do hino. O
gosto por esta forma poética livre deu
origem a tantas sequências que o Concílio
de Trento (1545-1563) na sua reforma
litúrgico-musical baniu a maior parte,
ficando apenas cinco: Victimae Paschali
laudes; Veni, Sancte Spiritus; Lauda Sion;
Dies irae. Mais tarde foi introduzida a
sequência Stabat Mater que se crê ser de
Jacob de Todi († 1309).

É curioso que esta sequência da
Senhora das Dores (15 de Setembro) que
está no Leccionário, está também na
Liturgia das Horas como hino (Ofício de
Leitura).

Prefácio
É um discurso solene que lança o tema

da acção de graças pela obra da salvação,
apresentando alguns motivos genéricos ou
específicos para o fazer.

Como texto que culmina no Santo,
parece exigir o canto ou, pelo menos, uma
proclamação poético-emotiva.

Santo
Também em anos passados falei aqui

desta aclamação-hino. Recordarei apenas
que, sendo a conclusão do prefácio um
texto solene de acção de graças, deve ter
uma música de carácter brilhante a condi-
zer especialmente com o final do prefácio.
Mas sobretudo deve ser cantado com a voz
toda (o que não significa que deva ser
“berrado” ou com a voz descuidada).

Também recordo que o Santo não
deveria ter forma responsorial,
porventura com fórmulas do canto da
salmodia. Seria falsear uma forma musi-
cal. A antiga distinção do bendito, que

fazia desta parte uma espécie de adoração
depois da consagração, já não tem sentido.

Nunca se deixe de cantar o Santo,
sempre que há mais cantos. E mesmo que
não haja outros cânticos na celebração.

Formas musicais
Partindo de um dado conhecido de

todos, recordo que há muitos tipos de dan-
ça. Para cada uma delas, há uma música a
condizer com os movimentos que se
fazem, com as voltas que se dão, a veloci-
dade e até com o tempo razoável que deve
durar cada uma.

Ora na liturgia há momentos e circuns-
tâncias em que se canta.

Cada canto é adequado ao momento
litúrgico (é ritual) e, conforme o tempo
que dura, os intervenientes que actuam
(coro, assembleia, alternância ou não), foi
adquirindo uma estrutura, uma forma, tí-
pica daquele momento litúrgico. É a forma
musical.

Estas formas musicais não nasceram
nos gabinetes dos compositores, mas no
desenrolar das celebrações.

Se há muita música que hoje não tem
lugar na liturgia, apesar de ter sido feita
para ela, é porque mudou a liturgia e não
porque essa música perdesse qualidades.
É isto uma das provas evidentes da evolu-
ção das formas musicais litúrgicas, que
dependem da liturgia.

Um Santo tem uma forma diversa de
um Salmo responsorial. Por isso o Aleluia
(Aclamação ao Evangelho) não deve
parecer mais um Salmo responsorial com
outro refrão… (como acontece na Vigília
Pascal).

Silêncio
A actual reforma dá um significado

e importância particular ao silêncio. O
silêncio litúrgico não é apenas a ausência



144 BOLETIM DE PASTORAL LITÚRGICA

de sons ou de palavras, mas é um momen-
to de empenho pessoal e interiorizado; é
um momento privilegiado de comunhão
com o Verbo, de modo que faça brotar o
louvor e a súplica. É, como alguém diz, o
momento dos pobres – a quem pertence o
Reino de Deus – se dirigirem a Deus.

A IGMR diz: «A natureza deste silên-
cio depende do momento em que ele é ob-
servado… Assim, no acto penitencial e a
seguir ao convite à oração, o silêncio des-
tina-se ao recolhimento interior; a seguir
às leituras ou à homilia, é para uma breve
meditação sobre o que se ouviu; depois da
Comunhão, favorece a oração interior de
louvor e acção de graças» (n. 45).

Uma celebração sem silêncios pode
tornar-se uma espécie de manifestação de
rua, uma espécie de comício onde, o que
convém, é ouvir quem fala e não ter tempo
para pensar e levar a sério o que se ouviu.

O silêncio ajuda a contrariar um pou-
co o excesso de verbalismo das celebra-
ções. Para que uma comunidade chegue ao
hábito de fazer silêncios na celebração,
deve ser esclarecida sobre eles, de modo a
não pensar que o celebrante adormeceu
quando está sentado ou que se está à
espera de qualquer coisa esquecida.

Quando o celebrante faz a purificação
do cálice e outros vasos, depois da comu-
nhão, muitas pessoas estão a observar o
que ele faz e pensam que estão à espera
que ele termine esse trabalho. Seguem-no
atentamente com o olhar. Não estão, de
facto, a fazer silêncio.

Gesto
Na linha da participação activa e da

comunicação, junto com o que se faz,
torna-se importante o como se faz. Cada
intervenção torna-se mais ou menos signi-
ficativa conforme o contexto em que se

enquadra. O envolvimento da pessoa
inclui sempre uma carga gestual, uma vez
que o corpo é a transparência da alma.
Pelo contrário, cada gesto exterior não é
autêntico se não for interiorizado. Os
gestos e sinais falam aos sentidos.

Ministro
Em síntese, é cada um dos diversos

actores da celebração: nomeados,
instituídos, laicais, ordenados.

Participação activa
É uma das palavras de ordem da SC

(v.g. n. 19). Esta expressão baseia-se na
visão do povo de Deus como sujeito da
liturgia e não apenas como beneficiário.
É um dinamismo de assembleia verdadei-
ramente celebrante, uma repartição de
funções e de ministros. Como exige a
natureza do culto cristão, a participação
activa deve ser simultaneamente interior e
exterior; uma e outra estão e são organica-
mente ligadas e inseparáveis. A forma
mais sublime de a tornar efectiva consiste
na comunhão com as realidades sacramen-
tais. No entanto, esta comunhão suprema
exige uma gradualidade e um amadureci-
mento baseados na educação litúrgica a
todos os níveis.

Coro
Todos sabem o que é, mas só quero

aqui recordar que este grupo de cantores,
na celebração litúrgica é a porção de
assembleia musicalmente mais avança-
da, que desempenha um ministério de estí-
mulo, de acompanhamento, de diálogo, de
pedagogo. A sua presença na celebração
tem também uma prestação musical, uma
funcionalidade celebrativa, um valor
simbólico.
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Próprio
São as partes da liturgia ligadas a

determinada celebração ou festa. São
leituras, hinos, antífonas, prefácios,
versículos, responsórios, orações, etc.

Comum
Serve para as várias celebrações que

não têm textos próprios.

Ordinário
São partes que não mudam, são sem-

pre iguais, qualquer que seja a celebração.

Hino
De forma simplista, podemos dizer

que é um canto de louvor, não bíblico. É
uma composição poética que demonstra a
criatividade das igrejas locais a das varia-
das culturas ao longo dos tempos e das
várias regiões. Para escrever estes textos
hímnicos, é preciso saber muita teologia,
muita liturgia, muita literatura. É preciso
ser verdadeiro artista com muita bagagem
de conhecimentos.

Salmodia
Em geral, é o canto dos salmos, nas

suas várias formas. Na celebração eucarís-
tica, certos salmos podem acompanhar um
rito (entrada, comunhão, ofertório).

Antífona
À letra, significa “canto alternado”.

Como foi referido a propósito da salmo-
dia, há várias formas de canto alternado,
conforme quem está a alternar e com
quem.

Actualmente, entende-se por antífona
um versículo que introduz os salmos,
permite a sua entoação inicial, interca-
la-os, conclui-os. Os textos que o Missal
apresenta para a entrada e para a comu-
nhão são chamados antífona.

Versículo
É um texto breve, normalmente bíbli-

co em que a primeira metade é entoada por
um solista a que a assembleia responde
com a outra metade. Uma série de versícu-
los apropriados pode dar origem a boas
formas aclamatórias.

Responsório
É um canto normalmente composto

por versículos salmódicos intercalados de
um refrão que lhe conclui o sentido literá-
rio e o fraseado musical. Há, no entanto,
responsórios maiores, muito articulados e
de estrutura um pouco diversa.

Cântico bíblico
É uma composição poética bíblica

com algumas características comuns aos
salmos. Há os cânticos evangélicos
(Benedictus, Magnificat e Nunc dimitis).

Há outros Cânticos do Antigo e do
Novo Testamento. A Liturgia das Horas
insere-os nos ofícios de Laudes e de Vés-
peras, respectivamente.

Realização (Realizador)
A celebração tem necessidade de um

realizador. É uma arte que se amadurece
ao longo do tempo, com trabalho e inte-
resse, muita atenção, muita sensibilidade.
Tudo o que entra na celebração deve ser
preparado e ordenado: “a celebração litúr-
gica é uma obra de arte”. Assim, é preciso
pensar e preparar: lugares, pessoas, leitu-
ras, orações, gestos, paramentos limpos e
não amarrotados, livros, flores, toalhas,
luz, velas, cantos, silêncios.

Esta minuciosa preparação não exclui
o improviso, quando este se justificar,
mas não podemos deixar tudo ao sabor do
improviso, confiados nas nossas capacida-
des para resolver as coisas no momento.
Nem este trabalho de realização será subs-
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tituído pela obra da graça. É um serviço
que procura favorecer ao máximo o inter-
câmbio (diálogo) entre Deus e o seu Povo.
Dá algum trabalho.

Na realização, é importante a atenção
ao ritmo celebrativo; ritmos de todo o con-
junto, ritmos de cada parte, alternâncias
entre os vários actores e entre o que é fala-
do e o que é cantado; sons e silêncios. A
realização deve, pelo que foi dito, cuidar
também as atitudes corporais. Há cele-
brantes que não sabem estar na cadeira do
presidente; acólitos que não sabem andar
com a túnica ou onde ter as mãos, sacris-
tães que escolhem o pior momento para
subir ao altar e ir ao ouvido do celebrante
lembrar um aviso ou arrumar um objecto.

O principal realizador da celebração é
o presidente, conforme o tipo de celebra-
ção. Mas o trabalho de realização exige a
coordenação com os outros actores e inter-
venientes na celebração, nomeadamente o
director da assembleia.

Depois do presidente, repito, o maior
responsável pelo trabalho de “realização”
é o director do canto. Não se trata de
substituir o presidente, mas de repartir os
vários ministérios por pessoas distintas.

Repertório de cânticos

Tenham paciência, senhores cantores
e sobretudo responsáveis pelo canto. É
preciso gastar dinheiro! Hoje temos, feliz-
mente, muita música publicada: Com
acompanhamento de órgão, sem acompa-
nhamento, com formatos maiores e mais
pequenos, com uma só melodia ou com
várias vozes, cânticos mais fáceis ou mais
elaborados, livros de um só autor ou de
vários…

Vai longe o tempo em que uma só car-
tilha bastava para todo o ano litúrgico.
Cada assembleia e cada coro, como cada

celebração, tem as suas características
próprias, os seus momentos com graus
diversos de solenidade. É preciso ter
muita música, ler tudo o que for possível e
depois saber escolher o que melhor serve
os nossos casos concretos.

Ainda há responsáveis pelo canto que
correm atrás de fotocópias! Assim, tudo
são papéis soltos, folhas amarelecidas
pela luz, umas dobradas em dois outras em
quatro, com apontamentos no verso. E o
mais triste é a procura dos elementos de
determinado cântico durante a missa!

O repertório deve ser variado e relati-
vamente abundante, mas sem a obsessão
contínua por variar os cânticos. É preciso
deixá-los sedimentar durante o tempo
suficiente. Se, na nossa comunidade,
temos de “arrumar” depressa um cântico
recentemente ensaiado, só posso concluir
que foi mal seleccionado quando alguém
resolveu ensaiá-lo. É melhor ensaiar
menos cânticos e deixar que toda a assem-
bleia os saiba cantar bem. E só o consegui-
rá se lhe dermos tempo.

Instrumentos na liturgia

Todos sabemos quanto é recomendado
o órgão de tubos para uso litúrgico. Na fal-
ta daquilo com que se compra, as comuni-
dades e paróquias adquirem um órgão
electrónico – que os há agora com sons
muito semelhantes ao de tubos, sobretudo
depois que a técnica digital entrou. No
entanto, também sabemos que há muitos
instrumentos que podem ser usados na
liturgia. Todos os documentos que falam
do assunto, referem que devem ser evita-
dos aqueles que, pela sua natureza, pelo
seu uso habitual, pelo modo como são
tocados e pelo som de que são capazes, se
tornam impróprios para ajudar o canto.
Sim, o canto é sempre o primeiríssimo
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instrumento que se deve usar na liturgia.
Não faz sentido haver instrumentos para
tocar e não haver pessoas para cantar!

Oiçamos a Instrução Musicam Sa-
cram:

«Podem utilizar-se no culto divino
outros instrumentos [quer dizer, além do
órgão], segundo o parecer e com o consen-
timento da autoridade territorial compe-
tente, contanto que esses instrumentos
estejam adaptados ou sejam adaptáveis ao
uso sacro, não desdigam da dignidade
do templo e favoreçam realmente a edi-
ficação dos fiéis». (MS 43)

No admitir de instrumentos e na sua
utilização ter-se-ão em conta o carácter e
os costumes de cada povo. Os instru-
mentos que, segundo o comum sentir e o
uso normal, só são adequados para a
música profana, serão excluídos de toda a
acção litúrgica, assim como dos «pia et
sacra exercitia». (MS 44)

Todo o instrumento admitido no culto
se utilizará de forma que corresponda às
exigências da acção litúrgica, sirva à be-
leza do culto e à edificação dos fiéis.

O emprego de instrumentos no acom-
panhamento dos cânticos pode ser bom
para sustentar as vozes, facilitar a partici-
pação e tornar mais profunda a unidade da
assembleia.

Mas o som dos instrumentos jamais
deve sobrepor-se às vozes ou dificultar a
compreensão do texto. Todo o instrumen-
to se deve calar quando o sacerdote ou um
ministro pronunciam em voz alta um texto
que lhe pertença por sua função própria.

Nas missas cantadas ou rezadas pode
utilizar-se o órgão, ou qualquer outro
instrumento legitimamente admitido para
acompanhar o canto do coro e do povo.
Pode tocar-se a solo antes da chegada do
sacerdote ao altar, ao ofertório, durante a
comunhão e no final da missa.

O toque a solo destes instrumentos
não é permitido durante o tempo do
Advento  e da Quaresma, durante o
Tríduo Sagrado e nos ofícios ou missas
de defuntos.

É muito para desejar que os organistas
e demais instrumentistas não sejam ape-
nas peritos no instrumento que lhes é
confiado, mas conheçam e estejam intima-
mente penetrados pelo espírito da Liturgia
para que, ao exercer o seu ofício, mesmo
ao improvisar, enriqueçam a celebração
segundo a verdadeira natureza de cada um
dos seus elementos e favoreçam a partici-
pação dos fiéis.(cf nn 24-25 desta Instru-
ção) .

Ás vezes surpreende ver a grande
preocupação de alguns agentes da pastoral
com este ou aquele instrumento, se pode
ou não pode… e não cuidam com igual
preocupação que as pessoas cantem, que a
assembleia cante.

Se um canto não se torna sacro
(litúrgico) pelo simples facto de se cantar
dentro da igreja ou durante uma celebra-
ção, também um instrumento não passa a
ter uso sacro pelo facto de ser tocado
nessas circunstâncias.

ANTÓNIO AZEVEDO DE OLIVEIRA

Escola de Ministérios
Encontro Nacional de Pastoral Liúrgica

Fátima, 25-26 de Julho de 2006
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Padre Manuel Luís
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SERVIÇO NACIONAL DE MÚSICA SACRA

III CURSO NACIONAL
DE MÚSICA SACRA

“Os bispos de Portugal apreciam este
serviço, que tem uma importância eclesial
cuja dimensão estamos longe de alcan-
çar”. Assim disse D. António Taipa, Presi-
dente da Comissão Episcopal de Liturgia,
quando, na manhã do passado dia 30 de
Agosto, presidia em Fátima à sessão de
encerramento e entrega dos diplomas aos
alunos do 3º Curso Nacional de Música
Sacra, iniciado em Agosto de 2003.

Esta iniciativa do Serviço Nacional de
Música Sacra – um departamento do
Secretariado Nacional de Liturgia - visa
preparar os agentes da música da Igreja,
nomeadamente os organistas e os directo-
res de coro e da assembleia, para o exercí-
cio do seu ministério litúrgico. Os traba-
lhos do Curso, que este ano decorreram de
25 a 30 de Agosto, um período mais breve
que o habitual por serem os exames finais,
tiveram lugar no Santuário de Fátima, que
financiou o Curso e disponibilizou as ins-
talações, tendo tido também a colaboração
da firma Serafim Jerónimo, de Braga, que
disponibilizou os órgãos.

Cerca de 30 alunos – rapazes e rapari-
gas provenientes da maioria das dioceses
portuguesas – durante estes dias prestaram
provas finais do trabalho exigente realiza-
do ao longo de três anos: prova oral de
Liturgia e História da Música e prova
escrita de Harmonia foram os exames
comuns a todos, realizados nos primeiros
dias. A 28 e 29 de Agosto decorreram as
provas específicas de órgão literatura e
órgão litúrgico (para os alunos de órgão) e
de direcção coral (para os directores de
coro).

Os alunos de órgão adquiriram no
curso competências específicas para um
bom desempenho da sua função de orga-
nistas da liturgia: além de terem aprendido
a execução de peças organísticas de vários
estilos, desde o barroco à música contem-
porânea, ficam aptos a acompanhar cor-
rectamente os cânticos litúrgicos, quer
modais quer tonais. Quanto aos directores
de coro, saem habilitados a ensaiar correc-
tamente os cânticos, a dirigir a assembleia
litúrgica e o coro. Enfim, uma mais valia
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para as paróquias e instituições da Igreja
que souberam investir nestes jovens para
dignificar mais o papel da música nas suas
celebrações dominicais. Espera-se agora
que estes alunos sejam devidamente en-
quadrados nas respectivas comunidades,
de modo a rentabilizar o melhor possível
as suas potencialidades musicais.

É Director deste Curso o Cón. Ferreira
dos Santos. Os professores são: Emanuel

Pacheco (Direcção Coral), Fernando Va-
lente (Harmonia), António Mário Costa,
António Esteireiro, Filipe Veríssimo e P.
António Cartageno (Órgão/Harmonia prá-
tica), P. Azevedo de Oliveira (História da
Música) e Cón. João Peixoto (Liturgia).
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Perspectiva-se o início de um novo
Curso – que será o 4º – em Agosto de
2007. Será bom que as paróquias vão pen-
sando em possíveis candidatos. Oportuna-
mente serão dadas informações sobre as
condições de admissão e outras.

A. CARTAGENO
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CONGRESSO INTERNACIONAL
SOBRE MUSEUS E TESOUROS

EM BEJA

ARTE SACRA

Um pouco por toda a Europa têm
vindo a ser dados passos fundamentais,
durante os últimos anos, no sentido de
uma tomada de consciência, por parte
das instituições e dos cidadãos, acerca
da efectiva importância do património
artístico para o conhecimento e a salva-
guarda da identidade cultural comum.
Grande parte desse património é consti-
tuído por obras de carácter religioso, es-
timando-se que em países do Sul, como
Itália, Espanha e Portugal, mais de 75%
dos bens culturais tenham esta origem,
o que dá uma ideia da sua magnitude.
Não surpreende, portanto, que no terri-
tório europeu se esteja a fazer um enor-
me esforço no sentido da constituição
de museus e tesouros que permitam con-
servar, estudar e divulgar a arte sacra e
as variadas dimensões da herança cultu-
ral religiosa, sem esquecer, naturalmen-
te, o diálogo do Cristianismo com as
outras “Religiões do Livro” – o Judaís-
mo e o Islamismo – que também contri-
buíram e contribuem, de modo marcan-
te, para a definição do tecido cultural do
velho continente. Eis uma nobre missão
ao serviço da paz, do diálogo entre cul-
turas e civilizações, da sensibilização
de largos sectores da sociedade para os
valores da arte e da educação.

O reconhecimento desta realidade
museológica levou à criação, em 2005,
sob os auspícios da União Europeia, de

uma associação internacional destinada
a agrupar os tesouros e os museus reli-
giosos – Europae Thesauri. Fundada ao
abrigo da legislação belga como uma
organização não-governamental e
sediada no Tesouro da Catedral de
Liège, a nova instituição tem como pre-
sidente de honra o príncipe Lorenz da
Bélgica. Entre os membros fundadores
contam-se a Alemanha, a Áustria, a Bél-
gica, a Espanha, a França, a Holanda, a
Itália, Portugal e a Suíça. Agrupando
progressivamente as principais institui-
ções museológicas europeias no âmbito
do património religioso, Europae
Thesauri constitui um ponto do encon-
tro aberto ao debate técnico e científico
dos profissionais da museologia, à troca
de experiências entre museus e à forma-
ção de parcerias institucionais. Estas
actividades são feitas em ligação com a
Comissão Europeia e inserem-se na
dinâmica de colaboração e mobilidade
entre os diversos países que marca a
agenda internacional dos nossos dias,
quando um museu que fica isolado e se
fecha sobre si acaba fatalmente por
desactualizar-se, perdendo visitantes e
deixando de cumprir a função social que
dele se espera.

Na sequência dos encontros efectua-
dos em Roma e Colónia em 2005 e
2006, a rede Europae Thesauri vai reali-
zar o seu primeiro congresso internacional
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de 22 a 25 de Novembro. Por expresso
convite do Conselho de Administração
deste organismo, a iniciativa tem lugar
em Beja, na Pousada de São Francisco,
e assenta numa parceria entre o Depar-
tamento do Património Histórico e
Artístico da Diocese de Beja e a Câma-
ra Municipal de Beja, que visa fomentar
as potencialidades da cidade e do conse-
lho como um destino de visita privilegi-
ado, em termos patrimoniais e
ambientais. A Comissão de Coordena-
ção e Desenvolvimento Regional do
Alentejo, a Delegação Regional do
Ministério da Cultura no Alentejo, o
Governo Civil de Beja, o Instituto Por-
tuguês do Património Arquitectónico, o

Instituto Português de Museus e a Re-
gião de Turismo da Planície Dourada
fazem igualmente parte das entidades
que apoiam, de modo directo, o con-
gresso. Uma comissão dirigida por Guy
Massin Le Goff, do Ministério da Cul-
tura de França, toma a seu cargo a orien-
tação científica do encontro, que reúne
alguns dos mais importantes peritos da
museologia europeia. Durante quatro
dias, a capital do Baixo Alentejo será
também a capital europeia da arte sacra.

Subordinado ao tema geral Tesouros
da Igreja, Tesouros da Europa, o Con-
gresso Internacional de Beja constitui
um fórum pan-europeu destinado a
promover uma reflexão transdisciplinar
sobre os desafios que se colocam pre-
sentemente aos museus com colecções
de património religioso, tendo em vista
a sua integração nas realidades cultu-
rais, mas também sócio-económicas,
políticas e religiosas, de um continente
em rápida transformação. Preparar o
futuro, assegurar a continuidade de um
legado patrimonial único, saber traba-
lhar em rede, enriquecer e projectar a
identidade cultural europeia são reptos
cada vez mais exigentes. Um conjunto
de cerca de quarenta actividades (confe-
rências, comunicações, posters e visitas
guiadas) propõe-se traçar uma panorâ-
mica rigorosa deste sector, numa linha
de abertura face às novas orientações da
União Europeia e dos estados membros
para a afirmação da identidade comum e
para a colaboração cultural, dentro e
fora das fronteiras da Europa. A qualifi-
cação face ao incremento do número de
visitantes, a abertura dos museus a
públicos jovens, o entrosamento na
vida das comunidades e das regiões, eis
algumas das questões “quentes” sobre a
mesa.

Foi na Idade Média que se fixou o mapa religioso
do Baixo Alentejo. As relíquias de santos
taumaturgos tiveram nisto um papel preponderante.
A cabeça-relicário de São Fabião, obra-prima da
ourivesaria ibérica dos finais do século XII, é um
exemplo da relevância desta herança plurissecular
(Tesouro da Basílica de Nossa Senhora da Concei-
ção, Castro Verde).
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A escolha de Beja para a realização do
Congresso representa o reconhecimento
do trabalho, pioneiro e persistente, que
tem vindo a ser efectuado, quanto à
valorização do património cultural re-
gional, no Baixo Alentejo. Coordenado
pelo Departamento do Património
Histórico e Artístico da Diocese, numa
linha de diálogo com as paróquias e de-
mais instâncias da Igreja presentes no
terreno, com os municípios, as regiões
de turismo e os serviços do Ministério
da Cultura, este trabalho tem-se traduzido,
além da inventariação dos bens cultu-
rais religiosos, na realização de exposi-
ções de significativa repercussão em
Portugal e no estrangeiro e na criação de
uma rede museológica diocesana que
conta já com oito unidades. O Alentejo,
região hoje em luta contra a
desertificação do interior, sobressai
pela riqueza e diversidade do seu patri-
mónio, merecendo particular realce a
cidade de Beja, onde está ainda bem
presente a herança de mais de meia
centena de mosteiros, conventos, igre-
jas, irmandades, capelas e ermidas. Este
legado deixou também marcas na histó-
ria da literatura, como o recordam as
cé lebres  Cartas de Soror Mariana
Alcoforado, a freira de Beja. As raízes
religiosas da região merecem um olhar
atento e mergulham também nas velhas
comunidades judaicas, que viriam a ser
alvo da senha persecutória do Santo
Ofício a partir dos finais do século XVI,
e nas escolas dos pensadores sufis da
época califal, que deram corpo a uma

das mais brilhantes tradições do pensa-
mento islâmico. Por tudo isto, Beja é
uma referência nacional e internacional
a ter em conta quando se pensa na arte
sacra – e em tudo o que ela significa.
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Apresenta-se uma reflexão sobre
alguns aspectos da problemática dos
arquivos religiosos como património a
preservar e a valorizar, numa perspecti-
va sistémica, como ponto de partida de
uma nova dinâmica de acompanhamen-
to das várias etapas documentais.

Tanto mais que se assiste, presente-
mente, a um grande interesse na correcta
aplicação das normas internacionais de
descrição arquivística1, isto sobretudo
atendendo a que se está a explorar, mais
intensamente, toda a história de muitas
das congregações religiosas de há dois
ou três séculos, e também se começa a
sentir a implementação de estudos de
alguns dos movimentos da Igreja, por
exemplo, da Acção Católica, desde os
seus primórdios.

Torna-se pois importante que, desde
logo, haja a correcta noção da evolução
normal do valor do documento, ao
longo da sua idade, cuidando do seu
acompanhamento e fazendo uma correcta
gestão de documentos, iniciado pela
avaliação, particularmente quando há
massas documentais indiscriminada-
mente acumuladas.

1. Visão de conjunto

Em toda a tramitação arquivística,
desde a produção de documentos até à
sua utilização, quer no seu valor primá-
rio quer depois no seu valor secundário,
passando portanto pelas suas três idades
(corrente, intermédio e histórico), temos
um conjunto. Daí a necessidade de, des-
de o início da produção dos documen-
tos, em quaisquer suportes – que a partir
de agora começarão a ser sobretudo
electrónicos – se tenha em conta esta
visão.

Deveremos, à partida, ter uma clas-
sificação para os nossos documentos,
guardando-os, devidamente arrumados,
organizados e higienizados (em livros
ou em pastas) e metidos em caixas adap-
tadas aos documentos, com envolventes
livres de ácido, tendo em atenção que
um dos princípios fundamentais da arqui-
vística é precisamente o respeito pelos
núcleos.2

2. Optimizar recursos

Tal princípio, o do respeito pelos
núcleos, leva-nos também a intentar

ARQUIVOS

ARQUIVOS RELIGIOSOS

1 ISAD (G): Norma geral internacional de descrição arquivística: adoptada pelo Comité de Normas de Descri-
ção, Estocolmo, Suécia, 19-22 de Setembro de 1999 / Conselho Internacional de Arquivos; trad. Grupo de
Trabalho para a Normalização da Descrição em Arquivo. – 2ª ed. – Lisboa: Instituto dos Arquivos Nacionais /
Torre do Tombo, 2004.

2 As classificações para arquivos nada têm a ver com as classificações para as bibliotecas, a mais conhecida das
quais é a Classificação Decimal Universal. Escrevemos, vai para algum tempo, dois artigos em que, num deles,
se refere uma classificação para documentos eclesiásticos, adaptada de um manual italiano. Cf. Tomás Machado
Lima, Conservação e valorização dos arquivos da Igreja. Boletim de pastoral litúrgica 71 (1993), 111-117 e
Documentação arquivística da Igreja. Boletim de pastoral litúrgica 77 (1995), 7-16.
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uma incursão numa difícil tarefa, a sa-
ber, o local (ou locais) onde guardar os
documentos nas suas diferentes fases.

Este tema é mais complicado nos ar-
quivos históricos. De um modo geral,
temos uma certa tendência para que os
documentos se conservem indefinida-
mente nos seus locais de origem, nas
Paróquias, nas Casas das Ordens Religi-
osas ou Congregações, ou dos Institutos
ou Movimentos e Obras. Mas, quando
não se tem, como em muitos casos, con-
dições razoáveis, mais vale colocá-los
em depósito (mantendo a propriedade)
em locais mais centrais e com melhores
condições, sem porém se perder de vista
os princípios da organicidade e da terri-
torialidade.

Os meios humanos são escassos.
Assim, a tendência é a de que se reúnam
os documentos de conservação em locais
próprios centralizados, com os meios
necessários, quer ao tratamento quer à
consulta. Aliás, devemos dar ao investi-
gador as melhores condições, com salas
de leitura, com marcação das horas de
atendimento, com pessoal de atendi-
mento e acompanhamento.

3. Trabalhar no terreno

No concreto é mais difícil do que no
campo teórico, aceitamos. Porém, os
trabalhos vão sendo realizados, e bem,
na prática. Entre nós, existe uma organi-
zação que assenta na Conferência Epis-
copal e, em cada Diocese, com os que
têm a seu cargo a responsabilidade dos
“Bens Culturais da Igreja”. Entre os Re-
ligiosos e também com os Institutos e
com os Movimentos e Obras, temos os

“historiadores oficiais” que cuidam e
divulgam a documentação arquivística.

Estabeleçam-se regras quanto à se-
lecção dos documentos na fase de arqui-
vos correntes, ou na sua passagem aos
intermédios e aos históricos (ou com as
massas documentais acumuladas), dese-
javelmente em colaboração com o Insti-
tuto dos Arquivos Nacionais / Torre do
Tombo porque, quando se quer salvar
tudo, pode perder-se tudo. É fundamen-
tal a avaliação documental, através de
equipas de missão, à semelhança do que
se determinou para os organismos pú-
blicos do Estado, pelo Decreto-Lei nº
447/88, de 10 de Dezembro, a partir do
qual têm surgido inúmeras Portarias
para a documentação portuguesa. Aí se
publicam os regulamentos arquivísti-
cos. Assim, os diferentes organismos
eclesiásticos precisam também de regu-
lamentações que permitam estabelecer
tabelas de selecção com as áreas funcio-
nais, os serviços produtores, com os res-
pectivos números de referência, a indi-
cação das séries documentais, prazos de
conservação (em anos) nas suas fases,
com o tempo de permanência nos servi-
ços que os produzem, além do tempo em
situação intermédia e, ainda, o destino
perante as diferentes séries, a saber, ou
a eliminação, salvando a confidenciali-
dade, ou a conservação de amostragem,
ou a conservação dos documentos na
sua totalidade.

O Bispo, na sua Diocese, deverá ter
o maior cuidado em relação aos arquivos,
ao arquivo diocesano, etc. Nas visitas
pastorais deve pedir os livros e docu-
mentos de cada Paróquia, para ver se
estão bem cuidados e devidamente orga-
nizados.
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4. Na melhoria dos serviços

Claro que, hoje, todas estas opera-
ções saem caras. Porém, como se vem
fazendo, mesmo em grandes institui-
ções, há o recurso à entrega a pessoas ou
a empresas especializadas, não se man-
tendo já o pessoal institucional, com
grande peso orçamental e encargos fi-
nanceiros. Assim, desde que haja uma
equipa institucional ou, nalguns casos,
talvez até mesmo, fruto da exiguidade
de recursos, apenas um responsável,
tudo o resto pode ser feito por serviços
que vendem as suas prestações especi-
alizadas e mesmo com colaboração de
voluntários.

Para tal, também se poderá conse-
guir subsídios, desde que se apresente
um projecto consistente, solicitando
assim a ajuda de fundos constituídos
para o efeito através das instituições
que têm como finalidade o desenvolvi-
mento da cultura.

3 Paulo VI, Alocução aos Arquivistas da Igreja Católica, em 26 de Setembro de 1963.

Outro aspecto a ter em conta é a me-
lhoria do ambiente, a saber, manter os
índices adequados quanto à humidade
relativa e à temperatura, assim como
quanto à iluminação. Segurança física
dos documentos é também relevante,
roubo ou incêndio.

5. Na aposta da qualidade

As motivações são outras quando se
trata de arquivos do tipo que estamos a
tratar. Há uma fundamentação de regis-
to da vida das instituições que tem a ver
com uma dimensão maior.

Queremos a qualidade na conserva-
ção do nosso património arquivístico,
tentando enveredar pelo bom caminho,
sendo que: «Cuidar dos Arquivos é par-
ticipar no culto de Cristo, ter pleno sen-
tido da Igreja, dar-nos a nós mesmos e
às gerações vindouras a História da pas-
sagem do Senhor – do “transitus
Domini” – pelo mundo”.3

TOMÁS MACHADO LIMA
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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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