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Um culto digno

Editorial

No dia14 de Setembro de 2007 entrou 
em vigor o Motu proprio «Summorum 

Pontificum» do Papa Bento XVI. Era a 
festa da Exaltação da Santa Cruz. Trata-
-se de uma Carta Apostólica sob forma 
de Motu proprio, ou seja, um documento 
do Papa no exercício da sua autoridade 
suprema sobre questões internas da Igreja. 
Nesta edição do Boletim de Pastoral 
Litúrgica transcrevemos o documento 
e a Carta Apostólica aos bispos sobre o 
uso da liturgia romana anterior à reforma 
litúrgica realizada em 1970.

Este assunto pode não interessar 
muito à maioria dos nossos leitores, mas 
a forma como o Santo Padre tratou a 
questão faz dela uma causa importante 
para todos nós. Começa por recordar que 
os papas sempre procuraram que a Igreja 
de Cristo oferecesse a Deus um culto 
digno, e que a norma da oração é a razão 
desta preocupação pastoral. 

A história da liturgia regista a 
intervenção e a obra de alguns papas na 
transmissão da fé e dos tesouros do culto 
por ocasião das grande mudanças culturais 
da sociedade em que a Igreja se situa. O 
documento papal recorda São Gregório 
Magno, «que fez todo o possível para que 
aos novos povos da Europa se transmitisse 
tanto a fé católica como os tesouros do 
culto e da cultura acumulados pelos 
Romanos nos séculos precedentes». O 
papa São Pio V, na sequência do Concílio 
de Trento, «renovou todo o culto da 
Igreja, reviu a edição dos livros litúrgicos 
e determinou que fossem utilizados na 
Igreja latina». Mais recentemente, «o 
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Concílio Vaticano II expressou o desejo 
de que se instaurasse de novo a devida 
observância e reverência para com o culto 
divino e se adaptasse às necessidades da 
nossa época. Movido por este desejo, 
o nosso predecessor, o Sumo Pontífice 
Paulo VI, aprovou em 1970 para a Igreja 
latina os livros litúrgicos reformados, e 
em parte renovados. Estes, traduzidos 
nas diversas línguas do mundo, foram 
acolhidos de bom grado pelos bispos, 
presbíteros e fiéis. João Paulo II reviu a 
terceira edição típica do Missal Romano. 
Assim os Pontífices Romanos actuaram 
para que «esta espécie de edifício litúrgico 
(...) aparecesse novamente esplendoroso 
na sua dignidade e harmonia».

A desejada adaptação conciliar às 
necessidades da nossa época foi acolhida 
de diferente modos. Uns aproveitaram 
a oportunidade para fazerem a liturgia 
à sua maneira, outros não aceitaram 
qualquer mudança e outros procuram a 
fidelidade sempre renovada às orientações 
pastorais de cada época. Em extremos 
opostos situam-se os que inventam a sua 
liturgia, prescindindo das normas, e os 
que continuam a usar as anteriores formas 
litúrgicas, como se a liturgia oficial fosse 
menos verdadeira. O Santo Padre, ouvido 
o consistório de 22 de Março de 2006, 
tendo reflectido profundamente sobre 
cada um dos aspectos desta questão, 
«invocado o Espírito Santo e com a ajuda 
de Deus», estabeleceu que «o Missal 
Romano promulgado por Paulo VI é a 
expressão ordinária da “Lex orandi” (“Lei 
da oração”), da Igreja católica de rito 
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latino. Mas o Missal Romano promulgado 
por S. Pio V e novamente editado pelo 
B. João XXIII deve considerar-se como 
expressão extraordinária da mesma “Lex 
orandi” e gozar do respeito devido pelo 
seu uso venerável e antigo. Estas duas 
expressões da “Lex orandi” da Igreja não 
levarão de forma alguma a uma divisão 
da “Lex credendi” (“Lei da fé”) da Igreja, 
pois são, de facto, dois usos do único 
rito romano». Mais ainda, «não existe 
qualquer contradição entre uma edição e 
outra do Missale Romanum. Na história 
da Liturgia, há crescimento e progresso, 
mas nenhuma ruptura. Aquilo que para as 
gerações anteriores era sagrado, permanece 
sagrado e grande também para nós, e não 
pode ser de improviso totalmente proibido 
ou mesmo prejudicial. Faz-nos bem a 
todos conservar as riquezas que foram 
crescendo na fé e na oração da Igreja, 
dando-lhes o justo lugar». Porém, «os 
sacerdotes das Comunidades aderentes 
ao uso antigo não podem, em linha de 
princípio, excluir a celebração segundo os 
novos livros. De facto, não seria coerente 
com o reconhecimento do valor e da 
santidade do novo rito a exclusão total do 
mesmo».

Esta orientação pastoral está de 
acordo com a melhor tradição da Igreja: 
o antigo dá lugar ao novo em crescimento 
e progresso sem nenhuma ruptura. O 
antigo permanece válido, mas, por vezes, 
inadequado às novas circunstâncias. 
O Santo Padre explica, para serenar os 
ânimos, que «há o temor de que seja 
aqui afectada a autoridade do Concílio 
Vaticano II e que uma das suas decisões 
essenciais – a reforma litúrgica – seja 
posta em dúvida. Tal receio não tem 
fundamento». Esta palavra é importante 
e precisava de ser dita: a autoridade do 
Concílio em matéria de reforma litúrgica 
não é posta em causa.

Na Carta aos bispos, o Santo Padre 
chama a atenção dos conservadores 

para os limites da sua posição e recorda 
aos renovadores a responsabilidade da 
fidelidade às normas litúrgicas.  Aos 
conservadores recorda que «o uso do 
Missal antigo pressupõe um certo grau 
de formação litúrgica e o conhecimento 
da língua latina; e quer uma quer outro 
não é muito frequente encontrá-los». 
Aos renovadores recorda os abusos 
do passado e do presente «porque, em 
muitos lugares, se celebrava sem se 
atender de maneira fiel às prescrições 
do novo Missal, considerando-se antes 
como que autorizados ou até obrigados à 
criatividade, o que levou frequentemente 
a deformações da Liturgia no limite do 
suportável. Falo por experiência, porque 
também eu vivi aquele período com 
todas as suas expectativas e confusões. 
E vi como foram profundamente feridas, 
pelas deformações arbitrárias da Liturgia, 
pessoas que estavam totalmente radicadas 
na fé da Igreja». Este escândalo está, ainda 
hoje, na origem do abandono de muitos 
fiéis da prática do nosso culto, refugiando-
-se nas práticas do passado ou doutras 
religiões ou mesmo seitas.

Por fim, o Santo Padre invoca uma 
razão positiva: «a reconciliação interna 
no seio da Igreja». Colocando o seu saber 
ao serviço da prudência pastoral confessa 
que as omissões na Igreja tiveram a 
sua parte de culpa na consolidação das 
divisões: «Esta sensação do passado 
impõe-nos hoje a obrigação de realizar 
todos os esforços para que todos aqueles 
que nutrem verdadeiramente o desejo 
da unidade tenham possibilidades de 
permanecer nesta unidade ou de encontrá-
-la de novo». 

Este problema da liturgia da Igreja 
diz respeito a todos os fiéis. Guardo para 
mim e exorto com as palavras do Santo 
Padre: «Abramos generosamente o nosso 
coração e deixemos entrar tudo aquilo a 
que a própria fé dá espaço».

Pedro Lourenço Ferreira
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carta apostólica
"summorum pontificum"

sob forma de motu proprio 
do santo padre bento XVi

a voz do papa

Os Sumos Pontífices sempre se 
preocuparam, até aos nossos dias, por 
que a Igreja de Cristo oferecesse à Divina 
Majestade um culto digno de «louvor e 
glória ao seu nome» e «para o bem de toda 
a sua Santa Igreja».

Desde tempos imemoriais, como 
também para o futuro, deve observar-se 
o princípio «segundo o qual cada Igreja 
particular deve estar de acordo com a 
Igreja universal, não só na doutrina da fé 
e nos sinais sacramentais, mas também 
nos usos universalmente recebidos de 
uma ininterrupta tradição apostólica, a 
qual deve observar-se, não só para evitar 
os erros, mas também para transmitir a 
integridade da fé, porque «a norma da 
oração da Igreja corresponde à sua norma 
de fé».1

Entre os Pontífices que tiveram essa 
preocupação ressalta o nome de São 
Gregório Magno, que fez todo o possível 
para que aos novos povos da Europa se 
transmitisse tanto a fé católica como os 

1 Instrução geral do Missal Romano, terceira edição, 
2002, 397.

tesouros do culto e da cultura acumulados 
pelos Romanos nos séculos precedentes. 
Mandou que fosse definida e conservada 
a forma da Sagrada Liturgia, quer da 
Missa quer do Ofício Divino, como se 
celebrava na Urbe. Promoveu, com a 
máxima atenção, a difusão dos monges e 
das monjas que, actuando segundo a regra 
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de São Bento, juntamente com o anúncio 
do Evangelho sempre exemplificaram 
com a sua vida a saudável máxima da 
Regra: «Nada se anteponha à obra de 
Deus» (cap. 43). Deste modo a Sagrada 
Liturgia, celebrada segundo o uso romano, 
enriqueceu não só a fé e a piedade, mas 
também a cultura de muitos povos. Consta 
efectivamente que a liturgia latina da 
Igreja nas suas várias formas, em todos 
os séculos da era cristã, impulsionou 
numerosos Santos na vida espiritual, 
reforçou muitos povos na virtude da 
religião e fecundou a sua piedade.

Muitos outros Pontífices Romanos, no 
decurso dos séculos, mostraram particular 
solicitude para que a Sagrada Liturgia 
manifestasse da forma mais eficaz esta 
função. Entre eles salienta-se São Pio V, 
que, animado de grande zelo pastoral, na 
sequência da exortação do Concílio de 
Trento, renovou todo o culto da Igreja, reviu 
a edição dos livros litúrgicos emendados e 
«renovados segundo a norma dos Padres» 
e determinou que fossem utilizados na 
Igreja latina.

Entre os livros litúrgicos do rito 
romano ressalta o Missal Romano, que se 
formou na cidade de Roma, e que, pouco 
a pouco, no decurso dos séculos, adquiriu 
formas que têm grande semelhança com 
as vigentes em tempos mais recentes.

«Foi este o mesmo objectivo que os 
Pontífices Romanos, nos séculos seguintes, 
procuraram alcançar, assegurando a 
actualização e estabelecendo os ritos 
e os livros litúrgicos, e depois, a partir 
dos inícios deste século, empreendendo 
uma reforma mais geral».2 Assim agiram 
os nossos predecessores Clemente VIII, 

2 Papa João Paulo II, Carta Apostólica «Vicesimus quin-
tus annus» (4 Dezembro 1988), 3 [EDREL  3281].

Urbano VIII, São Pio X,3 Bento XV, Pio 
XII e o Beato João XXIII.

Em tempos mais recentes, o Concílio 
Vaticano II expressou o desejo de que se 
instaurasse de novo a devida observância 
e reverência para com o culto divino e 
se adaptasse às necessidades da nossa 
época. Movido por este desejo, o nosso 
predecessor, o Sumo Pontífice Paulo VI, 
aprovou em 1970 para a Igreja latina os 
livros litúrgicos reformados, e em parte 
renovados. Estes, traduzidos nas diversas 
línguas do mundo, foram acolhidos de 
bom grado pelos bispos, presbíteros e 
fiéis. João Paulo II reviu a terceira edição 
típica do Missal Romano. Assim os 
Pontífices Romanos actuaram para que 
«esta espécie de edifício litúrgico (...) 
aparecesse novamente esplendoroso na 
sua dignidade e harmonia».4

Nalgumas regiões, contudo, não 
poucos fiéis aderiram e continuam a aderir 
com tanto amor e afecto às anteriores 
formas litúrgicas, que embeberam tão 
profundamente a sua cultura e o seu 
espírito, que o Sumo Pontífice João 
Paulo II, movido pelo cuidado pastoral 
relativamente a estes fiéis, no ano de 1984, 
com o indulto especial “Quattuor abhinc 
annos”, publicado pela Congregação do 
Culto Divino, concedeu a faculdade de 
usar o Missal Romano editado por João 
XXIII em 1962; mais tarde, em 1988, 
pela Carta Apostólica “Ecclesia Dei”, 
sob forma de Motu proprio, João Paulo 
II exortou os Bispos a utilizar ampla e 
generosamente esta faculdade em favor de 
todos os fiéis que o solicitassem.

3 Ibidem.
4  Papa S. Pio X, Carta Apostólica, Motu proprio data 

«Abhinc duos annos» (23 Outubro 1913): AAS 5 
(1913), 449-450; cf. João Paulo II, Carta Apostólica 
«Vicesimus quintus annus» (4 Dezembro 1988), 3 
[EDREL 3281].



Após a consideração por parte do 
nosso predecessor João Paulo II dos 
insistentes pedidos destes fiéis, depois 
de termos escutado os Padres Cardeais 
no consistório de 22 de Março de 2006, 
depois de termos reflectido profundamente 
sobre cada um dos aspectos desta questão, 
invocado o Espírito Santo e com a ajuda de 
Deus, pelas presentes Cartas Apostólicas 
estabelecemos o seguinte:

Art. 1. O Missal Romano promulgado 
por Paulo VI é a expressão ordinária 
da “Lex orandi” (“Lei da oração”), da 
Igreja católica de rito latino. Mas o 
Missal Romano promulgado por S. Pio 
V e novamente editado pelo B. João 
XXIII deve considerar-se como expressão 
extraordinária da mesma “Lex orandi” 
e gozar do respeito devido pelo seu uso 
venerável e antigo. Estas duas expressões 
da “Lex orandi” da Igreja não levarão 
de forma alguma a uma divisão da “Lex 
credendi” (“Lei da fé”) da Igreja, pois são, 
de facto, dois usos do único rito romano.

Por isso é lícito celebrar o Sacrifício 
da Missa segundo a edição típica do 
Missal Romano promulgado pelo B. João 
XXIII em 1962, e nunca ab-rogado, como 
forma extraordinária da Liturgia da Igreja. 
As condições para o uso deste Missal 
estabelecidas nos documentos anteriores 
“Quattuor abhinc annos” e “Ecclesia 
Dei”, substituir-se-ão como a seguir se 
estabelece: 

Art. 2. Nas Missas celebradas sem o 
povo, todo o sacerdote católico de rito 
latino, tanto secular como religioso, pode 
utilizar quer o Missal Romano editado 
pelo beato Papa João XXIII em 1962, 
quer o Missal Romano promulgado pelo 
Papa Paulo VI em 1970, em qualquer 
dia, excepto no Tríduo Sagrado. Para tal 
celebração, segundo um ou outro Missal, 
o sacerdote não precisa de qualquer 

licença, nem da Sé Apostólica nem do seu 
Ordinário.

Art. 3. As comunidades dos Institutos 
de vida consagrada e das Sociedades de 
vida apostólica, tanto de direito pontifício 
como diocesano, que desejem celebrar 
a Santa Missa segundo a edição do 
Missal Romano promulgado em 1962 na 
celebração conventual ou “comunitária” 
nos seus oratórios próprios, podem fazê-lo. 
Se uma só comunidade ou todo um Instituto 
ou Sociedade quiser levar a cabo tais 
celebrações amiúde, ou habitualmente, ou 
permanentemente, a decisão compete aos 
Superiores maiores segundo as normas do 
direito e segundo as regras e os estatutos 
particulares.

Art. 4. Nas celebrações da Santa 
Missa a que se refere o art. 2, podem 
ser admitidos, observadas as normas 
do direito, os fiéis que o peçam de livre 
vontade.

Art. 5, § 1. Nas paróquias, onde 
haja um grupo estável de fiéis aderentes 
à tradição litúrgica anterior, o pároco 
acolherá de bom grado a sua petição de 
celebrar a Santa Missa segundo o rito do 
Missal Romano de 1962. Deve procurar 
que o bem destes fiéis se harmonize com 
o cuidado pastoral ordinário da paróquia, 
sob a orientação do Bispo como estabelece 
o cânone 392, evitando a discórdia e 
favorecendo a unidade de toda a Igreja.

§ 2.  A celebração segundo o Missal 
do B. João XXIII pode ter lugar nos dias 
feriais; nos domingos e festas pode haver 
também uma celebração deste género.

§ 3. O pároco permita também, aos 
fiéis e sacerdotes que o solicitem, a 
celebração nesta forma extraordinária 
em circunstâncias particulares, como 
matrimónios, exéquias ou celebrações 
ocasionais, por exemplo as peregrinações.
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§ 4. Os sacerdotes que utilizem o 
Missal do B. João XXIII devem ser 
idóneos e não ter nenhum impedimento 
jurídico.

§ 5. Nas igrejas que não são paroquiais 
nem conventuais, é competência do Reitor 
da igreja conceder a licença acima citada.

Art. 6. Nas Missas celebradas com o 
povo segundo o Missal do B. João XXIII, 
as leituras podem ser proclamadas também 
na língua vernácula, utilizando as edições 
reconhecidas pela Sé Apostólica.

Art. 7. Se algum grupo de fiéis leigos, 
dos quais se falou no art. 5, § 1, não 
tiver obtido o que pediu ao pároco, dê 
conhecimento disso ao Bispo diocesano. 
Convida-se vivamente o Bispo a escutar 
o que lhe pedem. Se não puder prover 
a tal celebração, remeta-se o assunto à 
Pontifícia Comissão “Ecclesia Dei”.

Art. 8. O Bispo, que deseja responder 
a estas petições dos fiéis leigos, mas que é 
impedido por várias causas, pode entregar 
o assunto à Pontifícia Comissão “Ecclesia 
Dei” para que o aconselhe e o ajude.

Art. 9, § 1. O pároco, depois de 
considerar atentamente todas as coisas, 
também pode conceder a licença para usar 
o ritual mais antigo na administração dos 
sacramentos do Baptismo, do Matrimónio, 
da Penitência e da Unção dos Enfermos, 
se o requerer o bem das almas.

§ 2. Aos Ordinários concede-se a 
faculdade de celebrar o sacramento da 
Confirmação usando o Pontifical Romano 
antigo, se o requerer o bem das almas.

§ 3. Aos clérigos constituídos “in 
sacris” é lícito usar o Breviário Romano 
promulgado pelo B. João XXIII no ano 
de 1962.

Art. 10. O Ordinário do lugar, se 
o considera oportuno, pode erigir uma 
paróquia pessoal de acordo com a norma 
do cânone 518 para as celebrações com a 

forma antiga do rito romano, ou nomear 
um capelão, observadas as normas do 
direito.

Art. 11. A Pontifícia Comissão 
“Ecclesia Dei”, instituída por João Paulo 
II em 1988,5  continua a exercer a sua 
missão.

Esta Comissão deve ter a forma, e 
cumprir as funções e as normas que o 
Romano Pontífice queira atribuir-lhe.

Art. 12. A mesma Comissão, além 
das faculdades de que já goza, exercerá 
a autoridade da Santa Sé, vigiando 
sobre a observância e aplicação destas 
disposições.

Tudo quanto estabelecemos com estas 
Cartas Apostólicas em forma de Motu 
proprio, ordenamos que se considere 
estabelecido e decretado e que se observe 
desde o dia 14 de Setembro deste ano, 
festa da Exaltação da Santa Cruz, não 
obstante o que possa haver em contrário.

Dado em Roma, junto de São Pedro, 
no dia 7 de Julho de 2007, terceiro ano do 
Nosso Pontificado.

BENEDICTUS PP. XVI

5 Cf. Papa João Paulo II, Carta Apostólica, Motu proprio 
data «Ecclesia Dei» (2 Julho 1988), 6: AAS 80 (1988), 
1498.
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a voz do papa

carta apostólica 
do santo padre bento XVi

qUe acompanha o "motU proprio" 
summorum pontificum

Amados Irmãos no Episcopado,
Com grande confiança e esperança, 

coloco nas vossas mãos de Pastores o 
texto duma nova Carta Apostólica «Motu 
Proprio data» sobre o uso da liturgia 
romana anterior à reforma realizada em 
1970. O documento é fruto de longas 
reflexões, múltiplas consultas e de 
oração.

Notícias e juízos elaborados sem 
suficiente informação criaram não pouca 
confusão. Há reacções muito divergentes 
entre si que vão de uma entusiástica 
aceitação até a uma férrea oposição a 
respeito de um projecto cujo conteúdo na 
realidade não era conhecido.

Contrapunham-se de forma mais 
directa a este documento dois temores, 
dos quais me quero ocupar um pouco mais 
pormenorizadamente nesta carta.

Em primeiro lugar, há o temor de 
que seja aqui afectada a autoridade do 
Concílio Vaticano II e que uma das 
suas decisões essenciais – a reforma 
litúrgica – seja posta em dúvida. Tal receio 
não tem fundamento. A este respeito, é 
preciso antes de mais afirmar que o Missal 
publicado por Paulo VI, e reeditado em 
duas edições sucessivas por João Paulo 
II, obviamente é e permanece a Forma 
normal – a Forma ordinária – da Liturgia 
Eucarística. A última versão do Missale 
Romanum, anterior ao Concílio, que foi 
publicada sob a autoridade do Papa João 
XXIII em 1962 e utilizada durante o 
Concílio, poderá, por sua vez, ser usada 
como Forma extraordinária da Celebração 
Litúrgica. Não é apropriado falar destas 
duas versões do Missal Romano como se 
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fossem «dois ritos». Trata-se, antes, de um 
duplo uso do único e mesmo Rito.

Quanto ao uso do Missal de 1962, 
como Forma extraordinária da Liturgia da 
Missa, quero chamar a atenção para o facto 
de que este Missal nunca foi juridicamente 
ab-rogado e, consequentemente, em 
princípio sempre continuou permitido. 
Na altura da introdução do novo Missal, 
não pareceu necessário emanar normas 
próprias para um possível uso do Missal 
anterior. Supôs-se, provavelmente, que 
se trataria de poucos casos individuais 
que seriam resolvidos um a um na sua 
situação concreta. Bem depressa, porém, 
se constatou que não poucos continuavam 
fortemente ligados a este uso do Rito 
Romano que, desde a infância, se lhes 
tornara familiar. Isto aconteceu sobretudo 
em países onde o movimento litúrgico 
tinha dado a muitas pessoas uma formação 
litúrgica notável e uma profunda e íntima 
familiaridade com a Forma anterior da 
Celebração Litúrgica. Todos sabemos 
que, no movimento guiado pelo Arcebispo 
Lefebvre, a fidelidade ao Missal antigo 
apareceu como um sinal distintivo externo; 
mas as razões da divisão, que então nascia, 
encontravam-se a maior profundidade. 
Muitas pessoas, que aceitavam claramente 
o carácter vinculativo do Concílio Vaticano 
II e que eram fiéis ao Papa e aos Bispos, 
desejavam contudo reaver também a forma, 
que lhes era cara, da sagrada Liturgia; 
isto sucedeu antes de mais porque, em 
muitos lugares, se celebrava sem se 
atender de maneira fiel às prescrições 
do novo Missal, considerando-se antes 
como que autorizados ou até obrigados à 
criatividade, o que levou frequentemente 
a deformações da Liturgia no limite do 
suportável. Falo por experiência, porque 
também eu vivi aquele período com 
todas as suas expectativas e confusões. 

E vi como foram profundamente feridas, 
pelas deformações arbitrárias da Liturgia, 
pessoas que estavam totalmente radicadas 
na fé da Igreja.

Por isso, o Papa João Paulo II viu-se 
obrigado a estabelecer, através do Motu 
Proprio «Ecclesia Dei» de 2 de Julho 
de 1988, um quadro normativo para o 
uso do Missal de 1962, que no entanto 
não contém prescrições pormenorizadas, 
mas fazia apelo, de forma mais geral, 
à generosidade dos Bispos para com as 
«justas aspirações» dos fiéis que requeriam 
este uso do Rito Romano. Naquela altura, 
o Papa queria assim ajudar sobretudo a 
Fraternidade São Pio X a encontrar de 
novo a plena unidade com o Sucessor 
de Pedro, procurando curar uma ferida 
que se ia fazendo sentir sempre mais 
dolorosamente. Até agora, infelizmente, 
esta reconciliação não se conseguiu; 
todavia várias comunidades utilizaram 
com gratidão as possibilidades deste Motu 
Proprio. Continuava aberta, porém, a 
difícil questão do uso do Missal de 1962 
fora destes grupos, para os quais faltavam 
normas jurídicas precisas, antes de mais 
porque, nestes casos, frequentemente 
os Bispos temiam que a autoridade do 
Concílio fosse posta em dúvida. Logo a 
seguir ao Concílio Vaticano II podia-se 
supor que o pedido do uso do Missal de 
1962 se limitasse à geração mais idosa que 
tinha crescido com ele, mas entretanto vê-
-se claramente que também pessoas jovens 
descobrem esta forma litúrgica, sentem-se 
atraídas por ela e nela encontram uma 
forma, que lhes resulta particularmente 
apropriada, de encontro com o Mistério 
da Santíssima Eucaristia. Surgiu assim 
a necessidade duma regulamentação 
jurídica mais clara, que, no tempo do 
Motu Proprio de 1988, não era previsível; 
estas Normas pretendem também libertar 
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os Bispos do dever de avaliar sempre de 
novo como hão-de responder às diversas 
situações.

Em segundo lugar, nas discussões à 
volta do esperado Motu Proprio, manifes-
tou-se o temor de que uma possibilidade 
mais ampla do uso do Missal de 1962 
levasse a desordens ou até a divisões nas 
comunidades paroquiais. Também este 
receio não me parece realmente fundado. 
O uso do Missal antigo pressupõe um certo 
grau de formação litúrgica e o conheci-
mento da língua latina; e quer uma quer 
outro não é muito frequente encontrá-los. 
Por estes pressupostos concretos, já se vê 
claramente que o novo Missal permanece-
rá, certamente, a Forma ordinária do Rito 
Romano, não só porque o diz a normativa 
jurídica, mas também por causa da situa-
ção real em que se encontram as comuni-
dades de fiéis.

É verdade que não faltam exageros 
e algumas vezes aspectos sociais 
indevidamente vinculados com a atitude 
de fiéis ligados à antiga tradição litúrgica 
latina. A vossa caridade e prudência 
pastoral hão-de ser estímulo e guia para 
um aperfeiçoamento. Aliás, as duas 
Formas do uso do Rito Romano podem 
enriquecer-se mutuamente: no Missal 
antigo poderão e deverão ser inseridos 
novos santos e alguns dos novos prefácios. 
A Comissão «Ecclesia Dei», em contacto 
com os diversos entes devotados ao usus 
antiquior, estudará as possibilidades 
práticas de o fazer. E, na celebração 
da Missa segundo o Missal de Paulo 
VI, poder-se-á manifestar, de maneira 
mais intensa do que frequentemente tem 
acontecido até agora, aquela sacralidade 
que atrai muitos para o uso antigo. A 
garantia mais segura que há de o Missal 
de Paulo VI poder unir as comunidades 
paroquiais e ser amado por elas é celebrar 

com grande reverência em conformidade 
com as rubricas; isto torna visível a riqueza 
espiritual e a profundidade teológica deste 
Missal.

Cheguei assim à razão positiva que 
me motivou para actualizar através deste 
Motu Proprio o de 1988. Trata-se de 
chegar a uma reconciliação interna no 
seio da Igreja. Olhando para o passado, 
para as divisões que no decurso dos 
séculos dilaceraram o Corpo de Cristo, 
tem-se continuamente a impressão de que, 
em momentos críticos quando a divisão 
estava a nascer, não fora feito o suficiente 
por parte dos responsáveis da Igreja para 
manter ou reconquistar a reconciliação 
e a unidade; fica-se com a impressão de 
que as omissões na Igreja tenham a sua 
parte de culpa no facto de tais divisões se 
terem podido consolidar. Esta sensação do 
passado impõe-nos hoje uma obrigação: 
realizar todos os esforços para que todos 
aqueles que nutrem verdadeiramente o 
desejo da unidade tenham possibilidades 
de permanecer nesta unidade ou de 
encontrá-la de novo. Vem-me à mente 
uma frase da segunda carta aos Coríntios, 
quando Paulo escreve: «Falámo-vos 
com toda a liberdade, ó Coríntios. O 
nosso coração abriu-se plenamente. Há 
nele muito lugar para vós, enquanto no 
vosso não há lugar para nós (…): pagai-
-nos na mesma moeda, abri também vós 
largamente o vosso coração» (2 Cor 6, 
11-13). É certo que Paulo fala noutro 
contexto, mas o seu convite pode e deve 
tocar-nos também a nós, precisamente 
neste tema. Abramos generosamente o 
nosso coração e deixemos entrar tudo 
aquilo a que a própria fé dá espaço.

Não existe qualquer contradição entre 
uma edição e outra do Missale Romanum. 
Na história da Liturgia, há crescimento 
e progresso, mas nenhuma ruptura. 
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Aquilo que para as gerações anteriores 
era sagrado, permanece sagrado e grande 
também para nós, e não pode ser de 
improviso totalmente proibido ou mesmo 
prejudicial. Faz-nos bem a todos conservar 
as riquezas que foram crescendo na fé e na 
oração da Igreja, dando-lhes o justo lugar. 
Obviamente, para viver a plena comunhão, 
também os sacerdotes das Comunidades 
aderentes ao uso antigo não podem, em 
linha de princípio, excluir a celebração 
segundo os novos livros. De facto, não 
seria coerente com o reconhecimento 
do valor e da santidade do novo rito a 
exclusão total do mesmo.

Em conclusão, amados Irmãos, 
tenho a peito sublinhar que as novas 
normas não diminuem de modo algum 
a vossa autoridade e responsabilidade 
sobre a liturgia nem sobre a pastoral dos 
vossos fiéis. Com efeito, cada Bispo é o 
moderador da liturgia na própria diocese 
(cf. Sacrosanctum Concilium, n.º 22: 
«Sacræ Liturgiæ moderatio ab Ecclesiæ 
auctoritate unice pendet quæ quidem est 
apud Apostolicam Sedem et, ad normam 
iuris, apud Episcopum»).

Por conseguinte, nada se tira à 
autoridade do Bispo, cuja tarefa, em todo o 
caso, continuará a ser a de vigiar para que 
tudo se desenrole em paz e serenidade. Se 
por hipótese surgisse qualquer problema 

que o pároco não pudesse resolver, sempre 
poderia o Ordinário local intervir, mas em 
plena harmonia com o estabelecido pelas 
novas normas do Motu Proprio.

Além disso, convido-vos, amados 
Irmãos, a elaborar para a Santa Sé um 
relatório sobre as vossas experiências, 
três anos depois da entrada em vigor deste 
Motu Proprio. Se verdadeiramente tiverem 
surgido sérias dificuldades, poder-se-á 
procurar meios para lhes dar remédio.

Amados Irmãos, com ânimo grato e 
confiante, entrego ao vosso coração de 
Pastores estas páginas e as normas do 
Motu Proprio. Tenhamos sempre presente 
as palavras dirigidas pelo Apóstolo Paulo 
aos anciãos de Éfeso: «Tomai cuidado 
convosco e com todo o rebanho, do qual 
o Espírito Santo vos constituiu vigilantes 
para apascentardes a Igreja de Deus, que 
Ele adquiriu com o sangue do seu próprio 
Filho» (Act 20, 28).

Confio à poderosa intercessão de 
Maria, Mãe da Igreja, estas novas normas 
e de coração concedo a minha Bênção 
Apostólica a vós, amados Irmãos, aos 
párocos das vossas dioceses, e a todos os 
sacerdotes, vossos colaboradores, como 
também a todos os vossos fiéis.

Dado em Roma, junto de São Pedro, 
no dia 7 de Julho de 2007.

BENEDICTUS PP. XVI
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homilia 
na solenidade do santÍssimo 

corpo e sanGUe de cristo
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Queridos irmãos e irmãs! 
Cantámos há pouco na sequência: 

“Dogma datur christianis, / quod in 
carnem transit panis, / et vinum in 
sanguinem. Para nós cristãos é certo: / 
transforma-se o pão em carne, / e o vinho 
torna-se sangue”. Reafirmamos hoje com 
grande entusiasmo a nossa fé na Eucaristia, 
o Mistério que constitui o coração da 
Igreja. Na recente Exortação pós-sinodal 

Sacramentum caritatis recordei que o 
Mistério eucarístico “é o dom que Jesus 
Cristo faz de Si mesmo, revelando-
-nos o amor infinito de Deus por todo 
o homem” (n. 1). Portanto a solenidade 
do Corpus Christi é uma festa singular 
e constitui um encontro importante de 
fé e de louvor para cada comunidade 
cristã. É uma festa que teve origem num 
determinado contexto histórico e cultural: 
nasceu com a finalidade de reafirmar 
abertamente a fé do Povo de Deus em 
Jesus Cristo vivo e realmente presente no 
santíssimo Sacramento da Eucaristia. É 
uma festa instituída para adorar, louvar 
e agradecer publicamente ao Senhor, que 
“no Sacramento eucarístico continua a 
amar-nos “até ao fim”, até à doação do seu 
Corpo e do seu Sangue” (Sacramentum 
caritatis, 1). 

A Celebração eucarística desta tarde 
reconduz-nos ao clima espiritual de 
Quinta-Feira Santa, o dia em que Cristo, 
na vigília da sua Paixão, instituiu no 
Cenáculo a santíssima Eucaristia. O 
Corpus Christi constitui assim uma 
retomada do mistério de Quinta-Feira 
Santa, quase em obediência ao convite de 
Jesus para “proclamar sobre os telhados” 
o que Ele nos transmitiu no segredo (cf. 
Mt 10, 27). Os Apóstolos receberam do 
Senhor o dom da Eucaristia na intimidade 



76 boletim de PaStoral litúrgica 

da última Ceia, mas destinava-se a todos, 
ao mundo inteiro. Eis por que deve ser 
proclamado e exposto abertamente, para 
que todos possam encontrar “Jesus que 
passa” como acontecia pelas estradas da 
Galileia, da Samaria e da Judeia; para que 
todos, recebendo-O possam ser curados e 
renovados pela força do seu amor. É esta, 
queridos amigos, a herança perpétua e 
viva que Jesus nos deixou no Sacramento 
do seu Corpo e do seu Sangue. Herança 
que deve ser constantemente considerada 
e vivida, para que, como disse o venerado 
Papa Paulo VI, possa “imprimir a sua 
eficiência inesgotável em todos os dias 
da nossa vida mortal” (Insegnamenti, V 
[1967], p. 779). 

Sempre na Exortação pós-sinodal, 
comentando a exclamação do sacerdote 
depois da consagração: “Mistério da Fé!”, 
escrevi: com estas palavras ele “proclama 
o mistério celebrado e manifesta o seu 
enlevo perante a conversão substancial 
do pão e do vinho no Corpo e Sangue do 
Senhor Jesus, uma realidade que supera 
qualquer compreensão humana” (n. 6). 
Precisamente porque se trata de uma 
realidade misteriosa que ultrapassa a nossa 
compreensão, não deve surpreender-nos 
se também hoje muitos têm dificuldade 
em aceitar a presença real de Cristo 
na Eucaristia. Não pode ser de outra 
forma. Foi assim desde o dia em que, na 
sinagoga de Cafarnaúm, Jesus declarou 
abertamente ter vindo para nos dar em 
alimento a sua carne e o seu sangue 
(cf. Jo 6, 26-58). A linguagem pareceu 
“dura” e muitos retiraram-se. Então como 
agora, a Eucaristia permanece “sinal 
de contradição” e não pode deixar de 
sê-lo, porque um Deus que Se faz carne 
e Se sacrifica a Si mesmo pela vida do 
mundo põe em dificuldade a sabedoria 
dos homens. Mas com humilde confiança, 

a Igreja faz sua a fé de Pedro e dos outros 
Apóstolos, e com eles proclama, e nós 
proclamamos: “A quem iremos nós, 
Senhor? Tu tens palavras de vida eterna” 
(Jo 6, 68). Renovemos também nós esta 
tarde a profissão de fé em Cristo vivo e 
presente na Eucaristia. Sim, “para nós 
cristãos é certo: / transforma-se o pão em 
carne, / e o vinho torna-se sangue”.

A Sequência, no seu ponto culminante, 
fez-nos cantar: “Ecce panis angelorum, 
/ factus cibus viatorum: / vere panis 
filiorum. Eis o pão que os Anjos comem, 
/ transformado em pão do homem; / só 
os filhos o consomem”. E por graça do 
Senhor, nós somos filhos. A Eucaristia 
é o alimento destinado àqueles que no 
Baptismo foram libertados da escravidão 
e se tornaram filhos; é o alimento que 
ampara no longo caminho do êxodo 
através do deserto da existência humana. 
Como o maná para o povo de Israel, assim 
para cada geração cristã a Eucaristia é 
alimento indispensável que a ampara 
enquanto atravessa o deserto deste mundo, 
ressequido por sistemas ideológicos e 
económicos que não promovem a vida, 
mas ao contrário a mortificam; um mundo 
no qual domina a lógica do poder e do 
ter em vez da do serviço e do amor; um 
mundo no qual com frequência triunfa a 
cultura da violência e da morte. Mas Jesus 
vem ao nosso encontro e infunde-nos 
segurança: Ele mesmo é “o pão da vida” 
(Jo 6, 35.48). Repetimo-lo nas palavras 
do Cântico do Evangelho: “Eu sou o pão 
vivo descido do céu, diz o Senhor; quem 
comer deste pão viverá eternamente” (cf. 
Jo 6, 51). 

No trecho evangélico há pouco 
proclamado São Lucas, narrando o milagre 
da multiplicação dos dois peixes e dos 
cinco pães com que Jesus deu de comer 
à multidão “num local deserto” conclui 
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dizendo: “Todos comeram e ficaram 
saciados” (cf. Lc 9, 11b-17). Em primeiro 
lugar gostaria de ressaltar este “todos”. 
De facto é desejo do Senhor que cada ser 
humano se alimente da Eucaristia, porque 
a Eucaristia é para todos. Se na Quinta-
-Feira Santa é dado relevo ao vínculo 
estreito que existe entre a última Ceia e o 
mistério da morte de Jesus na cruz, hoje, 
festa do Corpus Christi, com a procissão e 
a adoração coral da Eucaristia chamamos 
a atenção sobre o facto de que Cristo Se 
imolou pela humanidade inteira. A sua 
passagem entre as casas e pelas estradas 
da nossa Cidade será para quantos nela 
habitam uma oferenda de alegria, de vida 
imortal, de paz e de amor.

No trecho evangélico, sobressai um 
segundo elemento: o milagre realizado 
pelo Senhor contém um convite explícito a 
oferecer cada qual a própria contribuição. 
Os dois peixes e os cinco pães indicam a 
nossa contribuição, pobre mas necessária, 
que Ele transforma em doação de amor por 
todos. “Ainda hoje Cristo, escrevi na citada 
Exortação pós-sinodal, continua a exortar 
os seus discípulos a comprometerem-se 
em primeira pessoa” (n. 88). Portanto, a 
Eucaristia é um convite à santidade e à 
doação de si aos irmãos, porque “a vocação 
de cada um de nós é ser, juntamente com 
Jesus, pão partido para a vida do mundo” 
(ibid.). 

O nosso Redentor dirige este convite 
de modo particular a nós, queridos irmãos 
e irmãs de Roma, reunidos nesta histórica 
Praça em redor da Eucaristia: saúdo-vos 
a todos com afecto. A minha saudação 
dirige-se antes de tudo ao Cardeal Vigário 
e aos Bispos Auxiliares, aos demais 
venerados Irmãos Cardeais e Bispos, 
assim como aos numerosos presbíteros e 
diáconos, aos religiosos e às religiosas, 
e aos numerosos fiéis leigos. No final da 

Celebração eucarística unir-nos-emos em 
procissão, como que para levar idealmente 
o Senhor Jesus por todas as estradas e 
bairros de Roma. Imergi-lo-emos, por 
assim dizer, na quotidianidade da nossa 
vida, para que Ele caminhe onde nós 
caminhamos, para que Ele viva onde 
nós vivemos. De facto, sabemos como 
nos recordou o apóstolo Paulo na Carta 
aos Coríntios, que em cada Eucaristia, 
também na desta tarde, nós “anunciamos 
a morte do Senhor até que ele venha” 
(1 Cor 11, 26). Nós caminhamos pelas 
estradas do mundo sabendo que O temos 
ao nosso lado, amparados pela esperança 
de O poder ver um dia face a face revelado 
no encontro definitivo. 

Entretanto, já agora ouvimos a sua 
voz que repete, como lemos no Livro do 
Apocalipse: “Eu estou à porta e bato. Se 
alguém ouvir a minha voz e Me abrir a 
porta, entrarei em sua casa, cearei com 
ele e ele comigo” (Ap 3, 20). A festa do 
Corpus Christi quer tornar perceptível, 
não obstante a surdez do nosso ouvido 
interior, este bater do Senhor. Jesus bate 
à porta do nosso coração e pede-nos 
para entrar não só pelo espaço de um 
dia, mas para sempre. Acolhamo-lo com 
alegria elevando-lhe a coral invocação da 
Liturgia: “Bom Pastor, pão da verdade, 
/ tende de nós piedade (...) Aos mortais 
dando comida, / dais também o pão da 
vida: / que a família assim nutrida / seja 
um dia reunida / aos convivas lá do Céu”. 
Amen!

Basílica de São João de Latrão
7 de Junho de 2007

BENEDICTUS PP. XVI
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I

A Liturgia requer
nossa colaboração
– do homem e da mulher –
e não dispensa sequer
nossos sentidos: visão,
gosto, ouvido e olfacto,
sensibilidade e tacto,
mais os dons da criação:
o vinho, a água e o pão,
o fogo, a cinza e o sal
e o azeite da unção;
implica ainda, afinal,
toda a humana cultura,
toda a civilização:
o profano e o santo
coreografia e canto,
música, ícones, flores
vestes sacras, luz e cores
e nuvens de fumo denso
do perfume do incenso.
A Liturgia, no fundo,
quer fazer própria a beleza
dispersa por todo o mundo.
O louvor que se levanta
quando a Igreja reza e canta
através da nossa voz,
em recolhida oração,
é de toda a criação
convidada a unir-se a nós.
É Liturgia em acção, 
louvor que por Cristo vai,
no Espírito Santo, ao Pai,
para nossa salvação.

II

Liturgia e beleza
têm forte relação
como o amor que embeleza
nosso humano coração.
Mas o sentido do belo
não é fruto, afinal,
duma qualquer sinalética
ou duma subida estética,
da ordem da natureza
ou da civilização,
– que isto fique bem assente –!,
mas do mistério Pascal
que ali se torna presente.
Para entrar na Liturgia
a arte também precisa
de ser evangelizada
pela fé e pelo amor,
porque a beleza alcançada
em cada celebração
não vem da decoração, 
de vestes sacras, da cor,
coreografia ou luz,
mas de um gesto de amor
que foi cumprido em Jesus.
E para retribuir
tão grande prova de amor,
pelos sinais manifestos
e palavras de louvor
queremos reproduzir
os próprios sinais e gestos
de Cristo nosso Senhor.

Fátima, 26 de Julho de 2007
Luís Ribeiro

a beleza da litUrGia
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pastoral litúrgica

Apresentação do Encontro
Como já é hábito, no dia da chegada 

a Fátima, depois da primeira conferência 
e do jantar, pelas 21,30 horas, realizou-se, 
no Centro Paulo VI, a sessão de abertura 
do Encontro de 2007.

O Director do Secretariado, P. Pedro 
Lourenço Ferreira, deu as boas vindas a 
todos os que se encontravam no auditório, 
e partilhou com eles informações de 
interesse geral, começando por salientar 
que o êxito destes Encontros se deve, 
em grande parte, aos que os promovem 
com a sua presença e divulgação, como 
acontece uma vez mais este ano, com 
números a rondar os 1350 participantes. 
Já fomos mais, disse, mas as dificuldades 
económicas também se notam nesta 
actividade.

Apesar disso, acrescentou, “estamos 
contentes com a adesão a este movimento 
de pastoral litúrgica, que tanto bem tem 
feito à reforma pedida pelo Concílio”. 
E prosseguiu: “Procuramos divulgar a 
doutrina e as orientações litúrgicas da 
Igreja. Este esforço tem sido bem acolhido 
e os resultados são animadores. Por isso, 
aqui estamos. Sabemos que a liturgia não 
é tudo na vida da Igreja, mas que ela é para 
tudo e que tudo é para a liturgia”.

Passou depois a referir-se ao Encontro 
deste ano. “Propomo-nos abordar a 

XXXiii encontro nacional
de pastoral litúrGica

como celebrar. Gestos e sinais litúrgios

temática da Arte de Celebrar com os gestos 
e os sinais litúrgicos.  Ela será apresentada 
nas quatro conferências magistrais que 
ocuparão as manhãs do Encontro e a tarde 
do primeiro dia. Fazemos votos para que 
aproveitem o melhor possível. Estamos 
aqui para aprender a celebrar os mistérios 
de Cristo nas acções litúrgicas”. 

Relativamente à arte dos sons, tão 
importante na liturgia, fez questão de 
salientar que “a música e a renovação do 
repertório litúrgico passa por aqui. Não 
só pelo que se produz para este Encontro, 
mas pelo que aqui todos aprendemos nos 
ensaios e nas celebrações. O caminho 
da música litúrgica não está feito, mas 
sempre por fazer, e este Encontro marca os 
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passos da renovação da música litúrgica 
em Portugal. Vamos continuar”.

Importantes, na Liturgia, são também 
todos os que realizam algum serviço em 
favor da comunidade. A tal propósito 
disse o Director do Secretariado: “Esta 
experiência da Arte de celebrar queremos 
também estendê-la aos outros ministérios, 
que este Encontro privilegia, sobretudo 
os leitores e os acólitos. Este ano até 
apresentamos, como novidade, O Livro 
do Leitor, expressão do nosso esforço por 
ajudar na formação destes ministros”.

Terminadas estas informações, o P. 
Pedro Ferreira deu início à apresentação 
dos participantes no Encontro, para 
que, disse ele, “desde o primeiro dia, 
tenhamos uma ideia de quem somos e 
donde vimos”. 

A Comissão Episcopal de Liturgia 
é constituída por: D. António Maria 
Bessa Taipa, Bispo Auxiliar do Porto 
(Presidente); D. Albino Mamede Cleto, 
Bispo de Coimbra (Vice-Presidente); D. 
Anacleto Gonçalves de Oliveira (Vogal); 
P. Pedro Ferreira, Carmelita (Director do 
Secretariado Nacional de Liturgia).

São estes os membros do Secretariado 
Nacional de Liturgia: Cónego José 
Ferreira, do Patriarcado de Lisboa; P. 
José de Leão Cordeiro, da Arquidiocese 
de Évora; Cónego António Ferreira 
dos Santos, da Diocese do Porto; P. 

Luís Ribeiro de Oliveira, da Diocese de 
Coimbra; Cónego Luís Manuel Pereira 
da Silva, do Patriarcado de Lisboa; 
Cónego João da Silva Peixoto, da Diocese 
do Porto; P. Carlos Manuel Pedrosa 
Cabecinhas, da Diocese de Leiria-Fátima; 
Monsenhor Luciano Gomes Paulo Guerra, 
Reitor do Santuário de Fátima; P. Luís 
Miguel Proença Leal, do Patriarcado de 
Lisboa (Director do Serviço Nacional de 
Acólitos).

Fazem parte do Serviço Nacional de 
Música Sacra: Cónego António Ferreira dos 
Santos, da Diocese do Porto (Presidente); 
P. Teodoro Dias de Sousa, do Patriarcado 
de Lisboa (Vice-Presidente); P. Paulo 
Cardoso da Cruz, da Diocese de Aveiro 
(Secretário); P. António Cartageno, da 
Diocese de Beja (Vogal); P. Jorge Alberto 
Seixas, da Diocese de Viseu (Vogal); P. 
Manuel Augusto Frade, da Diocese de 
Coimbra (Vogal); P. Artur Ribeiro de 
Oliveira, da Diocese de Leiria-Fátima 
(Vogal); P. António Azevedo de Oliveira, 
da Arquidiocese de Braga (Vogal).

De entre os colaboradores para os tectos 
litúrgicos, e que prestam um bom serviço, 
o Director do Secretariado recordou: 
Dr. Fernando Melro (tradutor ou autor 
de textos poéticos, alguns dos quais nós 
cantamos nestes Encontros Nacionais); P. 
Sebastião Faria, da Companhia de Jesus 
(que se dedica, com muito empenho, às 
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primeira vez vieram várias dezenas de 
participantes.

Terminada a sessão, eram horas de 
ir descansar, pois o dia começara muito 
cedo, particularmente para alguns que 
tinham vindo de mais longe.

Palavras de encerramento
Os trabalhos do XXXIII Encontro 

Nacional de Pastoral Litúrgica tiveram 
a sua conclusão no Centro Paulo VI, na 
manhã do dia 27 de Julho.

Este Encontro e a sua temática

O P. Pedro Ferreira, dirigindo-se aos 
membros da mesa e aos participantes 
que quase enchiam o anfiteatro, começou 
por fazer a seguinte análise geral do 
Encontro: «Com esta sessão encerramos 
as actividades que decorreram neste 
agradável espaço, bem como na Basílica 
(que foi pequena), na Capelinha e noutros 
lugares. 

O Encontro reuniu cerca de 1350 
pessoas, decorreu de forma serena e contou 
com os serviços de muitos colaboradores. 
Mantivemos o programa dos últimos 
anos, porque ainda lhe reconhecemos 
interesse, mas teremos de evoluir para 
poder responder  às novas realidades 
pastorais. Os Encontros de Liturgia já não 

traduções litúrgicas); Cónego Manuel da 
Silva Gaspar, da Diocese de Leiria-Fátima 
(que nos tem prestado bons serviços na 
revisão dos textos litúrgicos).

Chegou,  por  f im,  o  momento 
mais animado da sessão de abertura: 
a apresentação dos participantes, por 
localidades. Como já é tradição, os grupos 
das várias terras, à medida que iam sendo 
lembrados, manifestavam a sua alegria, 
levantando-se, gesto que a assembleia 
sublinhava com palmas.

Os participantes neste Encontro 
procedem das seguintes dioceses: 1 da 
Suiça; 4 das Forças Armadas; 8 de Cabo 
Verde; 12 de Beja, Santarém e Lamego; 13 
de Setubal; 14 do Algarve; 15 do Funchal 
e Bragança-Miranda; 24 de Évora; 27 de 
Portalegre e Castelo Branco; 29 de Angra; 
37 de Vila Real; 40 de Viseu; 43 de Aveiro; 
65 de Leiria-Fátima; 67 de Braga; 71 de 
Viana do Castelo; 85 de Coimbra; 110 da 
Guarda; 248 de Lisboa e 331 do Porto.

Em jeito de síntese, indicam-se alguns 
números globais, que foi possível apurar 
na leitura das inscrições: presbíteros 
123; diáconos 11; seminaristas 24; Mecs 
25; leitores 104; acólitos 178; cantores 
209; organistas 24; directores de coro 
18; catequistas 12; participantes inscritos 
por instituições 206; casais 86. Pela 
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são como no início. Já se fez uma grande 
caminhada e muito mais há por fazer na 
formação litúrgica. 

Os pontos altos deste Encontro foram, 
certamente, as celebrações, as actividades 
formativas e os convívios de partilha 
fraterna e pastoral. Isso é uma graça 
que hoje reconhecemos, e que amanhã 
havemos de recordar para fazer render. 

Os que ouvem falar desta actividade 
mas não a experimentam, não entendem o 
que nela acontece. Pedem-nos conclusões 

ou determinações, e ficam decepcionados 
com a falta de novidades espectaculares: 
“O que é que lá se decidiu?”, perguntam-
nos. A novidade vai na alma. Os gestos e 
os símbolos litúrgicos vão ser certamente 
melhor cuidados, e vão passar a fazer parte 
da nossa linguagem orante e celebrativa. 
As grandes mudanças começam no 
coração de cada um, sempre ao ritmo da 
Igreja. Sem este início não se irá a parte 
nenhuma. 

O Encontro é, ao mesmo tempo, 
uma actividade pessoal e comunitária. 
A liturgia é a oração da Igreja, numa 
linguagem de palavras e silêncios, de 
gestos e símbolos, que dizem uma cultura 
cristã em contínuo confronto com outras 
culturas, que concorrem e se infiltram na 
Liturgia com grande perigo para a Igreja. 
Estas questões foram abordadas, e os 
maus resultados da Liturgia não podem 
ser atribuídos à falta de informação ou 
aconselhamento. 

Todas as dioceses se fizerem presentes, 
com maior ou menor participação. Os 
responsáveis da pastoral litúrgica e 
da música sacra, em plano nacional e 
diocesano, aqui se juntaram. Isto é um 
acontecimento de grande valor, que 
merece o nosso carinho e dedicação. Os 
frutos desta actividade são evidentes, e 
nada continua como dantes».

O conferencista Padre Mário Tavares de Oliveira
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As actividades do SNL

Passou, de seguida, a indicar a 
actividade do Secretariado Nacional de 
Liturgia, órgão executivo da Comissão 
Episcopal  de  Li turg ia ,  promotor 
e dinamizador destes Encontros: «O 
Secretariado reúne todos os meses, e 
este Encontro Nacional resulta de longas 
reflexões sobre a pastoral litúrgica. São 
precisas duas ou três reuniões para escolher 
o tema, e depois outras tantas para decidir 
os seus conteúdos. Em Setembro faremos 
a avaliação, e começamos a preparar o 
Encontro seguinte. 

Entre as outras actividades do 
Secretariado contam-se as publicações. 
No ano pastoral que agora se encerra, 
o Secretariado publicou o Ritual das 
Celebrações Dominicais na Ausência do 
Presbítero, cuja proposta exigiu muitos 
anos de trabalho, e agora foi aprovada 
pela Conferência Episcopal Portuguesa. 
Acaba de ser editado O Livro do Leitor, 
que resulta de um grande empenhamento 
do seu coordenador e do Secretariado, 
e está à disposição dos ministros da 
Palavra. O Boletim de Pastoral Litúrgica 
tem-se mantido fiel na assiduidade e traz 
conteúdos de interesse para a formação 

litúrgica; ele está aí para quem o quiser 
apreciar e assinar. O Sítio da Liturgia 
é uma realidade ao serviço da pastoral 
litúrgica; as consultas aos seus conteúdos 
são mais que animadores; acerca dele 
temos grandes projectos, à mistura com 
grandes limitações humanas. 

Estão em elaboração os seguintes 
livros litúrgicos: o Ritual das Bênçãos, 
que se encontra em revisão para lhe 

O conferencista Doutor João Duque
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serem introduzidas novas celebrações; o 
Martirológio Romano, obra longa, que 
está a ser traduzida; os seis volumes da 
Liturgia das Horas, que estão esgotados 
ou em vias disso, e que, além de revistos 
e actualizados com as celebrações 
dos novos santos, também irão trazer 
algumas novidades recomendadas pela 
Congregação do Culto Divino; e a nova 
edição do Missal Romano, que continua a 
ser elaborada, mas cujo aparecimento não 
se prevê para antes de dois anos. 

As alterações ao Missal irão ter duas 
consequências de maior vulto: o formato 
será intermédio entre os actuais em uso 
(maior que o pequeno e menor que o 
grande), único, e com tipografia maior 

para facilitar a leitura; o volume terá mais 
páginas do que o anterior, o que o tornará 
mais pesado que o actual formato grande, 
mas mais leve que o formato latino».

O próximo Encontro

O Director do Secretariado referiu-
-se, de seguida, «ao próximo ENPL que 
será, se Deus quiser, de 21 a 25 de Julho 
de 2008, porque na semana a seguir já 
apanhava um dia do mês de Agosto, o que 
não convém. Agradecemos e pedimos a 
colaboração de todos para que ele seja 
possível. Sem os participantes não há 
Encontro. Aceitamos e agradecemos 
as indicações que nos possam ajudar 
a melhorar os seus diferentes aspectos 
e actividades. Algumas sugestões têm 
chegado e, na medida do possível, têm 
sido tidas em conta. 

A grande variedade de participantes, 
que tanto enriquece este Encontro, torna-o 
de difícil execução para os mais e menos 
iniciados na Liturgia. Há jovens e mesmo 
adultos que vêm à procura dos rudimentos, 
e outros que precisam de mais, porque já 
se encontram nesta caminhada há muitos 
anos. A nova igreja, que será dedicada à 
Santíssima Trindade, poderá abrir novos 
horizontes a este Encontro Nacional. 
Vamos pensar nisso».

Os devidos agradecimentos

Por fim vieram os agradecimentos. 
Disse o P. Pedro Ferreira: «O primeiro 
vai, naturalmente, para Nossa Senhora de 
Fátima que nos recebeu no seu Santuário, 
neste seu Centro Pastoral e noutros lugares 
de alojamento. 

O segundo é dirigido aos senhores 
bispos: D. António Taipa, D. Albino Cleto, 
D. Anacleto Cordeiro, D. António Marto, 
D. Serafim Ferreira e Silva, D. Amândio 

O P. Cordeiro na escola dos leitores
apresentou o novo Livro do Leitor

O P. Peixoto na escola dos animadores das 
celebrações dominicais na ausência do presbítero
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Tomás e D. João Alves, que se dignaram 
estar connosco o tempo que lhes foi 
possível. 

O terceiro é para os conferencistas, 
os orientadores das escolas de ministérios 
e os participantes no painel. Um muito 
especial para os ministros da música: 
compositores, ensaiadores, directores, 
organistas e membros do pequeno coro, 
que deram alma ao nosso Encontro e muito 
nos ajudaram a rezar com o canto; sem o 
ministério dos músicos as celebrações 
deste Encontro não teriam certamente o 
mesmo nível de participação. 

Um agradecimento reconhecido 
aos diferentes ministros litúrgicos que 
actuaram neste Encontro: os mestres 
das celebrações, os acólitos, os leitores, 
e todos aqueles que zelaram pelo bom 
funcionamento de tudo. Outro ainda para 
o pessoal deste Centro Pastoral, cujo 
serviço nem sempre se vê, como é o caso 
do som e das luzes, que têm funcionado 
maravilhosamente, porque há quem venha 
antes fazer as ligações e quem fique depois 
para desligar tudo; este é um serviço que 
nós não vemos mas que reconhecemos, 
bem como o das pessoas que nas outras 
casas nos acolheram e serviram nestes 
dias. Por fim, um agradecimento a todos 
vós que viestes participar em mais este 

Encontro Nacional, e até para o ano, se 
Deus quiser.

Diz-se que este grupo da Liturgia é 
o mais querido de quantos se reúnem em 
Fátima: procuremos merecer tal estima». 

P. Pedro Ferreira

Palavras finais
A palavra final deste encerramento foi 

dita pelo senhor D. António Maria Bessa 
Taipa, que afirmou: «É difícil, é sempre 
difícil encerrar aquilo de que se gosta, 
e dizer alguma coisa depois de termos 
ouvido o que ouvimos do senhor P. Pedro. 
Eu faço minhas as palavras dele, no que 
diz respeito a agradecimentos, que ele fez 
e muito bem. 

Queria começar justamente por vos 
pedir desculpa pelo facto de não ter 
podido estar todos os dias. Eu não sei se 
hei-de pedir desculpa se hei-de lamentar-
-me a mim próprio, porque a gente gosta e 
também nos faz bem estar, ouvir, aprender 
e rezar convosco. E não estando, perde-se 
essa oportunidade de enriquecimento. 

O P. Pedro disse que nós não temos 
conclusões, e que às vezes, por isso, 
causamos alguma decepção a quem as 
procura, tiradas com mais ou menos 
rigor. Mas nós levamos as conclusões 
no nosso coração e no nosso íntimo, 
numa maneira que se renova de ver e de 
acolher a vida. Nesse centro, onde a vida 
se transforma permanentemente, ainda 
que, em aparência, possa ser sempre igual 
e no mesmo ritmo, ela vai renovada na 
renovação do coração pelo que aqui se 
faz, pelo que se ouve, pelo que se aprende, 
pelo que se reza, e pelo que se vive e 
convive. 

Noite cultural com o Teatro
«Memórias de Lúcia»
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Eu penso muito nisto aqui, e penso 
quando ando pela minha diocese do 
Porto, onde se nota, com clareza, a força 
destes Encontros. Com clareza! Falo disto 
sempre com muita vaidade e alegria, com 
colegas com quem conversamos e com 
quem partilhamos esta felicidade nossa, 
de bispo, de encontrarmos, por esse país 
fora, a força destes Encontros. 

E nós sabemos e acreditamos que, 
melhorar a maneira de rezar é melhorar 
a maneira de crer, e logo, melhorar a 
maneira de viver. E assim acreditamos 
na força renovadora da nossa vida, e da 
vida da nossa Igreja e do nosso País, e na 
força renovadora que têm estes Encontros. 
Porque é verdade, é verdade, é verdade! 
Nós procuramos celebrar com verdade a 
verdade da nossa vida, Jesus Cristo, que é 
a referência da liberdade na vida e para a 

vida. E por isso temos consciência de que, 
também aqui e por aqui, contribuímos 
para a renovação do País em que vivemos, 
da nossa terra, e da Igreja que vive 
nas nossas terras. E por isso eu quero 
felicitar-vos muito por virdes, e desejar 
que tenhais sempre, para o exterior, esta 
leitura daquilo que aqui se faz, e daquilo 
que aqui se vive. Já alguém disse que estes 
Encontros são uma bênção para a nossa 
Igreja. Graças a Deus! 

O P. Pedro agradeceu a toda a gente, 
e eu quero acrescentar um agradecimento 
forte ao Secretariado Nacional de Liturgia, 
a que ele preside, e a quem se deve isto. 
Eu penso às vezes, para mim (não o digo 
alto), que não é difícil ser Presidente da 
Comissão Episcopal de Liturgia com um 
Secretariado assim, que faz, que realiza, e 
que o faz com vida e com entusiasmo. 

O P. Pedro já agradeceu ao Serviço 
Nacional de Música Sacra e eu repito o 
agradecimento. E depois quero agradecer-
-lhe a ele, ao P. Pedro, não só porque ele 
faz muitas coisas (porque ele trabalha 
muito no Secretariado), mas se calhar, 
e sobretudo, pelo entusiasmo que ele 
significa, pelo amor à Igreja que ele revela 
com este serviço. Nós sabemos que é por 
isso que ele o faz, no meio das muitas 
actividades que ele tem na sua Ordem. 
Eu queria dizer-lhe, P. Pedro, que lhe 
estamos profundamente gratos e que, 
agradecendo, o admiramos, o respeitamos 
e o consideramos muito. Muito obrigado. 

E depois disto vamos celebrar a 
Eucaristia, pôr em prática aquilo que 
vamos aprendendo. Desejo que, para 
o ano, nos voltemos a encontrar com a 
mesma alegria, com a mesma fome de 
saber, e com a mesma ânsia de viver, com 
verdade e em verdade».

d. antónio taiPa

D. António Taipa, 
Presidente da Comissão Episcopal de Liturgia



pastoral litúrgica

a simbólica
na iniciação cristã

Introdução

Formação 
para a linguagem simbólica

Não é  objec to  des te  t raba lho 
desenvolver a questão complexa da 
linguagem simbólica, mas tão só apontar 
o tema como um desafio fundamental no 
itinerário da formação litúrgica actual1 
para nos determos depois na celebração 
dos sacramentos da iniciação cristã.

O Concílio Vaticano II, fruto de um 
profundo trabalho de recuperação da 
tradição bíblica e patrística e de uma 
abertura consciente às exigências dos 
tempos novos, repropõe a liturgia cristã 
como um complexo de sinais sensíveis, 
significativos e, a seu modo, eficazes (SC 
7). Para isso, promoveu uma reforma 
geral dos sinais litúrgicos, de modo 
que “exprimam mais claramente as 
coisas santas por eles significadas, e o 
povo cristão, na medida do possível, 

1 Para ulteriores desenvolvimentos, veja-se: maggiani, 
S., Il Linguaggio Liturgico, Sciencia Liturgica II, Ca-
sale Monferrato 1998, 231-263; Sartore, d., «Segno/
Simbolo», in: Liturgia, Dizionari San Paolo, Ciniselo 
Balsamo (2001) 1853-1864; Valenziano, c., Prospet-
tiva culturale-Antropologica sulla Liturgia, Sciencia 
Liturgica II, Casale Monferrato 1998, 195-230; Va-
lenziano, c., Scritti di Estetica e di Poietica, Bologna 
1999; girardo, l., «Conferma le Parole della nostra 
fede» Il linguaggio della celebrazione, Roma 1998.

possa facilmente compreendê-las e nelas 
participar por meio de uma celebração 
plena, animada e comunitária” (SC 21). 

A liturgia cristã volta a ser, na 
experiência do povo cristão, um universo 
de sinais, cada um dos quais, com a sua 
especificidade, introduz no mistério de 
Cristo.

Na liturgia a comunicação do mistério 
e a comunicação com o mistério realizam- 
-se através da mediação dos símbolos. A 
verdade dos mistérios litúrgicos realiza-
-se no interior de acções simbólicas. 
Aí, o símbolo intervém como elemento 
mediador de comunicação com o mistério 
de Cristo, com o mistério dos irmãos e 
com o mistério de Deus. 
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Através dos símbolos, verifica-se 
a dimensão descendente ou epifânica 
do mistério litúrgico, mas também a 
dimensão ascendente da resposta do 
Homem à oferta de Deus. Não podemos 
duvidar da importância desta tomada de 
consciência, da necessidade urgente de 
uma educação para a linguagem simbólica, 
como momento essencial da formação 
litúrgica. A própria celebração da liturgia 
é o momento e o meio de iniciação 
mistagógica mais eficaz. 

Não é necessário cair, como muitas 
vezes acontece, na instrumentalização 
da liturgia, porque ela, em si mesmo é 
mistagógica, comunicação do mistério, 
introdução ao mistério. Nenhuma peda-
gogia é mais eficaz do que a experiência 
sacramental do mistério. Neste sentido, 
importa referir que os ritos litúrgicos não 
suportam aquilo que podemos qualificar 
de uma certa criatividade “selvagem”, 
pois estes são rígidos na sua essência, 
conformes à ordem, repetem-se identica-
mente para simbolizar memorialmente o 
evento originário da salvação. A prática 
pastoral tem permitido descobrir que o 
evento pascal não se concebe, na liturgia, 
a qualquer preço ou condição, mas no 
respeito pelo fenómeno ritual-simbólico, 
que representa a mediação antropológica 
típica da liturgia cristã.

O desprezo pelo código humano pode 
tornar inútil e vão o fruto espiritual da 
liturgia, ao mesmo tempo que cada desvio 
semântico veicula significados opostos 
aos previstos2. Se o rito fosse reduzido 
a qualquer coisa de útil e funcional, 
facilmente estaríamos diante de um curto-
-circuito no qual o homem, propondo-se 

2 Cf. tagliaferri, r., «Quale modello di pastorale 
liturgica emerge dal Concilio?», Rivista Liturgica 79 
(1992) 25-38.

a si mesmo, não encontraria mais do que 
ele próprio.

A liturgia pode converter-se numa 
escola permanente de educação litúrgica, 
sempre que e quando, as celebrações 
forem verdadeira celebração do mistério 
de Cristo, vivas e autênticas, feitas num 
clima de fé e de participação comunitária. 
A liturgia é uma escola de fé e de oração, 
de humanidade e de cristianismo. Por 
tudo isto o momento actual da formação 
litúrgica deve caracterizar-se por um 
esforço de aprofundamento das enormes 
capacidades educativas e transformadoras 
da liturgia. 

A Sacrosanctum Concilium – que 
até ao presente ainda não foi revogada 
- “continua a servir de apoio à Igreja no 
caminho da renovação e da santidade, 
incrementando nela a genuína vida 
litúrgica. Os princípios enunciados neste 
documento servem de orientação também 
para o futuro da liturgia, de tal sorte 
que a reforma litúrgica seja cada vez 
mais compreendida e posta em prática. 
É necessário pois – e convém fazê-lo 
urgentemente – empreender de novo uma 
educação intensiva, que leve a descobrir 
todas as riquezas que estão contidas na 
liturgia”3. 

Uma tal educação litúrgica contribuirá 
para uma frutuosa passagem da reforma 
à renovação (da vida litúrgica). Tal 
renovação não diz tanto respeito aos 
textos e aos ritos, quanto ao espírito da 
liturgia e à importância que a celebração 
do mistério de Cristo deve ter na vida de 
quem nela participa. 

Por tudo o que acabámos de afirmar, 
é de todo oportuno o tema que agora nos 
propomos tratar: A Simbólica na Iniciação 
cristã.

3 VQA 14.
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Seria tarefa impossível abordar todos 
os símbolos presentes na Iniciação Cristã. 
Dividimos o trabalho em oito pontos, 
começando por uma breve consideração 
dos símbolos da Iniciação na Tradição 
Romana, para depois nos determos na 
simbólica da água, da unção e da luz. 
Terminaremos com uma alusão à Eucaristia 
como ponto de chegada de toda a Iniciação 
cristã.

1.  os símbolos da InIcIação crIstã

Um dos maiores desafios que a 
pastoral litúrgica tem hoje diante de 
si é a iniciação à própria liturgia e aos 
sinais nela usados. Os Sacramentos da 
Iniciação Cristã – Baptismo, Confirmação e 
Eucaristia – tal como os outros sacramentos 
e sacramentais, necessitam hoje de uma 
verdadeira mistagogia que conduza a uma 
compreensão responsável e dinâmica do 
mistério celebrado.

Como afirma o Concílio Vaticano 
II, celebramos per ritus et praeces (SC 
21.48), por meio de sinais sensíveis 
(SC 7). Quando participamos numa 
celebração, vemos um fazer, um agir 
– não apenas um ler: a acção é composta 
de canto, perfumes, palavra, luz, sinais, 
símbolos: é um todo que é colocado 
num processo ritual, onde a parte tem 
significado em relação a esse todo. A 
linguagem litúrgica é eminentemente 
simbólica, isto é, criadora de sentido. O 
próprio espaço, na afirmação de Romano 
Guardini, «é uma linguagem que fala 
tanto como uma bela oração». Os sinais 
sensíveis  significam, exprimem, realizam 
e actuam a santificação do homem e da 
mulher, e por eles realizamos o culto 
publico e integral. Estes sinais sensíveis 
são usados pelo Corpo Místico de Cristo, 
cabeça e membros. O sujeito é Cristo e a 
Igreja: Cristo é também objecto – é a sua 

obra que celebramos – Ele é o sacerdote, o 
altar e o cordeiro. Também a Igreja, Corpo 
de Cristo, animada pelo Espírito Santo, é 
sujeito e objecto da celebração.

1.1 Ao longo dos tempos 
na liturgia romana

Se considerarmos as vicissitudes 
por que passou a liturgia romana ao 
longo dos séculos, podemos afirmar que 
os sinais sagrados da Iniciação Cristã 
permanecem nela tal como são descritos 
pela Tradição Apostólica, atribuída, no 
passado, a Hipólito de Roma, no final do 
séc. III, e por  Tertuliano, na sua obra De 
Resurrectione mortuorum:

“A carne é lavada, para que a alma 
seja purificada dos seus pecados; a carne é 
ungida, para que a alma seja consagrada; 
a carne é marcada com o sinal (da cruz), 
para que a alma seja protegida; a carne 
recebe a sombra da mão que é colocada 
sobre ela, para que a alma seja iluminada 
pelo Espírito; a carne é alimentada com 
o Corpo e o Sangue de Cristo, para que a 
alma seja nutrida”4.

A este enunciado de Tertuliano apenas 
falta a menção do alimento de leite e mel, 
oferecido aos neófitos depois da comunhão, 
segundo a Tradição Apostólica. Se este 
último símbolo, usado ainda em Roma no 
final do séc. VI, desapareceu do ritual do 
baptismo, deixou contudo algumas marcas 
na liturgia pascal: a Missa de segunda-feira 
da oitava da Páscoa canta na antífona da 
entrada: «O Senhor introduziu-nos na 
terra onde corre leite e mel».

Tal como o bispo de Roma, os 
presbíteros e os catequistas ensinavam os 
seus catecúmenos e neófitos a decifrar o 
significado dos símbolos da sua iniciação. 

4 Tertuliano, De Resurrectione mortuorum 8,3,CCL 2, 
931.
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Á primeira vista parece ter sido tarefa 
difícil, pelo facto de não possuirmos 
nenhuma catequese desta Igreja, mas 
apenas alguns testemunhos de Santo 
Ambrósio, alguns elementos importantes 
da pregação de Santo Agostinho aos 
neófitos de Hipona, para não falarmos nas 
catequeses de Antioquia e de Jerusalém. 

Na Igreja de Roma, a celebração da 
liturgia é o eco e a expressão da catequese. 
O simbolismo dos ritos de iniciação é 
ensinado, antes de mais, pelos formulários 
da consagração do santo Crisma e da 
consagração da fonte baptismal, mas 
também pelas leituras das “estações” da 
Quaresma, e da vigília Pascal e por toda 
a liturgia da oitava da Páscoa. Esta oitava 
da Páscoa é uma meditação jubilosa da 
graça da iniciação, com a celebração da 
Eucaristia e as procissões vespertinas, no 
decurso das quais os neófitos regressavam 
para venerar as fontes sagradas da sua 
regeneração.  

Os livros litúrgicos que nos apresentam 
a celebração do baptismo  – os Ordines e 
os Leccionários – são relativamente 
tardios (séc. VII).  Contudo temos 
testemunhos importantes nas catequeses 
de Santo Ambrósio de Milão que, segundo 
alguns autores, nos remetem para temas 
desenvolvidos em ambiente africano no 
séc. III.

2.  uma tradIção que permanece

É a oração consecratória da água 
do baptismo que nos oferece a maior 
riqueza de simbolismo sacramental. Ainda 
antes de compreender a proclamação, os 
catecúmenos recebiam já o ensinamento 
que lhes oferecia o baptistério no qual 
entravam: “chegámos à fonte, tu entraste…, 
tu te aproximaste, tu viste a fonte…”, 
recordava Santo Ambrósio aos neófitos; e 
São Zenão convidava os catecúmenos de 

Verona a contemplar a piscina à qual eles 
iriam descer. O baptistério, era, em muitos 
casos, parecido com as termas das salas 
públicas, mas a arquitectura convidava ao 
simbolismo; quando a piscina é octogonal 
ou decorada de oito colunas, ou até mesmo 
se o edifício tem uma planta octogonal, é 
claro que pretende recordar-nos a primeira 
carta de S. Pedro: “Na arca de Noé, um 
pequeno número, ao todo oito pessoas, 
foram salvas pela água; era imagem do 
baptismo que agora vos salva” (1 Pedro 
3, 20-21).

Não será inútil ,  para nós, esta 
referência ao lugar do baptismo. Far-lhe-
-emos mais algumas referências adiante. 
Fica-nos desde já este desafio prático, 
relativamente ao lugar onde celebramos. 
Os velhos baptistérios da antiguidade, 
ou os baptistérios de Trento, colocados 
do lado esquerdo da entrada da igreja, 
foram transformados, em muitos lugares, 
em arrecadações ou salas de catequese, 
onde a fonte baptismal se tornou mesa de 
reuniões, e a bacia e o jarro – quando não 
se usa a galheta -, tantas vezes indecorosos, 
tomaram o lugar da fonte. Que diremos 
aos catecúmenos do nosso tempo diante 
deste cenário? Teremos coragem de nos 
dirigir aos catecúmenos ou aos familiares 
das crianças com as mesmas palavras 
com que Santo Ambrósio se lhes dirigia: 
“Chegámos à fonte, tu entraste…, tu te 
aproximaste, tu viste a fonte…”?.

O baptistério, a fonte baptismal, é pois 
um símbolo a valorizar e a redescobrir. 

3. Benedictio fontis – a bênção 
 e Invocação de deus sobre a água 

A bênção da água baptismal, jun-
tamente com a renúncia a Satanás e a 
profissão de fé, ocupa um lugar central na 
celebração do baptismo. Estamos diante 
da fonte baptismal. Temos diante de nós 
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água, uma realidade da vida quotidiana, 
que agora se torna símbolo de um mistério 
divino. Esta bênção não tem em vista ape-
nas a água que está na piscina baptismal, 
mas a fonte: os antigos sacramentários 
chamam-lhe benedictio fontis, uma água 
sempre renovada, viva, da qual São Zenão 
convidava os catecúmenos de Verona a 
sentir o sedutor murmúrio. 

No caso dos catecúmenos adultos, a 
catequese que lhes foi oferecida durante 
os escrutínios quaresmais, ilustrou-os 
para esta compreensão viva do mistério da 
água. No terceiro domingo da Quaresma 
foram convidados a meditar no diálogo de 
Jesus com a Samaritana, junto do poço de 
Jacob: “Se conhecesses o dom de Deus e 
quem é Aquele que te diz: dá-me de beber, 
tu é que Lhe pedirias e Ele te daria água 
viva… Aquele que beber da água que Eu 
lhe der nunca mais terá sede… A água que 
Eu lhe der tornar-se-á nele uma nascente 
para a vida eterna” (Jo 4, 10-14). Não 
será por acaso que encontramos pelo 
menos oito representações deste episódio 
do Evangelho, nas catacumbas romanas, 
bem como nos dois grandes baptistérios 
antigos que conhecemos: Doura-Europos 
e Nápoles. 

A água pode ser também o elemento 
que dá fertilidade, é a fonte mesma da 
vida. Esta perspectiva da fertilidade e da 
fecundidade é já apresentada por Tertuliano. 
Comentando o primeiro capítulo do 
Génesis, afirma que no baptismo “as águas 
geram a vida”. Já antes tinha afirmado, no 
início do Tratado sobre o Baptismo: “Nós, 
pequenos peixes que tomámos o nome do 
nosso IXTUS, Jesus Cristo, nascemos na 
água e permanecendo nela somos salvos”. 
A água do baptismo é viva, gera a vida e 
mantém na vida. Este texto de Tertuliano 
ensina-nos a interpretar o famoso fresco 
do cemitério de Calisto, onde nos aparece 

a pesca à linha: um pescador à linha 
sentado à beira do rio, no qual, um pouco 
mais à frente, está Cristo a ser baptizado.

A p isc ina  bapt i smal ,  na  qua l 
o catecúmeno é mergulhado, é o seio 
maternal da Igreja, como nos recordam 
Santo Agostinho e São Leão Magno, entre 
outros. Estes símbolos, que referimos, 
fundamentam-se num significado natural 
e bíblico. É necessário elevá-lo a um nível 
mais alto, que situe o baptismo cristão na 
economia da salvação, na história da acção 
de Deus com o povo que Ele escolheu 
e no acontecimento de Cristo. É Cristo 
quem dá eficácia à água do baptismo. 
Podemos afirmar, na linha de São Paulo, 
que é Ele quem age nos grandes gestos 
do Antigo Testamento: no deserto, os 
hebreus “bebiam de um rochedo que os 
acompanhava, e esse rochedo era Cristo” 
(1 Cor 10, 4).

A água  do  bapt i smo torna-se 
igualmente eficaz pelo poder e acção 
do Espírito Santo: é preciso renascer da 
água e do espírito, como afirmava Jesus a 
Nicodemos. A água do baptismo recorda- 
-nos a fecundidade do Espírito.

A água oferece-nos um simbolismo 
extremamente rico, apresentado já nas lei-
turas bíblicas, nas orações, na iconografia 
e na arquitectura dos baptistérios antigos.

3.1 Os rituais actuais
Merece particular atenção a bênção da 

água baptismal chamada, no ritual actual, 
“Bênção e invocação de Deus sobre a água”. 
A primeira fórmula de bênção da água 
que o ritual nos apresenta, a usar apenas 
fora do Tempo Pascal, é um texto rico de 
doutrina e de símbolos, uma adaptação 
abreviada do antigo texto do Gelasiano 
Vetus (I, XLIII). A oração apresenta uma 
estrutura trinitária: dirige-se a Deus Pai, 
fazendo memória dos acontecimentos por 
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Ele realizados na história da Salvação, que 
prepararam o sacramento do baptismo; 
invoca a efusão da força do Espírito na 
água para a santificar e tornar santificante, 
para que seja elemento sacramental da 
mediação do Filho de Deus, Jesus Cristo. 
Na parte anamnética, é colocada em 
evidência a tipologia típica do baptismo, 
ilustrada amplamente pelos Padres nas 
suas catequeses: depois de recordar que o 
Senhor preparou de muitos modos a água 
baptismal, apresenta as águas da criação 
sobre as quais pairava o Espírito de Deus 
(Gn 1, 1-2), a água do dilúvio (Gn 6, 5-8; 
Cf. 1 Ped 3, 18-21), a passagem do Mar 
Vermelho, através da poderosa intervenção 
de Deus na água (Ex 14, 15-31; Cf. 1 Cor 
10, 1-4.6), a água saída do lado de Cristo 
na cruz (Jo 19, 33-34) e, finalmente, a 
água do baptismo (Mt 28, 18-20). Na 
parte epiclética a oração dirige-se ao Pai, 
pedindo que desça a força do Espírito sobre 
a água. Neste momento, o celebrante toca 
a água com a mão, renovando, de certo 
modo, o acontecimento do Jordão, quando 
Jesus, santificado pelo Espírito que desceu 
sobre Ele, tocou a água com o seu corpo 
e lhe comunicou a virtude santificadora. A 
oração sobre a água conclui-se, recordando 
o efeito do baptismo como participação no 
mistério pascal de Cristo (Cf. Rom 6, 4-5. 
8-9. 11; Col 2, 12).

Depois da bênção da água, a celebração 
continua com a renúncia a Satanás e 
com a profissão de fé. Sabemos que na 
antiguidade, depois de cada resposta à 
profissão de fé, o catecúmeno era imerso 
nas águas da piscina baptismal. O actual 
rito, bem como a fórmula sacramental 
do baptismo, está simplificado: “N. Eu te 
baptizo em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo”. 

O Ritual afirma que a ablução com água 
pode fazer-se por imersão ou por infusão, 
segundo os costumes locais, e a invocação 

da Santíssima Trindade. Relativamente 
à forma de baptizar, a Conferência 
Episcopal Portuguesa, por decreto de 25 
de Março de 1985, determinou: «siga-se o 
costume actual de celebrar o baptismo por 
infusão. O baptismo por imersão, dadas as 
dificuldades concretas existentes, não se 
administre sem a autorização do Ordinário 
do lugar»5. Esta indicação não aparece nos 
preliminares do Ritual da Iniciação Cristã 
dos Adultos onde se afirma: «Podem 
usar-se legitimamente quer o rito de 
imersão, que é o mais apto para significar 
a participação na morte e ressurreição 
de Cristo, que o rito de infusão» (RICA 
22). Não se trata de uma declaração de 
impossibilidade do baptismo por imersão. 
Haverá, contudo, um caminho a percorrer, 
caminho este que desafia arquitectos e 
pastores, no sentido de reencontrarmos 
uma arquitectura baptismal, que permita 
as duas formas de celebração. 

Quer o baptismo se celebre por efusão 
ou por imersão, importa ter sempre bem 
presente que este se faz com água. Eu 
diria, água abundante, limpa, viva, que em 
muitos casos poderá ser tépida, se as razões 
pastorais o aconselharem. A mentalidade 
herdada do segundo milénio que reduz 
os sinais sacramentais ao mínimo acabou 
por esvaziar os mesmos e ocultá-los à 
comunidade. A água derramada sobre a 
cabeça dos eleitos, deve ser sentida por 
estes e vista pela comunidade. Alguns 
instrumentos devocionais que muitas vezes 
nos aparecem, como conchas minúsculas 
entre outros, não servem para exprimir 
toda a beleza deste momento ritual. Há que 
aproveitar os momentos de preparação dos 
baptismos para instruir as famílias acerca 
do sentido dos símbolos da celebração. 
Esta catequese não pode reduzir-se a 

5 Celebração do Baptismo das Crianças, preliminares 
18.
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pequenos pormenores mas deverá tê-los 
presente para uma sã compreensão da 
celebração.

4.  a sImbólIca do óleo e da unção

Tanto o Antigo como o Novo 
Testamento referem, abundantemente, a 
temática do óleo e da unção. Os Padres 
da Igreja antiga, ainda que de forma 
breve e por vezes lacónica, referem esta 
mesma temática, quase sempre ligada ao 
sacramento do baptismo.

Neste contexto,  e  apenas para 
apresentar um pequeno exemplo, referimos 
aqui a Tradição Apostólica. Sabemos que 
a Tradição Apostólica é, provavelmente, o 
resultado de uma compilação. O redactor 
apresenta-nos três unções baptismais: 
uma unção pré-baptismal e duas pós-
-baptismais. Refere ainda dois tipos de 
óleo: o óleo do exorcismo e o óleo de 
acção de graças.

a) A primeira unção, feita logo a 
seguir à renúncia a Satanás, é claramente 
um exorcismo: “Todo o espírito maligno 
se afaste de ti”. Depois da unção, segue 
imediatamente o baptismo.

b) Depois de sair da água, o neófito 
é ungido de novo pelo sacerdote, mas 
desta vez com o óleo de acção de graças, 
acompanhado da fórmula: “Unjo-te com o 
óleo santo no nome de Jesus Cristo». Não 
se trata aqui de um exorcismo mas de uma 
verdadeira consagração.

c) A terceira unção apresenta um 
extraordinário interesse histórico. Esta 
unção não é conferida no baptistério 
– considerando este como um edifício 
à parte - mas na igreja, para onde 
os baptizados foram conduzidos em 
procissão. Ali está o Bispo, presidente da 
comunidade reunida para a celebração 
da Eucaristia – normalmente na grande 
Vigília da noite santa –, a acolher os novos 

filhos renascidos pelo baptismo. Antes 
de mais, impõe as mãos sobre eles – rito 
que exprime o Dom do Espírito, como 
atesta a oração que o acompanha: “Senhor 
Deus, que vos dignastes oferecer-lhes a 
remissão dos pecados mediante o banho 
da regeneração, dignai-Vos enchê-los do 
vosso Espírito Santo”. Acontece agora a 
terceira unção, feita pelo Bispo, com o óleo 
de acção de graças, tal como para a unção 
que se seguiu imediatamente ao baptismo. 
O modo de proceder indicado na Tradição 
Apostólica merece atenção da nossa parte: 
«espalhando o óleo de acção de graças 
pela sua mão e colocando-a sobre a cabeça 
do baptizado, o Bispo dirá: “Unjo-te com 
o óleo santo”». Parece-nos que esta última 
unção surge quase como uma duplicação 
da primeira unção pós-baptismal, apenas 
com a diferença de que o ministro desta 
é o Bispo. Esta afirmação reveste-se de 
grande importância, dado que ela se vai 
manter reservada ao Bispo, quando o 
baptismo das crianças se generaliza e 
passa a ser celebrado nas comunidades 
rurais pelos presbíteros. Sabemos que 
entre nós, no Ocidente, ao contrário 
do Oriente que manteve a unidade dos 
sacramentos da iniciação, esta unção 
permanecerá reservada ao Bispo e por isso 
não se vai distinguir da primeira unção 
pós-baptismal, apenas no espaço, como 
na Tradição Apostólica, mas também no 
tempo. A esta unção  chamamos-lhe agora 
Confirmação ou Crisma.

Do ponto de vista teológico o rito da 
unção não deve ser separado da liturgia 
baptismal que, em si, forma um todo. É 
certo que as várias unções, na celebração 
da iniciação cristã têm a sua importância 
e o seu lugar próprio, ilustrando, cada 
uma delas, um aspecto particular. Nesta 
perspectiva, a unção aparece sempre em 
relação com o Dom do Espírito, já que 
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segundo a tradição bíblica, aquele que 
é ungido, se encontra numa situação 
privilegiada de acolhimento do Espírito 
Santo de Deus. Os Santos Padres colocam 
em evidência esta semelhança daquele 
que é baptizado, com Cristo o «ungido do 
Senhor». Afirma-se aqui, de certo modo, 
a tríplice missão baptismal: sacerdotal, 
profética e real. Orígenes afirma que 
“todos aqueles que foram ungidos com 
a unção do santo crisma se tornaram 
sacerdotes”6; e, em ambiente ocidental, 
afirmava São Leão Magno: “Todos os 
que foram regenerados em Cristo, foram 
transformados em rei pelo sinal da cruz 
e consagrados sacerdotes pela unção do 
Espírito Santo. Por isso, salvo o serviço 
do nosso especial ministério, todos os 
cristãos, tornados espirituais e cheios de 
sabedoria, reconheçam-se de estirpe real 
e participantes de um ofício (ministério) 
sacerdotal”7.

No mesmo sentido afirma Santo 
Ambrósio: “Todos os filhos da Igreja são 
sacerdotes… de facto, somos ungidos para 
um sacerdócio santo, oferecendo-nos a 
nós mesmos como vítimas espirituais”8.

E Santo Agostinho: “No rei e no 
sacerdote era prefigurado o futuro único 
rei e sacerdote, Cristo (e por isso ‘Cristo’ 
vem de ‘Crisma’). Porém, não apenas 
foi ungida a nossa Cabeça, mas também 
nós, seu corpo, fomos ungidos… Por isso 
a unção respeita a todos os cristãos… 
Parece claro que todos nós somos o corpo 
de Cristo pelo facto de que todos fomos 
ungidos e todos n’Ele somos Cristo, 
porque, de certo modo, a cabeça e o corpo 
formam o Cristo na sua totalidade”9.

6 Origenes, Omelie sul Levitico, IX,9.
7 Leone Magno, Sermoni, IV, 1, IV serm. Sulla consa-

crazione episcopale (SC200, p. 267).
8 Ambrogio, Expositio Evangelii secundum Lucam, 

5,33.
9 Agostino, Enarratio in psalmis, 26, 2, 2.

Se de facto a efusão do Espírito Santo 
sobre todos os cristãos é considerada 
como unção sacerdotal, profética e real, 
significa que todos os baptizados – e não 
apenas alguns privilegiados – têm acesso 
a esta tríplice dignidade que é, ao mesmo 
tempo, uma tríplice missão.

Este significado do símbolo da unção 
não é de modo nenhum artificial. O 
novo Ritual do Baptismo das Crianças 
apresenta esta fórmula que acompanha a 
unção pós-baptismal com o óleo do santo 
crisma: “Nós te ungimos com o óleo da 
salvação para que reunido ao seu povo 
permaneças eternamente membro de 
Cristo, sacerdote, profeta e rei”.

O baptismo é a fonte onde nasce 
este tríplice múnus, é princípio da nossa 
condição messiânica e imagem da nossa 
inclusão/incorporação em Cristo; ele abre 
todas as potencialidades em ordem ao 
exercício do tríplice múnus. 

O baptismo constitui aqueles que o 
recebem como sujeitos com direitos e 
deveres, mas coloca-os em situação de 
impedimento, relativamente aos direitos 
– estes só se adquirem com a unção 
crismal. É o Crisma que oferece a todos a 
possibilidade de exercitarem plenamente 
os seus direitos e deveres. O sujeito 
crismado está antes de mais habilitado 
aos sacramentos da Igreja, dotado de 
“sujeitualidade” litúrgica e querigmática. 

A nossa prática pastoral, relativamente 
à iniciação cristã, enferma gravemente de 
incongruência eclesial já que só quando 
celebro o sacramento do Crisma me torno
– S u j e i t o  a c t i v o  d a  a s s e m b l e i a 
eucarística;
– Su je i t o  ac t i vo  do  anúnc io  do 
Evangelho;
– Sujeito activo da comunhão eclesial.

Deste modo, o cristão baptizado e 
confirmado coloca-se na comunidade 
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eclesial com a plenitude de todos os seus 
direitos e deveres: não pode haver um 
cristão que não seja activo no louvor, no 
acolhimento, no anúncio da Palavra e no 
testemunho.

4.1  A unção no actual Ritual 
 da Iniciação Cristã

Para entendermos melhor o actual 
estado do rito da unção, apresentamos 
agora uma palavra sobre o Ritual actual.

Convém distinguir entre o Ritual do 
Baptismo das Crianças e o Ritual da 
Iniciação Cristã dos Adultos e Crianças 
em idade de catequese.

No primeiro caso trata-se apenas 
da celebração do Baptismo, dado que a 
Confirmação e a Eucaristia aguardam a 
idade da razão. No segundo caso, a prática 
da unidade dos três sacramentos tem-se 
mantido na mesma celebração litúrgica. 
Retoma-se assim a prática antiga e a 
dinâmica unitária que associa o Baptismo, 
a Confirmação e a Eucaristia.

O Ritual do Baptismo das Crianças 
apresenta duas unções: a primeira está 
colocada no final da liturgia da palavra, 
antes da celebração do sacramento 
propriamente dito, concretamente antes 
da bênção da água e da renúncia a Satanás. 
Depois de dizer a fórmula: “O poder de 
Cristo salvador te fortaleça. Em sinal 
desse poder te fazemos esta unção, em 
nome do mesmo Cristo Nosso Senhor, 
que vive e reina por todos os séculos 
dos séculos”, o ministro unge o peito da 
criança com o óleo dos catecúmenos.

Esta fórmula orienta-se para o 
significado do baptismo, insistindo na 
ideia de que a força de Cristo é dada ao 
baptizado e o preenche como óleo de 
unção. Parece reencontrarmos aqui a 
antiga simbologia que via no baptizado 

um atleta de Cristo, cheio da sua força 
para lutar contra todas as formas do mal.

A segunda unção, estri tamente 
baptismal, tem lugar imediatamente 
depois do baptismo, é feita com o santo 
Crisma, na cabeça da criança, depois da 
proclamação da fórmula sacramental: 
“Deus todo poderoso, Pai de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, que te libertou do pecado, e 
te deu uma vida nova pela água e pelo 
Espírito Santo, unge-te com o Crisma da 
salvação, para que, reunido ao seu povo, 
permaneças, eternamente, membro de 
Cristo sacerdote, profeta e rei”. Também 
aqui se mostra como a unção significa 
a própria realidade do baptismo, isto é, 
a incorporação em Cristo, “sacerdote, 
profeta e rei”. Esta unção simboliza a 
tríplice consagração real, sacerdotal e 
profética. Retoma-se assim a simbologia 
tradicional, antes um pouco esquecida.

O Ritual da Iniciação Cristã dos 
Adultos apresenta algumas novidades, 
relativamente ao velho ritual romano. 
Antes de mais, a primeira unção com o 
óleo dos catecúmenos mantém-se como 
no baptismo das crianças. Esta pode 
ser também repetida durante os ritos do 
catecumenado. Se o baptismo se celebra 
durante a Vigília pascal, a unção faz-se 
entre a renúncia e a profissão de fé. A 
novidade surge a propósito da segunda 
unção, chamada pós-baptismal, com o 
santo Crisma. Uma vez que, no caso dos 
adultos, celebramos os sacramentos da 
iniciação num rito contínuo, esta unção 
pós-baptismal omite-se. Este facto leva-
-nos a compreender que tal unção está 
totalmente orientada para a Confirmação, 
cujo rito essencial é precisamente a 
unção com o santo Crisma. Este facto 
coloca-nos algumas questões de ordem 
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teológico/sacramental que não vamos 
agora debater10. Este contínuo sublinha a 
unidade dinâmica e profunda que liga o 
baptismo na água e a unção que o confirma. 
A unção da Confirmação, segundo este 
novo ritual, corresponde à antiga unção 
pós-baptismal, feita pelo Bispo, quando os 
ritos da iniciação cristã eram celebrados 
de modo contínuo. A tradição litúrgica 
oriental conservou esta unidade, como já 
afirmámos. O presbítero administrava a 
crismação com o óleo do santo Crisma 
consagrado pelo bispo. O novo ritual tomou 
do ritual bizantino a fórmula da crismação: 
“Accipe signaculum doni spiritus sancti”, 
na tradução portuguesa: “recebe por este 
sinal o Espírito Santo, o dom de Deus”. 
O ministro do sacramento, com o polegar 
direito traça sobre a fronte do crismando, o 
sinal da cruz com o óleo do santo Crisma, 
e pronuncia a fórmula. No rito unificado, 
a unção crismal da Confirmação absorve 
a unção pós-baptismal de que falámos 
atrás. É evidente que esta unção assume, 
implicitamente, o significado da tríplice 
consagração sacerdotal, profética e real, 
que faz parte do significado do baptismo.

Os novos rituais reconduzem-nos 
a uma visão mais sintética da liturgia 
da iniciação, dado que suprimem as 
duplicações, acumuladas durante séculos, 
e que conduziam a uma visão demasiado 
analítica dos diversos ritos. 

5.  agora soIs fIlhos da luz 
 – recebeI a luz de crIsto

D e s d e  a  a n t i g u i d a d e  q u e  o 
baptismo é também designado com o 
termo “iluminação”. Os neófitos eram 
considerados pela comunidade cristã 
como iluminados. Na cultura actual a 

10 A ideia da tríplice consagração sacerdotal, profética e 
real desaparece.

palavra iluminado é muitas vezes usada 
no sentido pejorativo, não correspondente 
ao sentido cristão primitivo de iluminação 
baptismal. S. Justino mártir (100-165) é 
o primeiro escritor conhecido a referir 
este termo: “Este banho chama-se 
iluminação”; associa deste modo dois 
elementos sem uma relação evidente: 
água e luz. Estamos no contexto de uma 
apologia do cristianismo dirigida aos 
pagãos, mais concretamente, ao imperador 
Antonino Pio (153-155). Segundo a antiga 
prática, tratava-se de água viva: rio, fonte, 
lago, eventualmente, o mar. Do ponto 
de vista positivo é um novo nascimento, 
uma regeneração. É aqui que surge o 
tema da iluminação. Em síntese, Justino 
resume em três palavras o essencial do 
baptismo cristão: remissão dos pecados, 
regeneração e iluminação. 

Esta ideia de que os cristãos, pelo 
baptismo, foram iluminados, podemos 
encontrá-la, ainda antes de S. Justino, na 
tradição Paulina (Hb 6, 4; 10, 32; Ef 5, 14) 
e em S. João (Jo 1, 9-14). 

Na carta aos Efésios, (Ef 5, 6-14), é 
apresentado um ensinamento baptismal: 
“Outrora éreis trevas, agora sois luz 
no Senhor”; é o homem todo que, no 
evento baptismal, se torna luz no Senhor. 
Também aqui, a palavra Senhor designa 
Cristo ressuscitado, apontando o mistério 
pascal, que inspira toda a doutrina 
baptismal. Depois de S. Justino, Clemente 
de Alexandria oferece-nos um notável 
testemunho sobre este simbolismo. Na sua 
obra O Pedagogo, afirma que o baptismo 
é “a iluminação na qual contemplamos 
a bela e santa luz da salvação…; o 
regenerado… é iluminado…; liberto das 
trevas, recebeu a luz (…); baptizados, 
fomos iluminados, fomos adoptados como 
filhos”. Com Clemente de Alexandria, o 
tema da iluminação prepara outro tema 
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importante no contexto da iniciação cristã: 
a divinização do cristão.

Também Santo Agostinho afirma 
num dos sermões sobre o baptismo: 
“Apressai-vos a entrar na fonte baptismal 
para serdes iluminados. Agora, estais nas 
trevas e as trevas estão em vós. Mas sereis 
luz no Senhor que ilumina cada homem 
que vem a este mundo”.

Esta simbologia encontra-se, ainda 
hoje, na liturgia do baptismo, sobretudo 
no rito explicativo da entrega da vela 
acesa no círio pascal, que representa 
Cristo que ilumina o mundo. No baptismo 
das crianças, a fórmula que acompanha 
esta entrega é a seguinte: “Recebei a luz de 
Cristo. A vós, pais e padrinhos se confia 
o encargo de velar por esta luz, para que 
os vossos pequeninos, iluminados por 
Cristo, vivam sempre como filhos da luz, 
perseverem na fé e, quando o Senhor vier, 
possam ir ao seu encontro com todos os 
santos, no reino dos céus”. No Ritual da 
Iniciação Cristã dos Adultos, depois do 
convite dirigido aos padrinhos para se 
aproximarem a fim de entregarem a luz 
aos afilhados, o presidente dirige-se aos 
neófitos: “Agora sois luz em Cristo. Vivei 
sempre como filhos da luz. Perseverai 
na fé, para que, quando o Senhor vier, 
possais ir ao seu encontro com todos os 
Santos, no reino dos céus”.

Na luz do círio pascal, aquele que foi 
iluminado contempla Cristo, que se ergue 
sobre Ele como a luz da vida.

6.  a nova crIatura – a veste branca

A entrega da veste branca “a veste da 
luz”, é um dos ritos pós-baptismais, ao 
qual se dá pouca atenção no nosso tempo. 
Corre-se o risco de quebrar o equilíbrio 
tradicional entre palavra e sinal, neste 
âmbito da prática sacramental. 

A entrega da veste branca aparece 
relativamente tarde no rito do baptismo. 
Tertuliano não a refere no seu opúsculo 
sobre o baptismo e a Tradição Apostólica 
limita-se a dizer que depois da unção, cada 
um se revestirá. 

O silêncio destes autores não é uma 
prova da ausência deste rito. Os seus 
textos não são comentários homiléticos. 
Será nas homilias, que vamos encontrar as 
primeiras alusões ao rito da veste branca. 
O rito é atestado em Milão por Santo 
Ambrósio (339-397), que o refere no seu 
livro sobre os Mistérios: “Depois destes 
ritos recebeste as vestes cândidas, para 
indicar que te despojaste do invólucro do 
pecado e foste endossado às vestes puras 
da inocência ” (VII, 34). Do mesmo modo, 
refere Teodoro de Mopsuéstia: “Quando 
saíste dali (da piscina baptismal), tu 
vestiste uma veste resplandecente”; 
também Cirílo de Jerusalém, Gregório de 
Nissa e João Crisóstomo comentam este 
rito nas suas catequeses.

Este rito aparece já documentado no 
séc. IV. Sem contradizer o que atrás se 
afirma, podemos afirmar que a sua origem 
é, provavelmente, antiga, porque se 
insere, de modo lógico, no rito principal, 
cuja prática primitiva é bem conhecida: 
o futuro baptizado é espoliado das suas 
vestes, entra nu na piscina e, ao sair dela, 
recebe uma nova veste. Considerando 
a tendência geral para procurar uma 
explicação simbólica para cada gesto, 
assente na exegese alegórica da Escritura, 
é lícito supor que o simbolismo da veste 
branca entrou nas homilias catequéticas. 
De qualquer modo, o rito da veste branca 
perpetuou-se na tradição litúrgica, tanto 
no Ocidente, como no Oriente.

A liturgia romana conservou a entrega 
da veste branca na reforma litúrgica do 
Concilio Vaticano II.
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6.1 Os novos rituais do Baptismo

Como sabemos, uma das novidades 
da liturgia baptismal pós-conciliar foi a 
publicação de um ritual específico para 
as crianças e a introdução, no ritual para 
os adultos, de uma adaptação para as 
crianças em idade de catequese. O rito da 
veste branca mantém-se nos três rituais 
com uma estrutura idêntica: a entrega da 
veste branca, fórmula litúrgica, exortação 
final.  

No ritual para as crianças, as notas 
pastorais preliminares precisam o seguinte: 
“Trata-se de uma veste branca” que os pais 
trouxeram, com a qual a madrinha reveste 
a criança e não de um qualquer tecido 
branco que o sacerdote coloca em cima 
das crianças na celebração comunitária 
dos baptismos. Se a criança traz esta 
veste branca desde o início da celebração, 
a fórmula pode ser dita sem que haja 
propriamente uma vestição. 

No ritual para os adultos e para as 
crianças em idade de catequese, as rubricas 
indicam que os padrinhos revestem os 
novos baptizados com a veste branca. 

Apresenta a fórmula da entrega da 
veste com estas palavras: “N. e N: Agora 
sois nova criatura e estais revestidos 
de Cristo. Recebei a veste branca, e 
apresentai-a sem mancha, no tribunal de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, para viverdes 
eternamente com Ele». A fórmula usada 
no baptismo das crianças, é em tudo 
idêntica a esta: refere que a veste branca 
seja símbolo da dignidade cristã: “N. 
e N: Agora sois nova criatura e estais 
revestidos de Cristo. Esta veste branca 
seja para vós símbolo da dignidade cristã. 
Ajudados pela palavra e pelo exemplo das 
vossas famílias, conservai-a imaculada 
até à vida eterna”.

Esta veste tem um significado 
simbólico preciso no Antigo e no Novo 
Testamento e, por consequência, na 
antiga liturgia baptismal. A cor branca 
não significa em primeiro lugar a pureza 
e a inocência reencontradas, mas, a 
participação no mundo celeste. Os anjos, 
os bem-aventurados, Cristo transfigurado, 
aparecem vestidos de branco. O branco 
significa a luz celeste. A entrega da 
veste branca significa que os baptizados 
se tornam agora filhos da luz, entram 
no caminho da luz que os conduz ao 
reino de Deus, ao seguimento de Cristo 
ressuscitado. A veste branca assim a cor 
da passagem, característica de todas as 
iniciações. Exprime a inocência baptismal 
adquirida na «passagem da morte à vida». 
A liturgia baptismal adoptou o tecido 
branco e impõe esta veste ao neófito que, 
por meio da graça, participa da glória 
celeste com a inocência e a alegria que isso 
implica11. Oito dias depois do baptismo 
que era celebrado na grande Vigília pascal, 
os neófitos depunham a veste branca no 
chamado domingo “in albis”.

São Jerónimo, na senda de uma 
tradição que ele próprio já considerava 
antiga, considera o branco como a cor da 
festa e da exultação12.

A cor branca simboliza também a 
morte, vista como porta da verdadeira 
vida. Também S. Cipriano de Cartago13 
sugere que se revistam de branco durante 
o luto, para indicar a felicidade celeste 
do defunto. Daqui, provavelmente, o 
costume de algumas culturas se vestir de 
branco por ocasião das exéquias14.

11 G. Becquet, Bianco, cit., col.140. Cf. Ambrogio, De 
Mysteriis, 7, 34., PL,16, col 399.

12 Girolamo, Epistola CXIII, 4, PL 22, col. 963.
13 Cipriano, De Mortalitate, 20, PL 4, col. 596.
14 Cf. E.Battaglia, Il colore «Sacramento della Bellezza», 

Padova 2003, 104-105.
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7.  a eucarIstIa, 
 ponto de chegada

 da InIcIação crIstã

O Concílio Vaticano II, reafirma a 
doutrina já presente na Suma Teológica 
de S. Tomás de Aquino, ao apresentar a 
Eucaristia como “cume e fonte” (culmen 
et fons) de toda a vida cristã (LG, 11; PO 5; 
UR 15; AA 3; cf. SC 10), e quando afirma: 
“Todos os sacramentos, tal como todos 
os ministérios eclesiásticos e as obras de 
apostolado, estão estreitamente ligados à 
santa Eucaristia e a ela ordenados” (PO 5). 

A Eucaristia aparece como vértice e 
cumprimento de toda a iniciação cristã. 
No entanto, o mistério eucarístico não 
pode ser reduzido à sua dimensão de 
sacramento de iniciação cristã, esquecendo 
que a iniciação implica qualquer coisa que 
se coloca de uma vez para sempre e que, 
enquanto tal, não é repetível. Este princípio 
não vale para a Eucaristia. O mistério 
eucarístico não é apenas sacramento de 
iniciação, mas é também inseparavelmente 
sacramento dos iniciados: na Eucaristia 
fazemos a experiência eclesial da salvação 
que necessita de ser permanentemente 
vivida, enquanto que no Baptismo e 
Confirmação esta experiência conduz 
cada um à participação inicial no único 
mistério pascal. 

“Na perspectiva da relação do Bap-
tismo com a Eucaristia podemos afirmar 
que, da parte de Deus, a Eucaristia é a 
máxima expressão da sua fidelidade a 
tudo aquilo que Ele antecipou, iniciou e 
prometeu no Baptismo; da parte do ho-
mem é a plena realização da sua estatura 
sobrenatural, pessoal e interpessoal; é a 
incorporação plena em Cristo”15.

15 F. Marinelli, L’eucaristia presenza del Risorto per la 
Chiesa e la storia degli uomini, 114.

A afirmação de que a Eucaristia é o 
ponto culminante e o vértice de todo o 
processo de iniciação cristã, é doutrina 
comum dos padres da Igreja. Para S. 
João Crisóstomo, toda a iniciação é uma 
imitação sacramental do êxodo do Egipto: 
os hebreus chegaram ao maná depois 
da experiência das águas primordiais, 
das águas do dilúvio, das águas do mar 
Vermelho e da nuvem; os cristãos chegam à 
eucaristia depois da experiência baptismal 
e crismal. S. Tomás de Aquino referindo-
se à relação baptismo/eucaristia, exprime-
se do seguinte modo: “Se o Baptismo é 
o principio da vida espiritual e a porta 
dos sacramentos, a Eucaristia é como a 
realização da vida espiritual e o cume de 
todos os sacramentos” 16.

Aquilo que começa no Baptismo 
desenvolve-se com a Confirmação e 
cumpre-se com a participação na Eucaris-
tia. Como afirma o Catecismo da Igreja 
Católica: “A santa Eucaristia completa a 
iniciação cristã” (CIC 1322). A Eucaristia 
representa também a fonte, o lugar de onde 
brotam os sacramentos. Esta não apenas 
torna mais vivo e mais profundo o efeito 
dos outros dois sacramentos da iniciação, 
mas age já na sua celebração: o Baptismo 
e a Confirmação não produzem a sua graça 
própria a não ser em relação à Eucaristia. 
Segundo S. Tomás, o próprio Baptismo é 
já uma participação na res da Eucaristia e 
uma antecipação desta, “porque cada fiel 
torna-se participante espiritualmente do 
Corpo e do Sangue do Senhor, quando 
pelo Baptismo se torna membro do Corpo 
de Cristo”17.

O Baptismo e a Confirmação oferecem 
aquela base eterna que deriva da Eucaristia 
como de um núcleo originante, e que 
conduz a esta como a seu cume. 

16 STh III, q. 73, a. 3.
17 STh III, q 80, a.9 ad 3
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concluIndo

Toda a simbólica da iniciação cristã 
nos conduz a uma compreensão desta 
como participação no mistério pascal, que 
habilita os fiéis ao exercício da sua missão 
na Igreja e no mundo. Afirma o nº 2 dos 
preliminares da iniciação cristã: “Com 
efeito, unidos a Cristo pelo Baptismo, 
eles são constituídos em Povo de Deus 
e, depois de recebido o perdão de todos 
os pecados, libertos do poder das trevas, 
passam ao estado de filhos adoptivos, 
feitos nova criatura pela água e pelo 
Espírito Santo, pelo que são chamados e 
são de verdade filhos de Deus.

Assinalados na Confirmação com 
o dom do mesmo Espírito Santo, para 
levarem o Corpo de Cristo, o mais depressa 
possível, à plenitude, dando testemunho 
dele no mundo.

F ina lmen te ,  par t i c ipando  na 
assembleia eucarística, comem a carne 
do Filho do homem e bebem o seu sangue, 
para receberem a vida eterna e exprimirem 
a unidade do Povo de Deus; oferecendo- 
-se a si mesmos com Cristo, participam no 
sacrifício universal, que é toda a cidade 
redimida, oferecida a Deus pelo Sumo 
Sacerdote; e fazem com que, por uma 
efusão mais plena do Espírito Santo, todo 
o género humano chegue à unidade da 
família de Deus” (RICA 2).

São vastíssimos os desafios que hoje 
se colocam à pastoral litúrgica no que diz 
respeito a uma iniciação aos sinais. Longe 
vão os tempos em que eles se aprendiam 
na família e na comunidade cristã. Muitos 
nunca foram verdadeiramente iniciados. 
Urge por isso uma verdadeira formação/
educação através da liturgia que procurará 
valorizar a eficácia pedagógica que as 
acções litúrgicas têm em si mesmas, a 
nível de uma experiência simbólico/ritual, 

atendendo à riqueza da linguagem da 
celebração18.

Mas não basta valorizar a eficácia 
pedagógica própria das acções litúrgicas. 
É sobretudo necessário ter presente a 
eficácia da graça, que é própria da liturgia 
cristã, na qual a salvação nos é oferecida 
através dos diversos modos que nos 
ajudam a perceber e a participar mais 
intensamente – per ritus et praeces. 

“Nada do que nós fazemos na liturgia 
pode ser mais importante do que aquilo 
que invisível mas verdadeira e realmente 
Cristo faz, mediante o seu Espírito. A fé 
que leva à caridade e à adoração, o louvor 
ao Pai e o silêncio de contemplação hão-
-de ser sempre os primeiros objectivos a 
alcançar por toda a pastoral litúrgica e pela 
acção sacramental” (VQA 10).

A liturgia renovada, quer se queira 
quer não, é a grande escola de educação 
ao sentido do mistério. A escuta atenta 
da Palavra de Deus, um conhecimento 
mais directo da Sagrada Escritura, 
uma eucologia mais rica, uma homilia 
mais conforme à sua razão de ser, uma 
simbologia mais eloquente, educam 
progressivamente a comunidade cristã 
para a experiência de Deus Pai, Filho e 
Espírito Santo; então poderemos chegar a 
uma espiritualidade que atinge e envolve a 
linguagem celebrativa. Fica o desafio…

Fátima, 25 de Julho de 2007
P. Joaquim Ganhão

18 leikam, r. m., «Educare alla liturgia oggi», Liturgia 
169 (2002) 5-26.
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6

Jesus cristo  
diante do mistério do sofrimento e do mal

confirmação

preparação para
a confirmação e a eUcaristia

1. Oração inicial
Sugestões para a oração pessoal: 
Contemplar algumas coisas boas que 

se conhecem. Recordar também algumas 
menos boas ou más. Louvar a Deus pelo 
bem que há no mundo..., pedir perdão para 
quem faz o mal..., afirmar a nossa fé na 
vitória do bem sobre o mal.

 Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito 
Santo...

2. De que vamos falar  
nesta catequese
Na última catequese vimos qual o 

sentido que a Igreja dá à afirmação da fé 
cristã: Jesus é o Salvador dos homens. 
A salvação que Ele realizou é diferente 
daquela que um nadador leva a cabo 
quando se lança à água e salva, da morte 
certa, alguém que estava prestes a perder 
a vida. Jesus não nos salvou desse modo. 
E também não salvou apenas uma pessoa. 
Salvou-nos a todos, morrendo em vez de 
nós. Ao estender os braços e morrer na 
cruz, Ele destruiu a morte e manifestou 

a vitória da ressurreição. A morte que 
Jesus destruiu, não foi aquela que há-de 
pôr fim à vida do nosso corpo mortal, mas 
sim a morte eterna. É dessa morte que 
Jesus salva os que n’Ele crêem. Ainda que 
morram, eles viverão para sempre.

Hoje vamos abordar  o grande 
problema do bem e do mal. Começaremos 
por dizer que a felicidade e o bem não 
levantam proble mas. A seguir veremos 
que a infelicidade e o mal são muito 
diferentes do bem e da felicida de. E por 
fim, indagaremos como se posiciona 
Jesus diante do mistério do sofrimento e 
do mal.

3. A felicidade e o bem  
não levantam problemas
A felicidade e o bem não põem 

problemas a ninguém. Tudo está bem 
quando a vida corre bem. Sorrimos, somos 
optimistas, cantamos. É como se fosse 
normal ser-se feliz... em toda a parte e 
sempre.

Reparemos à nossa volta. Ninguém 
se cansa de procurar a felicidade e esta, 
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por maior que seja, não cansa ninguém. 
Toda a gente deseja ter muito dinheiro, ter 
muita saúde, ser muito rico, saber muitas 
coisas, viajar muito, ter muita sorte, ser 
muito feliz. E tudo está bem quando assim 
acontece. Até Deus tem lugar na vida de 
quem se sente feliz. “Deus é muito nosso 
amigo”, “Deus é muito meu amigo”, 
“Não há nada que eu peça a Deus que Ele 
não me faça”, “Nunca pedi nada a Nossa 
Senhora que Ela não me fizesse”.

Claro que estamos a falar duma certa 
felicidade. Daquela que é posta na riqueza, 
no bem-estar, na glória huma na ou no 
poder, na saúde ou na ciência, que sempre 
foram grandes “divindades” para o homem. 
Neste momento não é nossa intenção dizer 
se essa é a verdadeira felicidade ou não. 
Limitamo-nos a traduzir por palavras o 
que o comum das pessoas sente e diz.

Também é essa a mensagem dos 
meios de comunicação social sobre a 
felicidade. Ser feliz é ter um bom carro, 
uma boa casa, uma boa conta bancária, um 
bom frigorífico ou até um bom produto 
de limpeza, um perfume de determinada 
marca ou comer costeletas de porco 
compradas no supermercado x.

Estamos a dizer tudo isto apenas para 
sublinhar que a felicidade e o bem não 
levantam problemas. Enquanto existirem 
na vida de alguém, tudo corre às mil 
maravilhas. As mil maravilhas acabam 
quando a infelicidade e o mal nos batem 
à porta.

(Dialogar com os candidatos sobre 
isto... se acham que é assim... ou se, ao 
contrário, conhecem quem ande triste 
por ser feliz ou a perguntar a cada pessoa 
que encontra: “Porque serei eu tão feliz? 
Porque terei eu tanta saú de? Porque me 
corre a vida tão bem? Donde me vem tanta 
felicidade?”).

4. A infelicidade e o mal  
magoam o corpo e o espírito
As perguntas que o bem e a felicidade 

não têm capacidade para fazer, fazem-nas 
a infelicidade e o mal. E isso não se passa 
só hoje. Sempre foi assim. Vamos mostrá- 
-lo pela Bíblia. Tomemos como exemplo 
o caso de Job.

O livro de Job conta a história dum 
homem rico e honesto que, em certo 
momento da vida, começou a ser esmagado 
pela infelicidade (TP: ler Job 1, 1-22. 
Como a leitura é longa, pode ser feita por 
mais de um leitor. Se forem três, cada um 
lerá uma das três partes da narrativa).

A forma como esta introdução termina 
é diferente da maneira de reagir de muita 
gente, não é? «’Saí nu do ventre da minha 
mãe e nu voltarei para lá. O Senhor mo 
deu, o Senhor mo tirou; bendito seja o 
nome do Senhor’! Em tudo isto, Job não 
cometeu pecado, nem proferiu contra 
Deus nenhuma insensatez». (Comentar 
este final comparando-o com a maneira 
corrente como as pessoas, mesmo cristãs, 
reagem diante da infelicidade e do mal 
que lhes sucedem).

Depois a história prossegue: Três 
amigos de Job ouviram falar da des graça 
que tinha caído sobre ele. Saíram cada um 
de sua casa e combinaram ir juntos levar 
a Job um pouco de amizade e de conforto 
(TP: ler Job 2, 11). A intenção era boa. Mas 
em vez de falarem pouco e com delicadeza 
do sofrimento alheio, puseram-se a dirigir 
a Job discursos intermináveis que podemos 
resumir assim: as tuas provações são o 
castigo de faltas escondidas que deves 
confessar... Deus está a pôr à prova a tua 
falsa virtude... (TP: mostrar, na Bíblia, a 
extensão desses discursos, que ocupam 
os capítulos 4-5. 8. 11. 15. 18. 20. 22. 25. 
27-28. 32-37).
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Job rejeita estes discursos, respon-
dendo também longamente às acusações 
dos amigos (TP: mostrar a extensão des-
sas respostas, que ocupam os capítulos 
6-7. 9-10. 12-14. 16-17. 19. 21-24. 26. 
29-31). Apesar de lhe parecer que Deus 
se afastou dele, Job não renuncia a crer, e 
continua a procurá-1’O. Não compreende 
nada, mas põe a sua confiança em Deus e 
crê que, finalmente, não será decepciona-
do: «Eu sei que o meu redentor está vivo 
e no último dia se levantará sobre a terra... 
Na minha carne verei a Deus... meus olhos 
O hão-de contemplar» (TP: ler Job 19, 
25-27).

Chega por  f im o momento da 
intervenção de Deus, não para dar a Job 
qualquer explicação sobre o problema 
do mal, mas para lhe fazer compreen der 
que o mistério do mal e do sofrimento 
sublinha que somos homens limi tados. 
Nesta vida na terra, onde nos encontramos, 
não podemos abarcar com os olhos todo 
o horizonte da realidade. O porquê de 
muitas coisas escapa-nos (TP: mostrar os 
capítulos 38-42).

5. Donde vem o mal?
Depois de falar da criação do mundo e 

de todas as coisas por Deus, a Bíblia traz 
uma história que vós já conheceis: a de 
Adão e Eva no Paraíso (TP: procurar Gen 
3, 1-24. Não vamos ler agora. Fareis essa 
leitura em casa). Este capítulo fala dum 
jardim maravilhoso: o homem e a mulher 
vivem aí numa grande felicidade, mas 
a serpente, símbolo da astúcia maldosa, 
sugere-lhes que comam do fruto proibido. 
Este fruto, diz a serpente, tornar-vos-á 
seme lhantes a Deus, seguros de tudo, 
invencíveis.

A mulher e o homem comem do 
fruto proibido. Mas em vez da palavra 
da serpente se cumprir e mostrar que era 
verdadeira, o que se seguiu foi exactamente 
o contrário: o homem e a mulher descobrem 
a sua fraqueza, são expulsos do paraíso e 
passam a levar uma vida marcada pelo 
sofrimento e pela morte.

Este texto parece querer mostrar que 
os seres humanos de cada época têm 
uma parte de responsabilidade no mal e 
na infelicidade que atingem a sua vida. 
Não a têm toda, porque são enganados 
pela serpente, símbolo do tentador, que 
no Paraíso até conseguiu enganar Adão 
e Eva. Mas têm uma parte, porque eles 
podem, se quiserem, vencer a tentação.

Donde vem então o mal? Em parte vem 
do tentador, e em parte vem do homem. 
É verdade que, por vezes, acontecem 
ao homem coisas para as quais não é 
possível encontrar qualquer explicação. 
Na linguagem corrente as pessoas chamam 
a isso “fatalidade”. Mas também é verdade 
que muitas coisas más têm como autor o 
próprio homem, sempre que ele esquece 
ou recusa as leis da vida dadas por Deus 
e pretende ser o senhor de tudo, como se 
tudo lhe fosse permitido.

6. Jesus diante do mistério  
do sofrimento e do mal
No tempo de Jesus, a forma de olhar 

para o sofrimento e para o mal à maneira 
dos amigos de Job, continuava a ser 
corrente. Muita gente acredita va que o 
sofrimento não era obra do acaso, mas 
consequência dos pecados de alguém. 
Hoje dizemos: “Lançaram-me um mau 
olhado”, ou “Não tive sorte”. No tempo 
de Jesus dizia-se de um filho que nascesse 
defeituoso que os pais tinham cometido 
um pecado grave contra a Lei de Deus.
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este curso de preparação 
para a confirmação e a eucaristia
continua nos próximos números

Vamos abrir o Evangelho de S. João 
(TP: ler Jo 9, 1-3). Jesus é claro. O 
facto desse homem ter nascido cego não 
tem nada a ver com os pecados dele ou 
dos pais. Mas vai ser oportunidade para 
Jesus mostrar a força da sua Palavra e 
das suas acções, ainda que estas pareçam 
inadaptadas à situação. Com efeito, 
pretender curar um cego de nascença 
pondo-lhe lodo sobre os olhos, é assim 
como se um médico de hoje quisesse curar 
uma gripe com injecções de água. Mas foi 
o que aconteceu: «O homem foi lavar-se e 
ficou a ver» (TP: ler Jo 9, 7).

Jesus não explica nada: cura o cego e 
leva-o à fé. É como se nos quisesse ensinar 
que o mal não é um problema a explicar, 
mas uma realidade a comba ter com as 
armas de que fala a Bíblia. Com palavras 
de bênção e não de maldição, com a força 
da verdade e a paciência do amor (TP: ler 
Rom 12, 14-15).

Na próxima Catequese veremos como 
Jesus enfrentou o mal e a maldade.

7. Para diálogo e compromisso
a) segundo o capítulo 3 do livro do 

Génesis, qual é a origem do mal? 
b) que ensina Deus a Job sobre o 

sofrimento?
c) como fala Jesus do sofrimento e do 

mal? 
d) há pessoas que dizem: “Que mal fiz 

eu a Deus para me acontecer isto”? Achas 
que este desabafo é cristão? Porquê?

8. Trabalho de casa
Ler Rom 12, 9-21 e fazer um exame 

de consciência pessoal a partir dessas 
palavras.

José de Leão Cordeiro
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corrEio dos lEitorEs

qUestões litúrGicas

O “vade-mecum” dos acólitos

Pergunta:

Ofereci-me ao meu pároco para tentar 
criar um corpo de acólitos aqui na paró-
quia. Com alguma pesquisa bibliográfica, 
e não só, lá vamos aprendendo a andar. 
No entanto algumas dúvidas continuam 
por esclarecer, uma vez que a informação 
coligida, pela sua disparidade, cria em 
nós algumas incertezas.

Resposta:

Dou-lhe os parabéns pelo trabalho 
que está a realizar com o grupo de acólitos 
da sua paróquia. Faço votos para que o 
leve por diante em íntima colaboração e 
perfeita sintonia com o seu pároco.

Diz que, com alguma pesquisa 
bibliográfica, lá vão aprendendo a andar, 
mas que a informação coligida, pela sua 
disparidade, cria algumas incertezas. 
Então é preciso que, na vossa bibliografia, 
não falte aquele que é o documento 
fundamental destas coisas, e que se 
chama Instrução Geral do Missal Romano 
(=IGMR), na sua última edição, publicada 
pelo Secretariado Nacional de Liturgia. 
Esse é o “vade-mecum” que deve existir, 
obrigatoriamente, na biblioteca de um 
grupo de acólitos. E será sempre ele, nas 
dúvidas, a ter a última palavra.

um CoLaborador do snL.

De pé ou de joelhos durante a consagração

Pergunta:

Qual é a postura corporal correcta 
durante a Oração eucarística, especifica-
mente na consagração? Que diz o novo 
Missal Romano? Devemos ficar de pé ou 
ajoelhar nesse momento?

Resposta:

Diz o novo Missal Romano: “Os fiéis 
estão de joelhos durante a consagração, 
excepto se razões de saúde, a estreiteza 

do lugar, o grande número dos presentes 
ou outros motivos razoáveis a isso 
obstarem. Aqueles, porém, que não estão 
de joelhos durante a consagração, fazem 
uma inclinação profunda enquanto o 
sacerdote genuflecte após a consagração... 
Mantenha-se louvavelmente, onde o haja, 
o costume de o povo permanecer de joelhos 
desde o fim da aclamação do Sanctus até 
ao fim da Oração eucarística... Para se 
conseguir a uniformidade nos gestos e 
atitudes do corpo na mesma celebração, 
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os fiéis devem obedecer às indicações que, 
no decurso da mesma, lhes forem dadas 
pelo diácono, por um ministro leigo ou 
pelo sacerdote, de acordo com o que está 
estabelecido no Missal” (IGMR, n. 43).

Este texto da Instrução geral tem em 
conta diversas situações.

Primeiro caso: se os fiéis não estiverem 
doentes, a posição correcta é de pé, do 
princípio ao fim da Oração eucarística, 
excepto durante a consagração, que é de 
joelhos. Este é o caso normal e habitual. 
É bom não o esquecer. Os casos que se 
seguem é que são excepção à regra.

Segundo caso: se os fiéis estiverem 
doentes, ou tiverem dificuldade em ajoelhar 
por causas físicas (dificuldade em dobrar 
os joelhos, caimbras nas pernas logo que 
se ajoelham, etc.) ou por causas exteriores 
a si próprios (multidão, estreiteza do 
lugar, solo molhado, terra com pó, pedras 
ou areias debaixo dos joelhos, etc.), 
ficam sempre de pé, do princípio ao 
fim  da Oração eucarística, mas neste 
caso, durante a consagração, fazem uma 

inclinação profunda enquanto o sacerdote 
genuflecte após a consagração. 

Terceiro caso: se em determinada 
terra, país ou região se tiver mantido, 
como opção de toda a assembleia e com 
o acordo do seu pastor (e não apenas 
como decisão privada de algumas pessoas 
da assembleia), o costume antigo (que 
era lei geral antes da reforma litúrgica) 
de permanecer de joelhos desde o fim 
da aclamação do Sanctus até ao fim da 
Oração eucarística, é louvável manter tal 
costume, mas atenção, porque louvável 
não quer dizer obrigatório para ninguém. 
É louvável mas não é obrigatório.

Quarto caso: se em determinados dias 
e circunstâncias o presidente, o diácono 
ou outra pessoa disso encarregada, derem 
determinadas indicações para se conseguir 
a uniformidade dos gestos e atitudes do 
corpo por parte de toda a assembleia, os 
fiéis devem obedecer com serenidade e 
paz interior.

um CoLaborador do snL.

Pergunta:

Qual a forma correcta de incensar, 
i. é, o celebrante (não bispo) incensa-se 
com 3 ductos de 2 ictos, ou 2 ductos de 
3 ictos? E o povo, 1 ducto de 3 ictos ou 3 
ductos de 1 icto? A verdade é que já coligi 
informação díspar pelo que… 

Resposta: 

Está tudo muito bem explicado na 
IGMR, nn. 276 e 277. O celebrante (bispo 

Ductos e ictos na incensação

ou presbítero) e o povo incensam-se com 
três ductos.

Chama-se ducto  cada uma das 
oscilações que se imprimem ao turíbulo, 
para diante e para trás; chama-se icto cada 
um dos impulsos dados ao turíbulo, para a 
frente, ao andar à roda do altar.

um CoLaborador do snL.
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Pergunta:

Tenho uma dúvida quanto à inclina-
ção na incensação que é: Quando se faz e 
quem a faz? Também queria saber a fonte 
dessas informações. Pesquisei na IGMR 
mas não encontrei nenhuma referência so-
bre inclinação, quando se usa o incenso.

Resposta:

Obrigado pelas tuas palavras simpá-
ticas quanto ao trabalho do Secretariado 
Nacional de Liturgia. Faz-se o que se 
pode.

Dizes na tua consulta: “Pesquisei 
na IGMR mas não encontrei nenhuma 
referência sobre inclinação, quando se 
usa o incenso”. Louvo a tua preocupação 
em ires ao documento certo (IGMR), para 
saberes coisas desse género. Mas tenho de 

Inclinações antes e depois da incensação

dizer-te que é preciso procurares com mais 
cuidado. Se tiveres à mão a última edição 
da IGMR preparada pelo SNL (3ª edição 
típica), de 2003, poderás ir ao índice e ver 
a palavra INCLINAÇÃO, onde se remete 
o leitor para a IG 277.

A seguir, se fores ao n. 277 da IGMR 
encontrarás lá o seguinte: “Antes e depois 
da incensação, faz-se uma inclinação 
profunda para a pessoa ou coisa 
incensada, excepto ao altar e às oblatas 
para o sacrifício da Missa”.

Como vês, está lá tudo quanto é 
preciso saber. Quem faz a inclinação? O 
ministro que incensa, seja ele quem for, 
desde o bispo ao acólito. Quando faz a 
inclinação? Duas vezes: antes e depois da 
incensação.

 um CoLaborador do snL.

Receber a Comunhão na mão 
ou comungar por suas próprias mãos

Pergunta:

Tenho uma dúvida relativamente à 
Comunhão na mão. Este fim-de-semana 
estive num retiro onde o Corpo e o Sangue 
do Senhor ficaram no altar enquanto os 
fiéis, um a um, comungavam pelas próprias 
mãos, mergulhando a Sagrada Hóstia no 
Sangue de Cristo. Eu não o consegui fazer 
e tive que pedir ao sacerdote para me dar 
a Comunhão pelas mãos dele. Não sei se 
há alguma regra quanto a isto.

Resposta:

Fez bem em proceder desse modo, 
porque é assim que a Igreja pede que 
se faça. Na última Ceia foi Jesus que 
distribuiu o pão e deu o cálice a beber 
aos Apóstolos (Mt 26, 26-27); nas nossas 
celebrações é o ministro que os deve 
distribuir aos fiéis. 

O facto de Jesus ter dado o pão 
e o cálice aos Apóstolos, em vez de 
ter colocado o pão e o cálice sobre a 
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mesa e de lhes ter dito que os tomassem 
directamente, significa que aquele pão e 
aquele vinho eram diferentes do pão e do 
vinho comuns, dos quais cada um podia 
servir-se à vontade, durante a refeição.

Também é assim que a Igreja procede. 
Na distribuição da Comunhão deve haver 
sempre um ministro que a dá àquele que 
comunga. Isso significa que aquele pão e 
aquele vinho, depois de consagrados, são 
o Corpo e o Sangue de Cristo, pelo que 
nenhum fiel pode dispor deles a seu bel-
prazer, sem a intervenção e o ministério 
da Igreja. 

Pão e vinho consagrados são dons 
de Deus. Por isso, não os comungamos 
directamente, mas pedimos a Jesus, 
através dos seus ministros, que nos admita 
a participar no seu pão e no seu cálice, 
apesar de nos sentirmos indignos de o 
fazer, como dizemos todos, antes de 
comungar: "Senhor, eu não sou digno que 
entreis na minha morada". 

Diz o documento que regula esta 
forma de comungar: "É da Igreja que o fiel 
recebe a Eucaristia, que é Comunhão no 
Corpo de Cristo e na Igreja. Por isso não 
deve tirá-lo ele próprio da patena ou do 
cesto, como o faria se fosse pão comum ou 
mesmo pão bento, mas estenderá as mãos 
para o receber do ministro da comunhão" 
(EDREL 2984).

Se a Comunhão se faz por intinção, o 
ministro mergulhará o pão consagrado no 
cálice com o Sangue de Cristo, e dizendo: 

"O Corpo e o Sangue de Cristo" deporá a 
hóstia na língua do fiel, pois "no caso da 
comunhão ser distribuída por intinção, 
não deve colocar-se na mão do fiel a 
partícula embebida no Sangue do Senhor" 
(EDREL 2823).

Aqui tem, muito resumidamente, 
aquilo que a Igreja, na sua sabedoria 
milenar e também na sua prática de tantos 
séculos sempre ensinou e fez.

Acrescento, porém, uma coisa. Se 
lhe acontecer, nalguma reunião especial 
em que esteja presente um sacerdote, ver 
pessoas a proceder de outro modo, não 
se inquiete. Faça como elas... ou então, 
delicadamente, peça ao sacerdote que lhe 
dê a comunhão por suas próprias mãos... 

Mas procure não perder a paz interior, 
que é muito importante. Forme a sua 
consciência e a sua sensibilidade, tendo 
em conta que, muitas vezes, não podemos 
fazer as coisas da maneira mais perfeita, 
como a Igreja, nossa Mãe, deseja que as 
façamos... 

Havemos de ser nós, fundamentados 
numa sólida formação litúrgica e bíblica, 
a ajudar, com bons modos, aqueles que, ou 
por não saberem, ou por terem um feitio 
avesso a muitas regras, ou por qualquer 
outra razão..., ainda não entenderam que 
o importante não é só o que fazemos 
(comungar), mas também o modo como o 
fazemos (imitando o mais possível o modo 
de agir de Jesus).

um CoLaborador do snL.
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Pergunta:

Para segurar a mitra, quando o senhor 
bispo não a usa, o acólito poderá  usar... 
uma espécie de pano parecido com uma 
estola para não passar a transpiração das 
mãos para a mitra?

Resposta: 

Antes da reforma litúrgica do Concílio 
Vaticano II, o ministro da mitra servia-
se dum véu de ombros para lhe pegar, e 
sustentava-a, com ambas as mãos, diante 
do peito, com as bandas voltadas para si. 
Depois da reforma litúrgica, a referência 

ao véu de ombros não aparece em parte 
nenhuma. Penso que não vale a pena 
realçar essa forma de fazer. É melhor 
manter a simplicidade e a discreção. A 
transpiração é uma consequência normal 
do calor do corpo e do calor ambiente. 
Há que contar com ela e mandar lavar ou 
limpar as vestes litúrgicas sempre que for 
preciso. Essa é que é a solução normal... 
Não me parece bem segurar a mitra com 
as mãos envolvidas num véu de ombros 
só para a não sujar com a transpiração. 
Além disso, há muitas formas de segurar 
um objecto...

um CoLaborador do snL.

Modo de segurar a mitra do bispo

Pergunta:

O báculo tem que ser segurado por 
um acólito ou  poderá estar fixo num lugar 
que se ache conveniente?

Resposta:

O báculo é uma insígnia episcopal 
mais importante do que a mitra, porque 
é sinal da função pastoral do bispo. 
O Cerimonial dos Bispos diz que, ao 
iniciar-se a procissão de entrada para a 
celebração da missa, depois do bispo ter 
imposto o incenso no turíbulo, “recebe do 
ministro o báculo”. De qual ministro? O 
Cerimonial não o diz, mas supõe-se que é 
do ministro que segura o báculo. Quando 
o bispo chega ao altar, “entrega o báculo 

Modo de segurar o báculo do bispo

ao ministro”. Portanto podemos concluir 
que há um ministro do báculo, e que esse 
ministro é um acólito.

Antes da reforma litúrgica do Concílio 
Vaticano II, o ministro do báculo servia- 
-se também dum véu de ombros para lhe 
pegar, com ambas as mãos. Hoje não está 
dito que o faça assim, e eu acrescento que 
não é preciso nem conveniente fazê-lo.

Quando o ministro está parado, apoia 
a haste do báculo no chão; em procissão 
deve levantá-lo um pouco. Ao entregar 
o báculo ao bispo e ao recebê-lo, volta 
sempre a parte curva para si. 

O ministro entrega o báculo ao bispo 
depois deste ter recebido a mitra; o bispo 
entrega o báculo ao ministro antes de 
receber a mitra, e também antes de ele 
próprio a tirar ou de lha retirarem.
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Pergunta:

Gostaria de saber se é possível 
rezar o Ofício do Coração de Jesus em 
dias especiais, como por exemplo, nas 
primeiras sextas-feiras do mês, e se existe 
algum documento onde possa encontrar 
uma fundamentação sobre isso.

Resposta:

O documento fundamental para tudo 
aquilo que façamos relativamente à 
recitação da Liturgia das Horas é a 
Instrução Geral da Liturgia das Horas 
(=IGLH). Recomendo-lhe, por isso, a 

Ofícios Votivos da Liturgia das Horas

leitura dos nn. 31b e 32 desse documento, 
publicado no I volume da Liturgia das 
Horas. Tem a vossa Congregação algum 
direito particular quanto à Liturgia das 
Horas. Se tem, qual é? Se não tem, 
seguirá as normas da IGLH.

A seguir, pode ler todo o Capítulo IV 
(Diferentes celebrações no decurso do 
ano litúrgico) e particularmente os nn. 
244 e 245. No caso de ficar ainda com 
dúvidas, teremos todo o gosto em ajudá-
la a reflectir um pouco mais.

um CoLaborador do snL.

Pergunta: 

Como saber se uma memória é 
facultativa ou obrigatória? 

Resposta:

Deve consultar o Calendário Romano 
Geral (devidamente actualizado), ou 

Memórias obrigatórias e facultativa

o Directório Litúrgico do seu País. O 
Calendário vem publicado no início 
dos volumes da Liturgia das Horas. 
O Directório Litúrgico, em princípio, 
poderá encontrá-lo na sacristia da sua 
igreja paroquial.

um CoLaborador do snL.

Os livros litúrgicos e o cerimonial 
nada dizem acerca do supedâneo onde 
pode colocar-se o báculo, durante a 
celebração, nem sei se isso é prática 
corrente ,  cont rar iamente  ao  que 
acontece com a cruz processional, que 
é aconselhável colocar, erguida, junto 

do altar, de modo a ser a própria cruz do 
altar, o que pressupõe a existência de um 
supedâneo para a manter direita.

É tudo o que me parece dever dizer.

um CoLaborador do snL.
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Começou um novo ano litúrgico e 
catequético. Transmitir o conteúdo da fé 
cristã nunca foi fácil. Nos dias que correm 
muito menos. Há liturgistas e catequistas que 
o sentem de modo particular. 

Pensamos que as primeiras palavras 
da resposta de S. Agostinho, dada por volta 
do ano 400, a um diácono e catequista 
desanimado, continuam a ser boas para nos 
estimular a todos.

A alegria daquele que ensina 
vem de Deus

1. Pedes-me, irmão Deogratias, que te 
escreva algo que possa ajudar-te na catequese 
dos principiantes. Dizes-me que... muitas vezes 
te apresentam alguns que devem receber a sua 
primeira formação na fé cristã, por acreditarem 
que tens muitos dotes de catequista, fé sólida, e 
palavras persuasivas, mas que tu, ao contrário, 
quase sempre te angustias ao procurares expor 
adequadamente as verdades em que devemos 
crer para ser cristãos. Não sabes como começar 
e até onde levar a exposição... 

Confessas e lamentas o que te sucede, 
com frequência, quando..., não apenas aquele 
que instruis pela palavra e os demais ouvintes, 
mas tu próprio te sentes insatisfeito e cheio de 
desgosto de ti... 

2. Quanto ao que particularmente respeita 
ao teu caso, não queria que te preocupasses 
pelo facto de o teu discurso te parecer pobre e 
aborrecido, pois pode muito bem suceder que, 
embora o que vais dizendo te pareça indigno 
dos teus ouvintes, por desejares que escutem 
coisa melhor, talvez a opinião daqueles que 
vais instruindo seja muito diferente. 

Também a mim quase nunca me agrada 
o meu discurso. De facto, antes de começar a 
expressá-lo com palavras sonoras, desejo um 
melhor, do qual com frequência me alegro 
no meu interior; e, quando me parece inferior 
àquele que eu tinha imaginado, entristeço- 

novidadE pErEnE

litUrGistas e cateqUistas

-me, porque as minhas palavras não puderam 
reflectir fielmente os meus sentimentos. 

Quero, na verdade, que aquele que me 
escuta entenda tudo como eu o entendo, mas 
dou-me conta de que não me exprimo do 
modo mais apto para o conseguir. Isto deve-se, 
sobretudo, a que o que eu compreendo inunda 
a minha alma com a rapidez de um relâmpago, 
ao passo que a locução é lenta, longa e muito 
diferente...

Mas a atenção dos que desejam escutar- 
-me convence-me, com frequência, de que as 
minhas palavras não são frias como a mim 
me parece, e, através da sua satisfação, des-
cubro que estão a tirar algum proveito do meu 
discurso; por isso, ponho muito interesse em 
desempenhar com atenção este serviço, no 
qual vejo que os meus ouvintes recebem com 
agrado aquilo que lhes exponho. 

Também tu, a quem frequentemente 
entregam os que devem ser instruídos na 
fé, procura entender que o teu discurso não 
desagrada aos outros como te desagrada a ti. 
E não te consideres inútil por não explicares 
como desejas tudo o que pensas... Talvez nem 
tu próprio sequer compreendas as coisas como 
desejarias...!

O facto é que somos escutados com maior 
prazer quando a nós mesmos nos agrada o 
nosso próprio trabalho, porque o fio do nosso 
discurso é tocado pela nossa própria alegria e 
desenrola-se com mais facilidade e persuasão. 
Por isso..., a narração deve ser variada, umas 
vezes mais breve, outras mais longa, sempre, 
porém, completa e perfeita... 

O motivo desta recomendação é claro: se 
Deus ama o que reparte com alegria as coisas 
materiais, com muito mais razão amará o que 
distribui as espirituais. Mas o aparecimento 
desta alegria no momento oportuno pertence 
à misericórdia d’Aquele que nos ordena a 
generosidade. 

( A N TO L O G I A L I T Ú R G I C A ,  S . 
Agostinho, A Catequese a principiantes [n. 
3016-3017]).
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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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