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As minhas fontes estão em ti

Editorial

Aoração da Liturgia das Horas do 
tempo pascal apresenta-nos um texto 

precioso sobre a espiritualidade pascal. 
Trata-se de uma antífona de Laudes:

 «Alegremente cantaremos:
Todas as minhas fontes estão em ti, 

ó cidade de Deus. Aleluia». 

As antífonas da Liturgia das Horas, 
que «muito contribuem para a inteligência 
dos salmos ou para fazer deles oração 
cristã» (IGLH 110), «servem para tornar 
mais claro o género literário do salmo; 
transformam o salmo em oração pessoal; 
põem em destaque esta ou aquela sentença 
digna de particular atenção, e que doutro 
modo passaria despercebida; dão ao 
salmo um colorido especial, em harmonia 
com as circunstâncias em que é utilizado; 
ajudam muito a interpretar o salmo num 
sentido tipológico ou festivo» (IGLH 113. 
A nossa antífona precede o salmo 86, que 
na boca dos judeus e dos cristãos canta a 
Jerusalém, mãe de todos os povos. Para 
os cristãos esta Jerusalém é a Igreja, como 
diz S. Paulo: «A Jerusalém do alto é livre, 
é a nossa mãe» (Gal 4, 26).

A liturgia do tempo pascal eleva-nos 
aonde o Senhor Jesus ressuscitado intro-
duziu a nossa humanidade reconciliada 
com o Pai, a Jerusalém do alto, a Igreja 
nossa mãe. A experiência do céu na terra 
é possível no seio da Igreja mãe, corpo de 
Cristo ressuscitado. As fontes da salvação 
situam-se no hoje da Igreja, como em 
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Cristo no seu tempo histórico. Agora, o 
mesmo Cristo, presente na Igreja que ge-
rou na cruz, continua a ser o mesmo Verbo 
do Pai, movido pelo Espírito Santo e uni-
do definitivamente ao homem redimido. 
Pela encarnação, o Verbo fez-Se carne e 
habitou entre nós. Pela ressurreição a car-
ne assumida por Cristo recebeu o Espírito 
do Pai e do Filho e foi colocada no céu, 
morada de Deus. Esta morada de Deus, 
fonte de salvação para todos os homens, 
é Cristo, o homem primeiro da nova hu-
manidade, mas também é a Igreja, a nova 
Eva, a mãe das criaturas redimidas. A obra 
da redenção é mais excelente que o acto da 
criação no princípio do mundo. A primeira 
criação imprimiu nas criaturas a imagem 
e a semelhança de Deus, mas a páscoa de 
Cristo uniu toda a divindade à humanida-
de, de modo a não ser possível ao homem 
separar o que Deus uniu. Mistério admi-
rável da fé cristã. Não houve nem voltará 
a haver coisa semelhante: Deus todo no 
homem e o homem todo em Deus.

E tudo isto acontece hoje como no 
tempo histórico da salvação. A vida que 
nasce da Páscoa é Jesus Cristo ressus-
citado no seu corpo espiritual aparecido 
a muitos, e por alguns visto e não re-
conhecido: mistério do corpo espiritual 
que reclama a fé para ser visto e é dado 
ver para comunicar e confirmar a fé. As 
celebrações do tempo pascal são peregri-
nações ao sepulcro vazio, ao Cenáculo 
da saudade e da memória, à Galileia com 
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seus lagos e montanhas, onde as cenas 
se perpetuam num “acto sempre renova-
do” da obra da redenção. Situam-se aí as 
fontes da salvação que o salmista canta: 
“todas as minhas fontes estão em ti”, e 
dizem-se sete os sacramentos da Igreja. O 
número sete quer dizer todas e as fontes 
são a tradução de uma versão original que 
diz fontes, mas que outras versões dizem 
habitatio. As fontes são presenças de Deus 
no seu templo e no tempo dos homens. 
Nestas fontes, chamadas baptismais, são 
gerados os cristãos. No baptismo são 
sepultados com Cristo e das águas e do 
Espírito surgem homens novos em Cristo, 
cristos verdadeiros, confundidos com o 
jardineiro dos sepulcros, o forasteiro de 
Jerusalém e o fantasma dos lagos. Todas 
estas coisas são proclamadas no tempo 
pascal, que é o tempo da Igreja que Cristo 
desposou para formar um só corpo e um 
só espírito: o Corpo de Cristo e o Espírito 
Santo. Neste Corpo de Cristo-Igreja nas-
cemos, como canta o salmista: “O Senhor 
escreverá no registo dos povos: «Este nas-
ceu em Sião»” (Sl 86, 6). Esta Sião é a mãe 
de todos os povos: “Contarei o Egipto e 
a Babilónia entre os meus adoradores; a 
Filisteia, Tiro e a Etiópia, uns e outros ali 
nasceram. E dir-se-á de Sião: «Todos lá 
nasceram, o próprio Altíssimo a consoli-
dou»” (Sl 86, 4-5).

O mistério da Igreja é o próprio Cristo 
ressuscitado. Não há Cristo sem Igreja 
nem Igreja sem Cristo. Em ambos, o cor-
po e o espírito são o mesmo: o Espírito 
Santo e os sinais da sua presença. A Igreja 
é a habitação ou fonte de Deus, Verbo 
humanado e humano divinizado. Os com-
partimentos ou habitações desse templo 
de Deus são as diferentes presenças da 
divindade, como as águas dessas fontes 
são a vida que jorrou do lado aberto pela 
lança do soldado. Aberto para jorrar a 

vida já consumada, e no espírito entregue 
ao Pai por todos. Foi aberto e tornou-se 
o lugar da natural incredulidade: “Se não 
meter a mão no seu lado não acreditarei” 
(Jo 20, 25). A incredulidade humana, que 
procede das certezas absolutas, dá lugar à 
fé no próprio lugar da descrença: “apro-
xima a tua mão e mete-a no meu lado; e 
não sejas incrédulo, mas crente” (Jo 20, 
27). E porque estávamos nos inícios da 
Igreja, o lado aberto nunca mais se fechou 
nem secou, mas continua a jorrar sangue e 
água no baptismo e na eucaristia, onde se 
pode colher o precioso líquido que então 
se derramou sobre a terra.

Estes são os alicerces da liturgia pas-
cal, tão rica em sinais da natureza criada 
e redimida. A Liturgia das Horas é como 
uma mãe a passear os seus filhos e a 
mostrar-lhes a beleza da vida e os perigos 
que nela existem. A Missa é como um 
pai rodeado de filhos na sua oficina de 
trabalho a mostrar-lhes a sua actividade 
profissional e o amor que dedica à família 
com esse trabalho que a sustenta. Tudo 
se passa em família e o melhor acontece 
no coração dos pais que se amam, como 
Cristo ama a Igreja seu corpo. Os filhos 
são gerados e crescem nesse amor que 
se diz por palavras e por obras, e muitas 
vezes em silêncios sonoros. As fontes da 
vida cristã são o próprio coração da Igreja 
mãe que gera, alimenta e educa. 

Cristo ressuscitado  abriu as portas do 
céu, as mesmas portas da Igreja, e por elas 
se pode ver a beleza da cidade de Deus. 
As celebrações litúrgicas permitem uma 
visão celeste que se destina à orientação 
pascal da vida cristã: o céu na terra, ou o 
céu na fé, dom do Senhor ressuscitado à 
sua Igreja peregrina, como canta o salmis-
ta: “E irão dançando e cantando: «Todas 
as minhas fontes estão em ti»” (Sl 86, 7).

Pedro Lourenço Ferreira



a voz do papa

PAPA bento xvi 
audiências gerais
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Nas audiências dos dias 9, 16 e 30 
de Janeiro de 2008, Bento XVI falou de 
S. Agostinho aos peregrinos reunidos na 
sala Paulo VI. O texto que se segue é uma 
síntese das suas próprias palavras. Os 
títulos são da nossa responsabilidade.

 Meninice e juventude de Agostinho

Gostaria de falar do maior Padre da 
Igreja latina, Santo Agostinho, homem de 
paixão e de fé, de grande inteligência e 
incansável solicitude pastoral, que deixou 
marcas muito profundas na vida cultural 
do Ocidente e de todo o mundo. 

Agostinho nasceu em Tagaste, na 
África romana, a 13 de Novembro de 354, 
filho de Patrício, um pagão que depois se 
tornou catecúmeno, e de Mónica, cristã 
fervorosa que exerceu sobre o filho uma 
grande influência e o educou na fé cristã. 
Das mãos de sua mãe recebeu Agostinho 
o sal, como sinal de acolhimento no 
catecumenado. Ele mesmo diz que amou 
sempre Jesus, mas que se afastou cada vez 
mais da fé e da prática eclesial. 

Ainda jovem leu, pela primeira vez, 
um livro de Cícero, o qual está na base 
do seu caminho rumo à conversão, como 
escreverá nas Confissões: “Aquele livro 
mudou verdadeiramente o meu modo de 
sentir” (III,4). Mas estando convencido 
de que sem Jesus não se pode dizer que 
se encontrou a verdade, e dado que nesse 
livro lhe faltava aquele nome, assim que 
terminou a sua leitura começou a ler a 
Bíblia. Mas ficou desiludido, não só porque 
o estilo latino da tradução era insuficiente, 
mas também porque o próprio conteúdo 
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lhe pareceu insatisfatório. Contudo, não 
querendo viver sem Deus, procurava uma 
religião que correspondesse ao seu desejo 
de verdade e também ao seu desejo de se 
aproximar de Jesus.

 Passagem pelo maniqueísmo
 Conversão e baptismo

Tornou-se maniqueu, convencido, 
naquele momento, de ter encontrado 
a síntese entre racionalidade, busca da 
verdade e amor a Jesus Cristo. E teve 
também uma vantagem concreta para a sua 
vida, pois a adesão aos maniqueus permitia-
lhe prosseguir a relação estabelecida com 
uma mulher, e continuar a sua carreira. 
Desta mulher teve um filho, Adeodato. 
Com o tempo, Agostinho começou a 
afastar-se da fé dos maniqueus, que o 
desiludiram, porque não esclareceram as 
suas dúvidas, e transferiu-se para Roma, e 
depois para Milão, onde na época residia 
a corte imperial e onde obtivera um lugar 
de prestígio. 

Em Milão Agostinho adquiriu o 
costume de ouvir as lindíssimas pregações 
do bispo Ambrósio, que atingiram cada 
vez mais o seu coração, e compreendeu 
que todo o Antigo Testamento é um 
caminho rumo a Jesus Cristo. A conversão 
ao cristianismo, em 386, aconteceu no 
final de um longo e atormentado percurso 
interior, e o africano transferiu-se para 
o campo, com a mãe Mónica, o filho 
Adeodato e um pequeno grupo de amigos, 
a fim de se preparar para o baptismo. 
Assim, aos trinta e dois anos, Agostinho 
foi baptizado por Ambrósio a 24 de 
Abril de 387, durante a Vigília pascal, na 
Catedral de Milão.

Depois do baptismo, Agostinho 
decidiu regressar à África com os amigos, 
com a ideia de praticar uma vida comum, 

de tipo monástico, ao serviço de Deus. 
Mas em Óstia, à espera de partir, a mãe 
adoeceu repentinamente e pouco depois 
faleceu, dilacerando o coração do filho.

 Presbítero e bispo
 Amor às Escrituras 
 e escolha do sucessor

Regressando finalmente à pátria, o 
convertido estabeleceu-se em Hipona 
para ali fundar um mosteiro. Nesta cidade 
da beira-mar africana, apesar das suas 
resistências, foi ordenado presbítero em 
391 e iniciou, com alguns companheiros, 
a vida monástica na qual pensava há 
tempos, dividindo os seus dias entre a 
oração, o estudo e a pregação. 

Não se sentia chamado à vida 
pastoral, mas depois compreendeu que o 
chamamento de Deus era para ser pastor 
entre os outros. Em Hipona, quatro anos 
mais tarde, em 395, foi ordenado bispo. 
Continuando a aprofundar o estudo das 
Escrituras e dos textos da tradição cristã, 
Agostinho foi um bispo exemplar no seu 
incansável compromisso pastoral: pregava 
várias vezes por semana aos seus fiéis, 
apoiava os pobres e os órfãos, cuidava 
da formação do clero e da organização de 
mosteiros. 

Querendo dedicar os anos que lhe 
restavam a um estudo mais intenso das 
Sagradas Escrituras (cf. Ep 213, 6), a 26 de 
Setembro de 426 reuniu o povo na Basílica 
da Paz, em Hipona, para apresentar aos 
fiéis aquele que tinha designado para 
lhe suceder. Disse: “Eu por vontade de 
Deus cheguei a esta cidade no vigor da 
minha vida; mas agora a minha juventude 
passou e eu já sou velho” (Ep 213, 1). 
Nesta altura Agostinho pronunciou o 
nome do sucessor designado, o presbítero 
Heráclito. A assembleia explodiu num 
aplauso de aprovação repetindo vinte e 



Janeiro – Março 2008 5

três vezes: “Deus seja louvado! Deus seja 
louvado!”. 

 Amou a sabedoria, promoveu a paz
 A prova suprema da caridade

S e g u i r a m - s e  q u a t r o  a n o s  d e 
extraordinária actividade intelectual, e 
de tentativas para promover a paz nas 
províncias africanas assediadas pelas 
tribos bárbaras do sul. Infelizmente, 
a esperança de uma pacificação dos 
territórios africanos foi desiludida: em 
Maio de 429 os Vândalos passaram 
o estreito de Gibraltar e invadiram a 
Mauritânia. Em Maio ou em Junho de 
430 “os destruidores do império romano”, 
como Possídio qualifica aqueles bárbaros 
(Possídio, Vita Augustini, 30, 1), estavam 
em volta de Hipona, que assediaram.

O biógrafo Possídio descreve o 
sofrimento de Agostinho: “As lágrimas 
eram, mais do que o habitual, o seu pão 
noite e dia e, tendo já chegado ao extremo 
da sua vida, mais que os outros arrastava à 
amargura e ao luto a sua velhice (Vita, 28, 
6). E explica: “De facto, aquele homem 
de Deus via os massacres e as destruições 
das cidades; destruídas as casas no campo 
e os habitantes mortos pelos inimigos ou 
afugentados e desorientados; as igrejas 
privadas dos presbíteros e dos ministros, 
as virgens sagradas e os religiosos 
dispersos por toda a parte; entre eles, uns 
mortos sob as torturas, outros assassinados 
pela espada, outros feitos prisioneiros, 
perdida a integridade da alma e do corpo e 
também a fé, reduzidos a dolorosa e longa 
escravidão pelos inimigos” (ibid., 28, 8). 

Mesmo idoso e cansado, Agostinho 
conquistou contudo sempre simpatias, 
confortando-se a si mesmo e aos outros 
com a oração e a meditação sobre os 
misteriosos desígnios da Providência. 
Falava, a este propósito, da “velhice do 

mundo” e verdadeiramente era velho 
esse mundo romano. Mas se o mundo 
envelhece, Cristo é perpetuamente 
jovem. E então o convite: “Não rejeitar 
rejuvenescer unido a Cristo, também no 
mundo velho. Ele diz-te: Não temas, a tua 
juventude renovar-se-á como a da águia” 
(cf. Serm. 81, 8). 

Ao bispo de Tiabe, Honorato, que 
lhe tinha perguntado se um bispo, um 
presbítero ou um homem qualquer de 
Igreja podia fugir para salvar a vida, 
respondeu: “Quando o perigo é comum 
a todos, isto é, a bispos, clérigos e leigos, 
os que têm necessidade dos outros não 
sejam abandonados por aqueles dos quais 
têm necessidade. Neste caso transfiram-se 
todos para lugares seguros; mas se alguns 
têm necessidade de permanecer, não sejam 
abandonados por aqueles que têm o dever 
de os assistir com o ministério sagrado, 
de modo que se salvem juntamente ou 
juntos suportem as calamidades que o Pai 
de família quiser que sofram” (Ep 228, 2). 
E concluía: “Esta é a prova suprema da 
caridade” (ibid., 3). 

 Necessidade de orar e de estar só
 Silêncio em Deus

Entretanto a cidade de Hipona resistia. 
A casa-mosteiro de Agostinho tinha aberto 
as suas portas para acolher os colegas no 
episcopado que pediam hospitalidade. 
Entre eles encontrava-se também Possídio, 
já seu discípulo, o qual pôde assim deixar-
nos o testemunho directo daqueles últimos 
e dramáticos dias. “No terceiro mês 
daquela invasão ele caiu de cama com 
febre: era a sua última doença” (Vita, 
29, 3). O santo idoso aproveitou aquele 
tempo finalmente livre para se dedicar 
com mais intensidade à oração. Pediu 
para transcreverem em letras grandes 
os salmos penitenciais “e fez pregar as 



folhas na parede, de modo que, estando 
de cama durante a sua doença, os podia 
ver e ler, e chorava ininterruptamente 
lágrimas quentes”. Costumava afirmar 
que ninguém, bispo, religioso ou leigo, por 
mais irrepreensível que possa parecer o 
seu comportamento, pode encarar a morte 
com uma adequada penitência. Por isso 
ele repetia continuamente entre lágrimas 
os salmos penitenciais, que tantas vezes 
recitara com o povo (cf. ibid., 31, 2). 

Quanto mais se agravava a doença, 
ma i s  o  b i spo  mor ibundo  s en t i a 
necessidade de solidão e de oração: “Para 
não ser incomodado por ninguém no seu 
recolhimento, cerca de dez dias antes de 
sair do corpo implorou a nós presentes 
para não deixar entrar ninguém no seu 
quarto fora das horas em que os médicos 
iam visitá-lo ou quando lhe levavam as 
refeições. A sua vontade foi cumprida 
exactamente e durante todo aquele tempo 
ele dedicava-se à oração” (ibid., 31, 3). 
Transcorreram assim os últimos dias da 
vida de Agostinho, que faleceu a 28 de 
Agosto de 430, quando ainda não tinha 
completado 76 anos. O seu grande coração 
tinha-se finalmente calado em Deus.

 Nos seus escritos encontramo-lo vivo
 Um homem de hoje, 
 um amigo, um homem de fé 

“Para a deposição do seu corpo, 
informa Possídio, foi oferecido a Deus o 
sacrifício, ao qual nós assistimos, e depois 
foi sepultado” (Vita, 31, 5). O seu corpo, 
em data incerta, foi transferido para a 
Sardenha e dali, por volta de 725, para 
Pavia, na Basílica de São Pedro “in Ciel 
d’oro”, onde repousa ainda hoje. 

O seu primeiro biógrafo tem sobre 
ele este juízo conclusivo: “Deixou à 
Igreja um clero muito numeroso, assim 
como mosteiros de homens e de mulheres 

cheios de pessoas dedicadas à continência 
sob a obediência aos seus superiores, 
juntamente com as bibliotecas que contêm 
livros e discursos seus e de outros santos, 
dos quais se conhece qual foi, por graça 
de Deus, o seu mérito e a sua grandeza 
na Igreja, e nos quais os fiéis sempre o 
encontram vivo” (Vita, 31, 8). 

Trata-se de uma afirmação à qual 
nos podemos associar: nos seus escritos 
também nós o “encontramos vivo”. Quando 
leio os escritos de Santo Agostinho não 
tenho a impressão de que é um homem 
morto mais ou menos há mil e seiscentos 
anos, mas sinto-o como um homem de 
hoje: um amigo, um contemporâneo que 
me fala, que nos fala a nós com a sua fé 
vigorosa e actual. Em Santo Agostinho 
que nos fala, que me fala a mim nos seus 
escritos, vemos a actualidade permanente 
da sua fé; da fé que vem de Cristo, Verbo 
Eterno Encarnado, Filho de Deus e Filho 
do homem. E podemos ver que esta fé não 
é de ontem, mesmo tendo sido pregada 
ontem; é sempre de hoje, porque Cristo é 
realmente ontem, hoje e para sempre. Ele 
é o Caminho, a Verdade e a Vida. Assim 
nos encoraja Santo Agostinho a confiar-
nos a este Cristo sempre vivo e a encontrar 
assim o caminho da vida.

 Sede radical da Verdade

 Crer para compreender 
 e compreender para crer

 Fora de Cristo 
 ninguém será libertado

 Tarde Vos amei, 
 Beleza tão antiga e sempre nova

Quando Agostinho era criança 
aprendeu de sua mãe Mónica a fé católica. 
Mas quando era adolescente abandonou 
esta fé porque não queria uma religião 
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que não fosse também para ele expressão 
da razão, isto é, da verdade. A sua sede de 
verdade era radical e levou-o portanto a 
afastar-se da fé católica.

Mas a sua radicalidade era tal que ele 
não podia contentar-se com sabedorias 
que não alcançassem a própria verdade, 
que não chegassem a Deus, ao verdadeiro 
Deus, ao Deus que dá a vida e que entra 
na nossa própria vida. Como escreveu o 
próprio Agostinho depois da sua conversão, 
é preciso “crer para compreender” e 
“compreender para crer”. 

Precisamente porque ele viveu em 
primeira pessoa este percurso intelectual e 
espiritual, soube transmiti-lo nas suas obras 
com grande profundidade e sabedoria, 
reconhecendo que o homem é “um grande 
enigma” e “um grande abismo”, enigma 
e abismo que só Cristo ilumina e salva. 
Isto é importante: um homem que está 
distante de Deus está também afastado 
de si mesmo, alienado de si próprio, e só 
pode reencontrar-se encontrando-se com 
Deus. 

O ser humano, diz Agostinho, é salvo 
por Cristo, único mediador entre Deus e 
a humanidade. Fora deste caminho, que 
nunca faltou ao género humano, “ninguém 
jamais foi libertado, ninguém é libertado 
e ninguém será libertado” (De civitate 
Dei, X, 32, 2). Agostinho encontrou Deus 
antes de tudo no encontro com Jesus, que 
mudou a sua vida, assim como muda a de 
quantos, mulheres e homens, em todos os 
tempos, têm a graça de O encontrar. 

É ao próprio Cristo, Deus verdadeiro, 
que Agostinho dirige uma das orações mais 
bonitas e mais famosas das Confessiones 
(X, 27, 38): “Tarde Vos amei, Beleza tão 
antiga e sempre nova, tarde Vos amei! 
Estáveis dentro de mim e eu estava fora, 
e aí Vos procurava; e disforme como era, 
lançava-me sobre estas coisas formosas 

que criastes. Estáveis comigo e eu não 
estava convosco. Retinha-me longe de 
Vós aquilo que não existiria se não 
existisse em Vós. Mas Vós me chamastes, 
clamastes e rompestes a minha surdez. 
Brilhastes, resplandecestes e curastes 
a minha cegueira. Exalastes o vosso 
perfume: respirei-o e agora suspiro por 
Vós. Saboreei-Vos, e agora tenho fome 
e sede de Vós. Tocastes-me, e comecei a 
desejar ardentemente a vossa paz”.

Bento XVi
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Ab assuetis non fit passio, reza um 
antigo ditado: “Das coisas habituais não 
nasce paixão”; e, para nós, é uma coisa 
habitual, um hábito consolidado ver o 
tabernáculo no centro do altar. Ele nem 
sempre es teve nessa posição, e ainda hoje, 
depois do Concílio Vaticano II, vol tamos 
por vezes a ver o tabernáculo numa capela 
fora da nave princi pal da igreja ou, pelo 
menos, fora do altar-mor.

Parece-me útil voltar atrás, na história 
litúrgica, percorren do as etapas de uma 
evolução que sempre esteve ligada à 
história do altar.

A existência de um único altar nas 
igrejas é atestada até ao século VI; em 
seguida, os altares aumen tam em número, 
mas continua a haver um respeito absoluto 
pela mensa dominica, que exclui tudo 
o que é estranho à celebração do Santo 
Sacrifício. Perto do final do século IX, 
começa a pôr-se sobre a mesa do altar, de 
maneira perma nente, um novo elemento 
muito significativo: as relíquias dos 
santos. Logo a seguir, acres centam-se 
outros elementos, de modo, no início do 
século X, um im portante documento, de 
origem galicana, conhecido pelo nome 
de Admonitio Synodalis, que se tor nou lei 
geral para todas as Igrejas do Ocidente, 
prescreve que sobre o altar “devem 
colocar-se apenas as urnas dos santos 

(capsae), o evangeliário e a píxide com 
o Cor po do Senhor para a comunhão dos 
doentes; qualquer outra coisa deve ser 
posta num lugar conveniente”.

Teremos de esperar pelo século XVI 
para encontrar o tabernáculo fixo sobre o 
altar-mor e, mais tempo ainda, para o ver 
colocado no centro da mesa, última fase 
do desenvolvimento histórico do altar. 
Tendo em conta a recente encíclica e a 
consequente instrução sobre a Eucaristia, 
proponho-me traçar – embora numa 
síntese rápida – a história do receptáculo 
eucarístico, tanto no que diz respeit o à 
sua posição como em relação aos vasos 
sagrados em que se guarda a Eucaristia.

Período das catacumbas 

Sabemos com certeza, pelo teste-
munho unânime dos Padres dos primeiros 
séculos, que, durante as perseguições, os 
cristãos conserva vam com muito amor 
a Eu caristia em suas casas. Termina da a 
celebração eucarística, distribuía-se o pão 
consagra do, que os fiéis guardavam dentro 
de pequenos va sos, ou pequenas caixas, 
para depois comungar quando sentiam 
necessidade. O arqueólo go G. B. de Rossi, 
referindo-se a um texto de São Cipriano 
e às Actas dos mártires de Nicomédia, 
sob Dioclesiano, chama esses pequenos 

o recePtáculo DA eucAristiA

o tabernáculo e sua história
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vasos arca ou arcula. O cardeal Bona, 
em seu Rerum liturgica rum, n. 17, cita o 
texto das disposições publicadas por um 
bispo de Corinto, que permitem conhecer 
o ri to de uma comunhão domésti ca. “Se 
a vossa casa for dotada de um oratório, 
depositareis sobre o altar o vaso que 
contém a Eucaris tia. Se faltar o oratório, 
coloque-se sobre uma mesa decente. 
Estendereis um pe queno véu sobre a mesa 
e lá depo sitareis as sagradas partículas; 
queimareis alguns grãos de incen so e 
cantareis o trisagion [o nosso Sanctus, 
ndr.] e o Símbolo; então, depois de terdes 
feito as genu flexões, em sinal de adoração, 
tomareis religiosamente o Corpo de Jesus 
Cristo”. Santo Eusébio informa-nos que 
os sacerdotes conservavam a Eucaristia 
em suas casas para levar a comunhão aos 
doentes.

Por testemunhos antigos, sabe mos 
também que a Eucaristia era levada 
suspensa do pescoço, quer dentro de 

panos feitos de linho que Santo Ambrósio 
cha ma oraria, quer em vasos de ouro, 
prata, marfim, madeira, e também de 
argila, ditos comumente encol pia. O 
encolpium era uma peque na caixa que 
continha as relíquias e também o livro 
dos Evangelhos, que os fiéis traziam ao 
pescoço por devoção. Conhecemos alguns 
desses encolpia encontrados nos túmulos 
do cemitério do Vaticano, de formato 
cúbico, munidos de suspensório e ornados, 
na parte da frente, pelo monograma de 
Cristo ladeado pelas letras alfa e omega.

Época das basílicas

Quando, com a paz de Constantino, 
os cristãos puderam celebrar com toda 
a liberdade os ritos sagrados e construir 
lu gares de culto, sabemos que, pelo que 
nos testemunham os Padres, bem cedo 
se estabeleceu a prática de conservar a 
Eucaristia nas próprias igrejas, ainda que, 
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segundo Barónio, o costume de conservar 
a Eucaristia nas casas particulares só 
tenha cessado definitivamente no início do 
século VI. São João Crisóstomo informa-
nos que, algu mas vezes, se conservava 
a Euca ristia sob as duas espécies; e por 
Santo Ambrósio sabemos que, em Milão, 
o preciosíssimo Sangue se guardava 
num vaso de ouro em forma de pequeno 
barril, chamado dolium. A sacralidade e a 
preciosi dade constituem uma constante. É 
a lógica da fé e do amor.

O  receptáculo eucarístico, nas 
primeiras basílicas, teve duas for mas: 
a torre e a pomba. Discute -se, entre os 
eruditos, sobre qual das duas formas surgiu 
primeiro, mas, com toda a probabilidade, 
a torre serviu de recipiente para a pomba, 
que continha o pão eucarístico. A hipótese 
é comprovada pelo mate rial usado na 
sua fabricação: as torres eram de prata 
e as pombas de ouro. O bibliotecário 
Anastácio escreve no De vita Pontificum 
que Constantino doou à Basílica de São 
Pedro uma torre e uma pomba de ouro 
puríssimo, decorada com duzentas e 
cinquenta pérolas bran cas; Inocêncio I 
mandou construir para a igreja dos Santos 
Gervásio e Protásio uma torre de prata e 
uma pomba de ouro, e o papa Hilário doou 
à Basílica do Latrão uma tor re de prata e 
uma pomba de ouro. Discute-se também 
qual era o lugar em que se punham as torres 
e as pombas. Citando uma passa gem das 
Constituições Apostóli cas, que remontam 
ao século IV, há quem considere que 
fossem guardadas no pastophorium, ou 
seja, no lugar mais retirado e ina cessível 
da igreja: “E, quando todos e todas 
tiverem comungado, os diáconos, depois 
de recolherem o que sobra, depô-lo-ão 
no pastoforium”. Há quem identifique o 
lugar da conservação com o sacrarium. 
Uma passagem de São Jerónimo esclarece 

que se trata do mesmo lu gar: “Quare 
‘sacrarium’, in quo iacet Christi corpus, 
qui verus est Eccle siae et animarum 
nostrarum spon sus, proprie thalamus seu 
‘pasto phorium’ appellatur”. Trata-se de 
um local nobremente reservado, fora da 
nave da igreja.

As espécies  eucarís t icas  eram 
introduzidas na pomba por uma pequena 
abertura em seu dorso, fechada com 
cuidado por uma tampa com dobradiça. 
As torres e as pombas eram suspensas, por 
pequenas correntes, no centro do cibório 
que cobria o altar. Deve sublinhar-se, 
neste sentido, que por cibório (do latim 
ciborium, mais tardiamente tegurium e 
tiburium) se deve entender o pavilhão 
de for ma quadrada que, desde os tempos 
de Constantino, se eleva sobre o altar, 
partindo dos quatro lados, para lhe conferir 
elegância e sumptuosidade. Algumas 
vezes, sobre o cibório erguia-se um outro, 
de pequenas dimensões, que tinha o nome 
de peristerium (pom bal), na medida em 
que guardava a pomba eucarística. As 
quatro cortinas que cingiam o cibório, 
chamadas por essa carac terística tetravela, 
conti nuaram a ser usadas até aos últimos 
anos do século IX. O cibório, na arte 
cristã, tem uma história particular da qual 
não pode mos tratar neste momento. Não 
podemos, porém, deixar de citar, exaltando 
a arte barroca, o cibório de Lorenzo 
Bernini, que se lança majestosamente a 
vinte e nove me tros de altura no céu da 
cúpula de Michelangelo. A fé eucarística 
faz -se arte e a arte ilustra a fé eucarísti-
ca. Quanto temos de aprender! Mas essa 
lição não se aprende ape nas durante as 
indispensáveis aulas de arquitectura e 
das várias artes que a ela estão ligadas. É 
indispensável a cátedra da grande teologia 
e a do genuflexório, da oração, da vida da 
graça, da pietas, da apaixonada imersão 
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na vitalidade pascal do ano litúrgico, 
no grande sentido da perene traditio 
Ecclesiae. É preci so familiarizar-se com 
o horizonte da eternidade, com o qual se 
mede tudo o que é passageiro.

Período românico

No período românico,  às duas 
for mas já em uso – torre e pomba – 
acrescenta-se a píxide. Com esse nome, 
designa-se geralmente o va so sagrado, de 
qualquer forma ou tamanho, que contém 

a Eucaristia. O substantivo grego, porém, 
tem o significado preciso de caixa, o que 
elimina qualquer ambiguidade do termo 
genérico “receptáculo”, di ferenciando 
claramente esse vaso da torre e da pomba. 
As pombas românicas, ao contrário das 
an tigas, são providas de um pe destal 
que, algumas vezes, apre senta a borda 
ligeiramente realça da. Acerca do uso da 
pomba como lugar de reserva da eucaristia, 
de ve sublinhar-se que, se na Idade Média 
isso era comum em França, mas não na 
Itália, onde, do século XI ao século XVI, 
se prefe riu fazer uso de armários fixados 
na parede ou do se cretarium, uma digna 
sa cristia.

Não podemos dizer que o uso da 
píxide tenha suplantado o da torre e da 
pom ba; além do mais, a píxide nada mais 
era que uma torre de tamanho médio. Nor-
malmente, consistia numa caixa redonda, 
algumas vezes qua drada, fechada por uma 
tampa na maioria das vezes cónica, mas 
também achatada. Justamente por essas 
característi cas, era de uso muito prático 
e tam bém de menor custo. A píxide, al-
gumas vezes, era ligada ao bico da pomba, 
como sinal evidente da presença das 
espécies eucarísticas em seu interior. Há 
também exem plos de píxides sustentadas 
por um pedestal, especialmente durante 
o século XII, donde o nome de pissi de 
pediculata.

Os receptáculos eucarísticos – torres, 
pombas e píxides – no perío do românico 
eram suspensos sobre o altar, mas, tendo 
desapare cido o antigo cibório, modificou-
se também a maneira de os suspender. 
Geralmente, fixava-se uma haste em 
forma de cruz no retábu lo, em cuja voluta 
se dependurava o receptáculo. Não faltam 
exem plos de outras soluções, também de 
certo valor artístico, que demo raríamos 
muito a descrever.
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No período românico, o ouro e a 
prata foram os materiais mais usados na 
fabricação dos re ceptáculos eucarísticos, 
qualquer que tenha sido a sua forma. Para 
de corar as píxides, utilizavam-se tam bém 
pedras preciosas. Mas tam bém se usava 
cobre dourado e es maltado, marfim e até 
madeira.

Período gótico
Durante este período, a maneira 

de conservar o Santíssimo Sacra mento 
apresenta diversas solu ções. O receptáculo 
– torre, pomba ou píxide – é suspenso acima 
do al tar, envolvido por um véu. Algu mas 
vezes, o receptáculo era posto sobre o altar, 
como fica claro nos Estatutos Sinodais 
de Liège, de 1287: “Corpus Domini in 
honesto loco, sub altari vel in armariolo 
sub clave custodiat”. Normalmente, 
porém, o receptáculo guardava-se num 
pequeno armário ou edícula, es cavada na 
parede, à direita ou à es querda do altar.

Tinha-se o cuidado, especial mente nas 
igrejas de certa impor tância, de enfeitar a 
porta do pequeno armário com adornos 
elegantes e pinturas, emoldurando tudo 
com um arco agudo sustentado por pe-
quenos pilares revestidos de arcos e 
encimados por setas. Procurava- se sempre 
decorar com pinturas tanto o interior como 
a porta do pequeno armário. Uma abertura 
circular ou em forma de trevo de três ou 
quatro folhas, fechada por grades, aberta 
na parede na altura do inte rior do armário, 
permitia aos fiéis que, de fora, adorassem 
em qual quer tempo o Santíssimo Sacra-
mento. Uma lâmpada acesa diante da 
abertura indicava, de longe, o lugar em 
que se conservava o pão transubstanciado. 
Com o advento do século XVI, já não 
nos contenta mos com esse ornamento, 
que, mesmo significativo e de certo 
in teresse artístico, é ainda assim um 

modesto armário. Começam a aparecer as 
primeiras edículas do Sacramento, que, 
num primeiro momento – perto do final do 
século XIV –, foram característica quase 
exclusiva das igrejas do norte da Europa.

A origem dessas edículas revela -nos 
como o Espírito Santo guia os fiéis, e 
deve-se à difundida piedade popular que, 
na Idade Média, tinha o desejo de ver a 
Hóstia consagrada, tanto durante a santa 
missa, no momento da elevação, como 
fora da celebração. O culto da Eucaristia 
baseia-se no hábito de mostrar a hóstia, 
que multiplicou as exposições eucarísticas, 
expressão de uma fé tão cordial e simples 
como pro funda e preciosa.

O mostrar a hóstia nada mais era 
que o culto público do Corpo do Se nhor, 
com a Hóstia exposta à ado ração dentro 
de um ostensório. A prática de mostrar a 
hóstia estava tão ar raigada no povo que 
as medidas res tritivas de alguns Sínodos 
não conseguiram limitá-la. De qual quer 
forma, pode-se indicar que a primeira 
festa do Corpus Christi foi celebrada 
pelos cónegos de Liège em 1247. O Papa 
Urbano IV, em 1264, estendeu-a a toda a 
Igreja, mas apenas em 1316 foi definitiva 
e providencialmente aprovada pe lo papa 
João XXII.

As edículas eucarísticas foram o 
ponto de encontro entre a pieda de popular 
e as disposições sino dais, na medida em 
que realizaram uma espécie de exposição 
perma nente do Santíssimo Sacramento 
diante dos fiéis. Apresentavam-se como 
construções monumentais, em forma de 
torre, cuja altura che gava até quase à 
abóbada da igreja, prevalecendo o estilo 
ogival, den tro das quais se guardava a 
Hóstia consagrada num vaso transparente 
posto atrás de uma larga grade metálica, 
de  modo a  permit i r  que os  f ié is 
contemplassem, embora só confusamente, 
o Sacramento. 
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O tabernáculo 
sobre a mesa do altar

A última fase histórica da evolução do 
tabernáculo, como receptáculo eucarístico 
que passa a localizar-se sobre a mesa do 
altar, acontecerá no início do século XVI. 
O pioneiro dessa solução, na Itália, foi o 
piedoso bispo de Verona dom Matteo Gi-
berti, que desejou empregá-la nas igrejas 
de sua diocese. Para sermos precisos 
em relação à história, já encontramos 
essa disposição nas Ordinationes dos 
Ermitães de Santo Agostinho, redigidas 
sob Alexandre IV (1254-1261): “Que-
remos que em todas as nossas igre jas o 
Corpo de Cristo seja conser vado num 
cibório posto acima do altar-mor, dentro 
de píxides de marfim ou de outro material 
pre cioso, em quantidade módica, re-
coberto por um véu limpíssimo”.

A disposição de dom Matteo Gi berti 
teve ressonância particular mente na alta 

Itália, e bem cedo se es tendeu também 
a outras dio ceses, em primeiro lugar a 
Milão, por obra de São Carlos Bor romeu, 
que dispôs que se transfe risse a localização 
do Santíssimo Sacramento da sacristia 
para um altar do “Domo”. Em Roma, essa 
ini ciativa foi apoiada pelo papa Paulo IV. 
Em 1614, o Ritual de Paulo V impunha-a 
às igrejas da sua dioce se, recomendando 
que fosse adop tada também nas outras. 
Fora da Itália, vários concílios deixaram 
à livre escolha o lugar onde se guardava 
o Santíssimo Sacramento; preferiu- se, em 
geral, usar tabernáculos de parede e, onde 
existiam, edículas eucarísticas.

Como se sabe, foram esses os anos 
da aplicação das normas do Concílio 
de Trento (1545-1563), que, neste caso, 
reagia contra a doutrina protestante que 
negava a perma nência da presença real 
de Cristo nas espécies eucarísticas. Deve-
se à exigência de afirmar a doutrina 
católica a difusão do posiciona mento do 
tabernáculo, bem visível, sobre o altar-
mor. A forma mais comum era a pequena 
casa, incor porada à parte elevada do altar, 
La deada por degraus (habitualmente 
dispostos em três níveis) sobre os quais 
eram postos castiçais para se acenderem 
círios, às vezes numerosos, sobretudo 
por ocasião das exposições eucarísticas 
solenes. Assim, a mesa tornou-se, visivel-
mente, quase uma parte menor do altar, 
cada vez mais monumental, no qual se deu 
grande desenvolvi mento artístico a cruzes, 
castiçais, bustos-relicários ou imagens de 
santos e de anjos, grandes retábu los, etc. 
No século XVIII, as obras mais apreciadas 
eram as portinho las dos tabernáculos, em 
metais e pedras preciosas.

Perto da metade do século XVIII, o 
posicionamento do ta bernáculo no altar 
já era prática comum em quase todas 
as igrejas, pelo que Bento XIV, na sua 
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constituição Accepimus (16 de Julho de 
1746), o declarava “disci plina vigente”. 
Foi acolhido uni versalmente depois do 
decreto da Sagrada Congregação dos 
Ritos, de 16 de Agosto de 1863, que 
proibia qualquer outra forma de re-
ceptáculo.

A disciplina actual

A disciplina actual acerca do lugar 
em que se deve conservar a Santís sima 
Eucaristia é fruto da renova ção litúrgica 
realizada pelo Concílio Ecuménico 
Vaticano II.

Na maior parte das nossas igre jas, por 
conhecidas razões históri cas, o elemento 
central – dominan te no próprio altar – 
foi, durante cerca de quatro séculos, o 
tabernáculo eucarístico. A adequação 
litúrgica das igrejas existentes, com o 
fim de exaltar o primado da celebração 
eucarística e, portanto, a centrali dade 
do altar, deve reconhecer também a 
função específica da re serva eucarística. 
Considera-se ne cessário, portanto, que, 
por oca sião de eventuais reformas do 
edifício, seja dedicada particular atenção 
ao “lugar” e às características da reserva 
eucarística. Neste caso, o próprio facto 
de reservar um lugar para a conservação 
da Eucaristia deve ser entendido de modo 
a per mitir que se sublinhe ainda mais o 
mistério da permanência da pre sença real 
e que se criem as condi ções para a sua 
adoração.

A localização e eventual edifica ção de 
um novo receptáculo eu carístico deverão 
facilitar a sua iden tificação e acesso 
directo,  num ambiente de recolhimento 
que favoreça a adoração pessoal. Quando 
a capela eucarística não puder ser vista 
imediatamente da entrada, deve pensar-se 
em indica ções oportunas que, de maneira 
clara e com bom gosto, guiem até ela. Na 
capela, como também no espaço para a 

celebração, nunca poderão faltar bancos 
adequados, com genuflexório, para que 
seja natural a possibilidade de adorar de 
joelhos. Até mesmo isto deve ser dito e 
realizado, na medida em que não param 
de insinuar-se práticas que têm como 
finalidade tornar bem árduo o gesto de 
rezar de joe lhos. Até o sinal vem sendo 
elimi nado. Por detrás de tudo isso há um 
atentado à fé na presença real. Co mo não 
intuí-lo?

Em todo o caso, deve lembrar-se que 
em qualquer igreja o tabernáculo para a 
reserva e para a adoração eucarística deve 
ser único.

O Santíssimo Sacramento deve ser 
conservado num lugar arquite ctónico 
realmente importante, nor malmente 
distinto da nave da igre ja, apropriado à 
adoração e à ora ção, sobretudo pessoal, 
nobre mente ornado e adequa damente 
iluminado.
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O tabernáculo, além de ser úni co, deve 
ser também inamovível, sólido, inviolável 
e não transpa rente. Não deixe de pôr-se 
a seu lado o lugar para uma lâmpada 
perene, como sinal de adora ção prestada 
ao Senhor. O cono péu e a decoração com 
flores também ajudam, sempre que ne-
cessário, a fazer com que se perce ba a vida 
que pulsa dentro desse receptáculo.

Como alternativa à capela eu carística, 
que é a solução reco mendada, pode 
considerar-se idónea uma solução que 
identifique um espaço dentro da nave da 
igre ja (por exemplo, uma capela late-
ral de tamanho suficiente), que possa 
ser adaptado com dignida de, decoro e 
funcionalidade à ora ção e à adoração, e 
seja evidencia do de maneira oportuna 
(cf. Instrução geral do Missal Romano, 
Roma, 2004, nn. 314-317).

Ta l v e z  n ã o  s e j a  i n a d e  q u a d o 
mencionar neste momento os vasos 
sagra dos destinados a acolher o Corpo 
e o Sangue do Senhor durante a missa 
(cálice, patena) e durante a adoração 
eucarística (ostensório). Recente mente, 
a Congregação para o Culto Divino e a 
Disciplina dos Sacramen tos publicou uma 
instrução “sobre algumas coisas que se 
devem observar e evitar acerca da Santíssi-
ma Eucaristia”, na qual fala também dos 
vasos sa grados, lembrando que devem ser 
feitos com materiais considerados nobres, 
de acordo com as várias regiões, e evitar 
va sos de uso comum ou sem qualquer 
valor artístico (citando cesti nhos, vasos 
de vidro, bar ro, argila ou outro material 
frágil), e isso para que “com o seu uso se 
preste homenagem ao Senhor e se evite 
completamente o risco de diminuir aos 
olhos dos fiéis a dou trina da presença real 
de Cristo nas espécies eucarísticas” (Re-
demptionis sacramentum, 24 de Abril de 
2004, n. 117).

Mauro Piacenza
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Destinado a Cantores, Directores 
de Coros e Organistas, vai realizar-se 
em Fátima um novo Curso de Música 
Litúrgica. Tem por objectivos a preparação 
litúrgica, espiritual e técnica dos agentes 
de música litúrgica nas comunidades, em 
sintonia com as orientações da Igreja. O 
curso tem três departamentos:
a) Cantores: cadeiras de tronco comum e 
específicas;
b) Directores de Coros: cadeiras de 
tronco comum e específicas;
c) Organistas: cadeiras de tronco comum 
e específicas

cAdeIrAs de tronco comum pArA os 
três depArtAmentos: Liturgia (princípios, 
história e aplicações e espiritualidade 
litúrgica), Introdução à História da 
Salvação, História da Música Sacra 
(origens, evolução das formas musicais 
para a liturgia e novas formas musicais, 
em consonância com as orientações do 
Concílio), Formação Musical (harmonia, 
formação rítmica e formação vocal) e 
Coro (Canto gregoriano, Polifonia sagrada 
e novas composições para a Liturgia, em 
vernáculo). Os vários departamentos 
concorrerão, também, para a preparação 
e realização das mais importantes 
Celebrações litúrgicas do Curso.

cA d e I r A s e s p e c í f I c A s pA r A o s 
cAntores: Canto, análise e execução 
de um amplo reportório de cânticos 
para a Liturgia (Missa, Sacramentos 
e Liturgia das Horas), Orientações e 
Critérios para a escolha dos cânticos 
para a liturgia, Técnicas para o ensaio 
e direcção das Assembleias litúrgicas e 
prática de teclado;

cA d e I r A s e s p e c í f I c A s pA r A o s 
dI r e c t o r e s d e co r o : Técnica de 
Direcção Coral, Montagem, preparação e 
execução de um Ensaio de obras a quatro 
vozes, Análise e conhecimento de um 
alargado reportório coral para a Liturgia 
(tendo em atenção o canto gregoriano e a 
polifonia sagrada e as novas composições, 

sErviço NacioNal dE Música sacra

curso De MúsicA litúrgicA
cantores, organistas e Directores de coros
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em vernáculo), conforme a diversidade 
das Celebrações, das Situações rituais de 
cada uma delas, dos Tempos litúrgicos e 
prática de teclado;

cA d e I r A s e s p e c í f I c A s pA r A o s 
orgAnIstAs: Técnica organística (domínio 
dos teclados, da pedaleira e da registação), 
literatura de obras de música para órgão 
de média dificuldade, Improvisação e 
Harmonização correcta dos cânticos da 
Liturgia, tendo em conta a diversidade das 
Celebrações, dos tempos litúrgicos e das 
diversas situações rituais das celebrações 
e Improvisação, segundo estruturas 
definidas.

o curso terá A durAção de três 
Anos.

condIções gerAIs pArA A AdmIssão ao 
Curso, nas suas variadas vertentes:
a) prova de bom ouvido e boa voz, para 
todos e, sobretudo, para os Cantores,
b) prova de formação musical, de média 
dificuldade, para todos;
c) prova de domínio de teclado para os 
organistas;
d) prova de capacidade para dirigir para 
os directores de Coros;
e) aceitação de regulamento do Curso 
que, por ser intensivo, implica trabalho, 
disciplina e amor á causa:

Regra importante e incontornável: 
os Párocos, os Reitores ou Responsáveis 
das igrejas e os Superiores ou Superioras 
das Casas religiosas deverão apresentar 
á Direcção do Curso um documento 
escrito no qual façam a apresentação dos 
candidatos ao Curso e se comprometam 
com o seu acompanhamento e integração 
pastoral.

Haverá um número “clausus”de 
alunos: 40 Cantores, 30 Directores de 
Coros e 30 Organistas.

O Curso admitirá dois níveis: A e B. 
Os respectivos conteúdos e metodologia 
serão definidos pelos júris que fizerem as 
admissões dos candidatos.

O número de professores será de 13: 
a) Dois  professores  de formação 
musical;
b) Dois professores de Direcção Coral;
c) Quatro professores de Órgão;
d) Dois professores de Canto;
e) Um professor de Liturgia;
f) Um professor  de  His tó r ia  da 
Salvação;
g) Um professor de História da Música 
Sacra.

Para que o Curso funcione bem, as 
suas condições logísticas serão alargadas, 
relativamente ao passado. Com efeito, 
haverá mais departamentos, mais alunos, 
mais professores e mais cadeiras.

Os anos lectivos iniciar-se-ão em 
Agosto (segunda metade de Agosto) 
de 2008, 2009 e 2010 e terminarão na 
segunda metade de Agosto de 2011. No 
final do Curso será entregue um diploma.

O ano lectivo destes Cursos terá um 
perfil próprio: uma sessão de 12 dias 
completos de trabalho intensivo, nos meses 
de Agosto, e duas sessões de trabalho com 
a duração de dois dias, por altura do Natal 
e da Páscoa, de 2008 a 2011.

A primeira sessão do próximo Curso 
começará no dia 18 de Agosto de 2008, 
às 10 horas, e terminará no dia 30 com o 
almoço. Haverá um intervalo no fim de 
semana desta sessão.

InformAções e IncrIções:
Secretariado Nacional de Liturgia
Santuário de Fátima  –  Apartado 31
2496 – 908 FÁTIMA
Tel. 249 533 327      Fax 249 533 343
secretariado@liturgia.pt
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coMissÃo ePiscoPAl De liturgiA

Novo prEsidENtE

O Senhor D. Anacleto Cordeiro Gonçalves 
Oliveira é natural das Cortes, Leiria. Foi 
ordenado Presbítero em Leiria no dia 15 
de Agosto de 1970 e ordenado Bispo em 
Fátima no dia 24 de Abril de 2005.

No triénio de 2005-2008 foi vogal 
das Comissões Episcopais da Educação 
Cristã e da Liturgia, onde prestou serviços 
relevantes nos textos catequéticos.

O Boletim de Pastoral Litúrgica 
deseja ao Presidente eleito os maiores 
êxitos na pastoral litúrgica de Portugal, 
nomeadamente o bom termo das obras 
em curso: as novas edições do Missal 
Romano e da Liturgia das Horas.

A especial sensibilidade pelos textos 
bíblicos, de acordo com a sua formação 
bíblico-teológica, muito ajudará a um 
serviço qualificado à Palavra de Deus que 
alimenta a oração e a vida do povo de Deus. 
O ano paulino e a oportuna publicação 
preparada pelo Senhor D. Anacleto 
Cordeiro para um maior aprofundamento e 
vivência deste acontecimento eclesial são 
sinais de renovação cristã e crescimento 
espiritual que as celebrações litúrgicas 
integram e desenvolvem.

Ao Presidente cessante, Dom António 
Maria Bessa Taipa, o Boletim de Pastoral 
Litúrgica agradece os bons serviços 
prestados à causa da pastoral litúrgica 
e os cuidados para que as publicações 
litúrgicas, incluindo este próprio boletim, 
estivessem disponíveis em tempo útil 
para o uso dos fiéis. Continue connosco e 
seremos mais na mesma causa.

A Conferência Episcopal Portuguesa  
reunida em Assembleia Plenária, de 31 
de Março a 3 de Abril de 2008, elegeu 
o Conselho Permanente e os Presidentes 
das Comissões Episcopais para o triénio 
de 2008-2011. 

Para a Comissão Episcopal de Liturgia 
foi eleito o Senhor Dom Anacleto Cordeiro 
Gonçalves Oliveira, Bispo auxiliar de 
Lisboa.



Programa
 9.00h Paramentação
 Igreja da Santíssima Trindade (ISST)

 9.45h Procissão para a capelinha das Aparições

 10.00h terço na capelinha das Aparições

 11.00h Missa no recinto

 tarde:
 Actividades organizadas pelas paróquias ou dioceses.

 recomendamos:
 17.30h Procissão do Santíssimo Sacramento
  [ 17.15 Paramentação na ISST ]

os acólitos devem trazer as suas próprias vestes litúrgicas
para se incorporarem nas celebrações.

Peregrinação nacional de

AcÓlitos

Fátima, 1 de Maio de 2008



Janeiro – Março 2008 21

8

Jesus morre na cruz

coNfirMação

PrePArAÇÃo PArA
A conFirMAÇÃo e A eucAristiA

1. Oração inicial
Na catequese anterior rezámos um 

salmo. Hoje vamos fazer do mesmo modo. 
Abrimos a Bíblia e procuramos o Salmo 
22 (21), cujo título diz: A paixão do justo. 

Escolhemos este salmo por causa das 
palavras: Meu Deus, meu Deus, porque Me 
abandonaste, que Jesus pronunciou pouco 
antes de morrer, sinal de que as sabia de 
cor, por as ter rezado muitas vezes. 

E porque escolheu Jesus tais palavras 
para aquele momento? Porque elas 
exprimiam e continuam a exprimir muito 
bem o medo e a angústia que todo o 
ser humano sente diante da morte. Não 
foi por duvidar da ajuda do Pai. Isso 
seria contraditório com tudo o que Ele 
ensinou durante a vida. O Pai não O podia 
abandonar, porque estava sempre com 
Ele.

Em dois coros, rezamos o salmo 
lentamente, começando pelo v. 2 e 
terminando, como dissemos há oito 
dias, pelo: Glória ao Pai e ao Filho e ao 
Espírito Santo; como era no princípio, 
agora e sempre. Amen.

Terminada a recitação do salmo, 
devemos dialogar sobre ele, e procurar 

as expressões que se referem mais 
directamente à Paixão e morte de Jesus. 

2. A morte de Jesus na cruz 
não foi imposta por Deus  
ao seu Filho
Hoje vamos falar da morte de Jesus. 

Morrer é um acto natural. Todo o ser 
humano morre. Quem não conhece aquela 
frase popular que diz: À morte ninguém 
escapa, nem o rei, nem o bispo, nem o 
papa?

Jesus, enquanto verdadeiro homem, 
também não escapou à morte. Mas custa-
nos perceber a razão de ter morrido de 
forma tão cruel, injusta e humilhante, 
sujeito a um sofrimento desumano. Achais 
que foi Deus que, para nos perdoar, exigiu 
o sofrimento de Jesus? Não vos parece 
inadmissível que isso pudesse ser assim? 
(Motivar o diálogo sobre este assunto 
que é tão importante, embora difícil de 
abordar. Cada um deve dizer o que pensa, 
com inteira liberdade). 

Deus não pode ser injusto, nem cruel, 
nem tão pouco querer o sofrimento como 
forma de nos libertar do pecado. É verdade 
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que hoje nos habituámos a trazer a cruz ao 
peito ou a olhar para o crucifixo como 
símbolo de salvação. Não era porém 
assim no tempo do império romano. 
Morrer na cruz era o castigo mais cruel e 
humilhante que podia aplicar-se a um ser 
humano. A cruz era um sinal de vergonha. 
Ninguém a usou, antes dos cristãos, 
como símbolo de honra. Fomos nós, e só 
nós, que assim fizemos e continuamos a 
fazer, na sequência do que nos ensina S. 
Paulo (TP: ler Gal 6, 14). Hoje, não só 
trazemos a cruz ao peito, mas também a 
fazemos sobre nós, quando nos benzemos: 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. Foi o cristianismo que reabilitou 
a cruz. Mas apesar de tudo isso, também 
é verdade que Deus não evitou que Jesus 
morresse assim. Porquê? Essa é uma 
pergunta à qual ninguém sabe responder 
com precisão. Esse é um mistério que não 
sabemos explicar. Só sabemos que foi por 
essa morte que passou a nossa salvação.

Um dia li, num livro bem pequeno, 
o que passo a relatar-vos. Foi nessa 
descrição que encontrei a explicação 
que mais satisfez a minha inteligência 
e a minha fé, quando penso na morte 
de Jesus e no aparente silêncio do Pai. 
Num campo de concentração nazi houve 
uma mini revolta dos prisioneiros. Como 
ninguém quis denunciar quem começara 
o movimento, acabaram por prender 
uma criança de dez anos e crucificaram- 
-na. Entre os prisioneiros encontrava-se 
uma jovem judia, que perdera a fé, e que 
perante um tal espectáculo desumano e 
aviltante exclamou dentro de si própria: 
“Deus de Israel, como posso eu acreditar 
em Ti, se Tu não Te revoltas diante desta 
tragédia, e não usas a tua força para 
libertar aquele inocente”? Mal acabara 
de dizer estas palavras, logo sentiu a 
resposta de Deus dentro de si mesma: “Eu 

não posso fazer nada, porque estou a ser 
crucificado. Sou Eu que estou pregado 
naquela cruz”.

Esta jovem teve a sorte de não morrer 
no campo de concentração, e acabou 
mesmo por tornar-se cristã. E um dia 
escreveu um livro onde diz: “Foi só então 
que eu compreendi que quem mais sofreu 
com a morte do Filho foi o Pai. A paixão 
do Filho foi igualmente paixão do Pai”.

3. Jesus morre na cruz  
pela sua fidelidade  
ao plano de Deus
Para entendermos o escândalo da 

morte na cruz não bastam os nossos 
raciocínios. Temos de pegar na Bíblia. 
Vamos abri-la (TP: ler Lc 4, 14-22). Qual 
foi, segundo este texto, a missão de Jesus 
querida por Deus? (Motivar o diálogo).

Na nossa maneira de falar podemos 
dizer que a missão de Jesus querida 
por Deus foi a de salvar todos os que 
são vítimas do poder e da maldade dos 
homens. Com os olhos postos na meta 
a alcançar, Jesus não recuou um passo. 
Caminhou por cidades, vilas e aldeias, 
enfrentando todos os que se conduziam 
por critérios opostos aos de Deus. Só 
O movia a fidelidade à missão recebida 
do Pai. E fazia-o animado pela força do 
Espírito Santo. Não teve medo dos que 
não pensavam como Ele e rejeitavam a 
sua pessoa e as suas ideias. Ficou sempre 
indiferente às pressões dos poderosos de 
então. Nem sequer se deixou impressionar 
pelos conselhos dos seus amigos, entre 
os quais se contava Pedro (TP: ler Mc 
8, 31-33). Reparai bem e comparai a 
atitude de Jesus e as suas palavras com os 
conselhos de Pedro. Jesus está consciente 
de que a fidelidade à sua missão lhe trará 
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graves consequências. Ele sabe bem o que 
O espera. Mas também sabe que Deus está 
consigo, e que fará ver a muitos homens e 
mulheres de boa vontade a razão do seu 
modo de viver e de falar. 

Afinal, aquilo que aos olhos de todos 
parece ser uma loucura ou um caminho 
errado é, aos olhos de Deus, o único 
caminho que conduz o homem à sua plena 
realização humana. Pedro não pensava 
nada assim, nem os outros discípulos, 
nem assim pensam os que olham para 
a vida como marcha triunfal que não 
respeita nada nem ninguém. Jesus sabe 
que este modo de pensar a vida cria 
desumanização, injustiças, desrespeito 
pelos direitos dos outros. Por isso chama 
demónio a Pedro, isto é, censura um modo 
de pensar que não está disposto a carregar 
com as contrariedades e cruzes da vida, e a 
receber hostilidades. Jesus segue por outro 
caminho. Esquece-se de Si e privilegia o 
homem e a sua libertação. E procede deste 
modo por fidelidade ao plano de salvação 
querido por Deus.

4. A morte na cruz  
é uma consequência lógica 
da fidelidade a Deus
O preço que Jesus teve de pagar pela 

sua coerência foi muito grande. A obra 
que Ele levou a cabo ficou-lhe muito cara. 
Custou-lhe a vida. E continua a ser assim 
relativamente a todos aqueles que, ao 
longo da história, remam contra a corrente 
dos interesses pessoais, e lutam contra  as 
injustiças e toda a escravidão da pessoa 
humana. Cristo fez da sua vida um dom de 
amor pelo homem e, por isso, a morte na 
cruz aconteceu como uma consequência 
lógica e não como um mero acidente de 
percurso (TP: ler Mc 12,13-17). 

Neste episódio percebe-se com toda 
a clareza que Jesus é incómodo, que 
estorva, porque fala a verdade e porque 
considera as pessoas pelo que são em si 
mesmas, pelo que valem, e não pelo que 
aparentam ou pelo que possuem. Ele bem 
podia deixar correr, comportar-se como 
os escribas e os partidários de Herodes, 
que viviam uma vida dupla, hipócrita 
(como o fazem hoje tantos poderosos, 
sempre dispostos a todas as alianças que 
lhes pareçam vantajosas). Assim não 
teria problemas. Mas a fidelidade à sua 
missão não lhe permite ir na onda dos 
que apostam no poder e na promoção do 
seu “eu”. São estes que vão fazer tudo 
para acabar com Ele, da forma mais 
humilhante que se podia fazer a qualquer 
ser humano. Não lhe perdoaram o facto 
de se ter sentado à mesa e convivido com 
os rejeitados da sociedade (os pecadores, 
os publicanos), que todos desprezavam; 
não lhe perdoaram por ter afirmado 
publicamente que o homem vale mais do 
que a lei, nem por ter proposto o amor aos 
inimigos como o sinal mais humano da 
misericórdia divina (TP: ler Lc 6, 27-36).

É verdade que perante a morte sentiu 
medo (TP: ler Mc 14, 33-36), mas n’Ele 
estava a força do Espírito que O impelia a 
realizar a sua missão de salvar o homem, 
mostrando que é na entrega total, no 
amor sem reservas ao homem, que reside 
a plenitude da fidelidade de qualquer 
pessoa. Neste sentido, ao ir até às últimas 
consequências do seu amor pelo homem, 
Cristo é o modelo acabado, o caminho 
único da perfeição humana e do progresso, 
da liberdade em sentido pleno. Ele foi o 
homem fiel ao projecto de Deus, porque 
soube sempre e em todas as situações ser o 
Filho que ama o Pai acima de tudo. Por isso 
foi até à morte e morte de cruz, sem temer 
a destruição de Si mesmo. Não procurou 
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este curso de preparação 
para a confirmação e a eucaristia
continua nos próximos números

a morte, nem o Pai quis a morte para o 
seu Filho. A sua morte foi, como disse 
alguém, um acidente próprio do trabalho 
por Ele escolhido, a consequência da sua 
entrega ao Pai e aos homens, de forma 
incondicional, absoluta, sem reservas nem 
fingimentos.

Foi este amor que realizou a nossa 
redenção, assim como é o pecado que 
destrói a nossa salvação, a nossa felicidade 
e a dos outros. O caminho do amor aberto 
por Jesus está à nossa disposição. Somos 
livres de o seguir ou de o rejeitar. Mas 
esse caminho foi aberto de uma vez para 
sempre e vale para todos.

5. Para diálogo  
e compromisso
Abrir a Bíblia em Jo 15, 13: 

1. A morte de Jesus foi uma prova de 
quê?

2. Que significado tem esta palavra do 
Evangelho para a tua vida cristã?

3. Antes de terminar, explicar e 
ensinar a fazer o sinal da cruz, com o qual 
se devem iniciar e terminar as catequeses 
daqui em diante.

6. Oração final
Louvar o Senhor que está sempre 

do lado dos que sofrem. Ele não tira o 
sofrimento ao seu Filho, nem a ninguém, 
mas acompanha quem sofre; não nos 
protege de todo o sofrimento, mas protege- 
-nos em todo o sofrimento.

7. Trabalho de casa
Ler Rom 5, 1-8:

1. Achas que pelas tuas forças és 
capaz de entrar no caminho da salvação?

2. Que tens de fazer para que a salvação 
de Cristo entre em ti? Precisas de andar à 
procura do sofrimento?

José de Leão cordeiro
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corrEio dos lEitorEs

Questões litúrgicAs

Pergunta:
Na celebração da Eucaristia o Sacerdote 

que lê o Evangelho faz o sinal da cruz. E a 
assembleia também faz, isto é, nem todos 
fazem.

Resposta:
Devo dizer-lhe que a sua pergunta 

pertence ao número daquelas às quais 
não se deve responder com um sim ou 
com um não absolutos. É preciso fazer 
algumas distinções, para que no fim tudo 
fique mais claro (esperamos que não fique 
mais  escuro).

Como sabe, os livros litúrgicos são 
preparados e editados, em latim, pela 
Congregação do Culto Divino. É a partir 
dessas edições latinas que se preparam as 
edições nas diversas línguas vernáculas 
dos vários países do mundo. Estas edições 
são então aprovadas pelas respectivas 
Conferências Episcopais, e confirmadas 
pela referida Congregação. A partir desse 
momento, a edição em língua vernácula, 
passa a ter valor de edição “típica” para o 
respectivo país.

No caso do Missale Romanum, a 
primeira edição típica, em latim, foi 
publicada em 1970; passado cerca de 
um ano apareceu uma segunda edição; e 
no ano 2000 uma terceira. Pergunta-se: 
será que o texto dessas três edições é 

absolutamente igual? De modo nenhum. 
Há diferenças. Vejamos aquelas que têm a 
ver com a sua pergunta.

O Missale Romanum (edição latina) 
traz, logo nas primeira páginas, a Instrução 
geral do Missal Romano (=IGMR), 
documento onde se explica tudo o que se 
refere à celebração da Missa.

Na primeira edição típica do Missal, a 
Instrução geral dizia assim no número 95 
(em latim): «Tendo chegado ao ambão, 
o sacerdote abre o livro e diz: O Senhor 
esteja convosco... e a seguir Evangelho 
de Nosso Senhor Jesus Cristo... fazendo 
o sinal da cruz sobre o livro e sobre si 
mesmo na fronte, na boca e no peito». Não 
dizia mais nada.

Na terceira edição típica do mesmo 
documento, o número correspondente 
ao antigo 95 é o 134, onde se diz agora: 
«Tendo chegado ao ambão, o sacerdote 
abre o livro e, de mãos juntas, diz: O 
Senhor esteja convosco... e a seguir 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo... 
fazendo o sinal da cruz sobre o livro e 
sobre si mesmo na fronte, na boca e no 
peito, e todos fazem o mesmo». 

O novo texto acrescentou, portanto, 
duas coisas ao primeiro, que vão indicadas 
a verde. Uma refere-se ao gesto que o 
sacerdote deve fazer quando diz a saudação 
O Senhor esteja convosco. Deve manter as 

Sinal da Cruz na proclamação do Evangelho
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mãos juntas, e não, como fazem muitos 
diáconos e sacerdotes, abrir e fechar os 
braços. Outra diz respeito aos gestos dos 
fiéis, quando o sacerdote faz o sinal da cruz 
sobre o livro e sobre si mesmo na fronte, 
na boca e no peito. Todos os que estão 
presentes na celebração, fiéis ou outros 
sacerdotes, devem fazer o mesmo, isto é, 
devem fazer o sinal da cruz na fronte, na 
boca e no peito, sem dizer nada.

Atenção,  porém,  a  uma coisa 
importante: a nova edição do Missal 
Romano em português (que corresponderá 
à 3ª edição típica latina) ainda não foi 
publicada. Está a ser preparada. O Missal 
que continua a ser usado, na celebração 
da Missa, é o antigo. Só quando aparecer 
a nova edição em português é que as 
mudanças se tornarão norma a seguir por 
todos.

Espero que tenha compreendido a 
razão pela qual escrevi mais acima que 
não se deve responder à sua pergunta com 
um sim ou com um não absolutos. Há 
que ter paciência e aguardar. A seu tempo, 
tudo ficará no lugar. Entretanto, deixe que 
cada um faça como entende.

Já agora, para ser completo, devo 
acrescentar mais uma coisa. Limitei-me 
a citar o texto latino da Instrução geral 
(em tradução portuguesa). Nada disse 
acerca do Ordinário da Missa que faz 
parte do Missal Romano. Na sua edição 
típica latina, o texto da 1ª edição e da 3ª 
são exactamente iguais quando descrevem 
o modo como se proclama o Evangelho: 
«Deinde, diaconus, vel sacerdos, ad 
ambonem pergit... et dicit: Dominus 
vobiscum...  Lectio sancti Evangelii... et 
interim signat librum et seipsum in fronte, 
ore et pectore».

Se consultarmos a edição portuguesa 
do Ordinário da Missa (que vem no 

Missal Romano), verificamos que o 
texto correspondente à proclamação 
do Evangelho sofreu uma ligeira mas 
importante modificação em relação ao da 
edição típica latina: «A seguir, o diácono 
ou o sacerdote, dirige-se para o ambão... e 
diz: O Senhor esteja convosco... Evangelho 
de Nosso Senhor Jesus Cristo... e, ao 
mesmo tempo, faz o sinal da cruz sobre o 
livro e depois sobre si mesmo na fronte, na 
boca e no peito; e o mesmo fazem todos os 
demais».

Se reparar, o que a edição portuguesa 
do Ordinário da Missa mandava fazer em 
Portugal, em 1992 (ano da publicação do 
Missal, entre nós), é o que manda fazer 
agora a Instrução geral em todo o mundo 
católico. Quer dizer: nós não somos assim 
tão “maus” em tudo, como às vezes se 
diz. Neste caso, até “adivinhámos” o que 
Roma viria a mandar fazer 30 anos depois 
(1970-2000).

Porém, nem toda a gente concordou 
com a modificação introduzida por 
Portugal no Ordinário da Missa. Porquê? 
Porque a Instrução geral não dizia isso 
em parte nenhuma. Desse modo, em 
dois lugares do Missal diziam-se coisas 
diferentes. Ou melhor: na Instrução geral 
não se dizia nada, o que queria dizer que 
os fiéis não deviam fazer nenhum sinal da 
cruz, quando se proclamava o Evangelho, 
ao passo que no Ordinário da Missa se 
dizia que os fiéis deviam fazer o sinal da 
cruz na fronte, na boca e no peito, mas 
esse texto não correspondia ao que se dizia 
em latim. Quem estava certo? A Instrução, 
que trazia o texto para todo o mundo, ou o 
Ordinário da Missa, cujo texto era só para 
os países de língua oficial portuguesa, 
excepto o Brasil?

Nesses anos, o Secretariado Nacional 
de Liturgia participava ou organizava 
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Incensação e inclinações

Pergunta:

Após a inclinação do acólito, do 
diácono ou de outra pessoa encarregada 
do turíbulo, também é necessária a 
inclinação do celebrante ou da assembleia 
no momento de os incensar?

Resposta:

Diz a IGMR, no n. 277: «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».

Interpretemos o texto nos seus vários 
elementos: “Antes e depois”. Há, portanto, 
duas inclinações profundas: uma antes da 
incensação e outra no fim. “Faz-se uma 
inclinação profunda para a pessoa ou 
coisa incensada”. Quem faz a inclinação? 
Naturalmente a pessoa que utiliza o 
turíbulo (o presbítero, o diácono ou o 
acólito). O que é uma inclinação profunda? 
É a inclinação do corpo (IGMR, n. 275) e 

não apenas da cabeça. Para quem se faz 
esta inclinação profunda?  Faz-se para 
a pessoa ou para a coisa incensada. As 
pessoas podem ser: o bispo ou os bispos 
presentes, o presbítero ou o presbitério, 
e o povo. As coisas podem ser: a cruz, 
o evangeliário, uma imagem de Nossa 
Senhora ou de outro Santo, etc. Atenção à 
restrição: não há inclinação profunda ao 
altar nem às oblatas durante a Missa.

O consulente pergunta se é necessária a 
inclinação da assembleia ou do celebrante 
no momento de os incensar, ou seja, antes 
e/ou depois da incensação. A IGMR, no 
citado n. 277, nada diz acerca disso. O 
facto de nada dizer significa que, aquele 
que faz a incensação (o presbítero, o 
diácono ou o acólito), não deve ficar à 
espera que a pessoa incensada retribua a 
inclinação. Mas essa pessoa pode querer 
retribuir com outra inclinação àquele que 
a incensou. A IGMR não proíbe que o 
faça. Deixa-a livre. Resultado: é possível 
que numa mesma celebração haja pessoas 

Encontros de liturgia não só a plano 
nacional, mas também nas Dioceses que 
lhe pediam esse serviço. Muitas vezes nos 
faziam perguntas no sentido de esclarecer 
a divergência de que estamos a tratar. A 
resposta que então se dava era esta: faça 
cada um como entenda, mas não vale a 
pena declarar guerra por isso. Há quem 
goste de fazer o sinal da cruz e há quem 
não goste. Uns e outros têm razão, porque 
está mandado num lado e não o está 
noutro. 

Daqui por alguns meses tudo ficará 
resolvido, pelo menos a nível de textos, 
quando aparecer a nova edição, em 
português, do Missal Romano. Portugal 
irá tirar do Ordinário o que aí acrescentou 
por sua iniciativa; mas em todo o mundo 
passarão a fazer-se os sinais da cruz na 
fronte, na boca e no peito, porque assim o 
diz a nova edição da Instrução geral.

uM coLaBorador do snL
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incensadas que retribuem a inclinação e 
outras que o não fazem. Não lhes tiremos 
essa liberdade, se o quiserem fazer, mas 
não as critiquemos, se o não fizerem, 
porque a IGMR nada diz.

Há dias, numa celebração solene, em 
que o diácono foi o incensador, reparei 
em várias coisas que estiveram mal. 
Quando incensou o presidente, que era um 
bispo, não fez a tal inclinação profunda, 
antes e depois, mas fartou-se de fazer 
inclinações com a cabeça, a cada ducto do 
turíbulo. Foi ridículo. A seguir incensou o 
presbitério, fazendo apenas uma pequena 
inclinação com a cabeça, antes e depois. 
Alguns padres retribuíram, outros não. 
Por fim foi incensar o povo, que era 
numeroso (tratava-se de uma celebração 

Pergunta:

Venho solicitar que me esclareçam a 
seguinte dúvida:  na Missa com crianças, 
pode cantar-se à elevação do pão e do 
vinho?

Resposta:

O Directório das Missas para crianças, 
integralmente publicado no Enquirídio dos 
Documentos da Reforma Litúrgica, dá esta 
resposta, e penso que não poderia ser mais 
clara: «Se o canto tem grande importância 
em todas as celebrações, mais se deve 
ainda favorecer nas Missas com crianças, 
em razão do atractivo particular que 
sentem pela música... Sendo possível, as 
crianças cantem as aclamações, sobretudo 
as que pertencem à Prece eucarística, de 
preferência a rezá-las» (n. 30).

O Apêndice II do actual Missal de 
altar (p. 1326-1341), é constituído por 

Aclamações nas Missas com crianças

na esplanada de um santuário), e não 
fez inclinação nenhuma, nem antes nem 
depois, e limitou-se a incensar apenas com 
um icto, e só para um dos lados, aquela 
imensa mole de gente, retirando-se como 
que envergonhado do que fizera.

Não foi exemplo a seguir. Mas eu 
compreendo-o. Provavelmente ninguém 
lhe disse, antes, como devia proceder, 
num santuário, com tantos padres e 
tanto povo. Os gestos foram acanhados. 
Via-se que não estava à vontade. Tive 
pena dele e desejei intimamente nunca 
me encontrar em situação semelhante, 
que pode acontecer quer com o incenso, 
quer com o canto, quer com a própria 
presidência.
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três Orações Eucarísticas das Missas com 
crianças. Em cada uma delas se propõem 
aclamações da consagração, para serem 
cantadas em diversos momentos, depois 
da consagração.

Pergunta:

É permitida, nessas celebrações, a 
utilização da música “pimba”?

Resposta:

Volto a citar o Directório. Diz ele 
assim: «Também nas Missas de crianças 
os instrumentos de música podem prestar 
grandes serviços, sobretudo se forem as 
próprias crianças que os toquem. Com 
efeito ajudam a sustentar o canto e a 
alimentar a meditação das crianças; e ao 
mesmo tempo exprimem a alegria festiva 
e o louvor de Deus.
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Mas deve sempre evitar-se que a 
música supere o canto, ou que seja mais 
causa de distracções que de edificação; 
e convém que corresponda ao fim que se 
propõe cada um dos momentos em que se 
executa durante a Missa.

Com as mesmas cautelas e com a devida 
circunspecção e discrição particular, pode 
empregar-se também nas Missas de 
crianças, música gravada, segundo as 
normas estabelecidas pelas Conferências 
Episcopais» (n. 32).

Penso que o Directório é claro e muito 
aberto, no que se refere a instrumentos 
tocados pelas próprias crianças, desde 
que: sejam utilizados para sustentar 
o canto e alimentar a meditação das 

crianças; o seu som não abafe as palavras 
dos cânticos; não distraia as crianças 
e menos ainda as desvie do sentido e 
finalidade da celebração; as melodias 
tocadas devem corresponder aos vários 
momentos da celebração. Mas não me 
parece que sejam essas as características 
da música “pimba”. 

O Directório abre uma pequena fresta 
relativamente à música gravada em disco, 
em cassette ou CD, mas exige, neste caso, 
particular discrição. Também aqui, uma 
vez mais, não vejo que se enquadre a tal 
música “pimba”.
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Flores nas igrejas

Pergunta:

Deverá haver muitas flores em toda a 
igreja? 

Resposta

A Instrução geral do Missal Romano 
(3ª edição típica) constitui uma verdadeira 
introdução teológica, litúrgica e pastoral a 
tudo o que diz respeito à Missa e ao lugar 
habitual da sua celebração, a igreja.

O adorno ou ornamentação das igrejas 
vem tratado em vários números do capítulo 
V da Instrução geral.

Transcrevo e comento, frase por frase, 
o n. 292: “Na ornamentação da igreja 
deve tender-se mais para a simplicidade 
do que para a ostentação”. Afirmam- 
-se aqui três coisas: as igrejas devem ser 
ornamentadas; essa ornamentação deve 
tender para a simplicidade; há que fugir 
sempre da ostentação (que é sinónimo de 
exibição, luxo, aparato e riqueza). Porquê? 

Porque o importante não é a ornamentação 
da igreja, por si mesma, mas a liturgia que 
aí será celebrada. A ornamentação deve 
servir de suporte e envolvência à liturgia, 
e estar ao seu serviço, com simplicidade, 
e não com exibicionismo.

Segunda frase do n. 292: “Na escolha 
dos elementos decorativos, procure-se a 
verdade das coisas”. Numa igreja pode 
haver muitos elementos decorativos. 
Os principais são as flores e a verdura 
que se utilizam. É apenas desses que 
tratamos agora. Procurar a verdade das 
coisas é utilizar flores e verdura naturais, 
e não artificiais. Nos jardins, o que há 
são flores e verdura naturais; as flores 
e verdura artificiais vêm das fábricas; 
as flores verdadeiras são as dos jardins; 
as das fábricas, por mais bonitas que 
sejam, não são verdadeiras flores. Não 
exprimem a verdade das coisas; são 
apenas imitações. Na ornamentação de 
uma igreja nunca deveriam entrar flores 
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nem verdura artificiais. A verdade das 
coisas exige isso. 

Última frase do n. 292: “Na escolha 
desses elementos, procure-se o que 
contribua para a formação dos fiéis 
e para a dignidade de todo o lugar 
sagrado”. Não se deve ornamentar uma 
igreja por ornamentar, mas fazê-lo para 
formar os fiéis. E o que é formar os 
fiéis através da ornamentação? Como é 
fácil de compreender, entra-se aqui num 
campo vastíssimo, do qual não posso 
agora falar mais, para não me alongar. 
Resumidamente posso dizer que a pessoa 
encarregada da ornamentação de uma 
igreja tem de ter noções certas pelo 
menos acerca da liturgia, do ano litúrgico 
e da pastoral litúrgica, o que só se adquire 
recebendo formação nessas áreas. O 
amadorismo, nestas e noutras coisas, 
não é bom conselheiro. Uma pessoa com 
algum jeito para ornamentação e com 
algumas luzes na linha do que acabamos 
de dizer, é capaz de contribuir, através 
da sua arte decorativa, para a formação 
dos fiéis e para dar dignidade sagrada ao 
espaço celebrativo. Não precisa de ter 
um curso superior, mas precisa de saber 
o que a Igreja pensa e ensina sobre esses 
temas. 

Resumidamente: à pergunta se deverá 
haver muitas flores em toda a igreja, a 
resposta é não. O que é preciso é que elas 
sejam verdadeiras, e contribuam para a 
beleza da celebração e da própria igreja.

Pergunta:
Deverão pôr-se muitas flores no altar?

Resposta:
Da ornamentação do altar fala o n. 

305: “Haja moderação na ornamentação 
do altar”. Esta é a ornamentação em 
geral do altar, que inclui não apenas as 
flores mas tudo o mais: toalha, castiçais, 
vasos sagrados, microfone, etc. A norma 

diz: haja moderação, isto é, não se 
exagere, não se utilizem toalhas com 
muitas rendas e desenhos que chamem 
demasiado a atenção para eles, tenha-se 
cuidado com as dimensões do microfone 
e com a sua colocação, e também com o 
Missal e o seu suporte (o atril), etc. Tudo 
deve ser muito discreto e moderado.

Segunda frase  do n.  305:  “A 
ornamentação com flores deve ser sempre 
sóbria e, em vez de as pôr sobre a mesa 
do altar, disponham-se junto dele”. 
Aqui fala-se directamente das flores e 
da verdura que as acompanha. E que se 
diz? Sublinha-se novamente a sobriedade 
(não utilizar grandes quantidades), e 
aconselha-se a dispô-las de preferência 
no chão, diante do altar (com a condição 
de não serem muito altas), em vez de as 
pôr sobre a mesa do altar. 

O que está por detrás destas normas 
são dois princípios que importa ter 
presente, em todas as circunstâncias: 
a) as flores são para adornar e não para 
impedir a visibilidade do que se passa 
no altar, pois a visibilidade é que é o 
importante; b) o altar é a mesa da Ceia 
do Senhor, pelo que só aí deveria pôr-se a 
patena com o pão, o cálice com o vinho, 
e o Missal. Tudo o resto que aí se venha a 
colocar, estará sempre a mais. Claro, que 
poderá objectar-se, que nas nossas mesas 
de jantar de festa também se põe uma 
flor ou duas. Muito bem: ponha-se então 
uma flor ou duas, no altar, mas não um 
enorme ramo mesmo no centro, como por 
vezes se vê. As flores que eventualmente 
se ponham na mesa do altar devem ser 
discretas, quanto ao tamanho. 

O consulente perguntava se deverão 
pôr-se muitas flores no altar. A resposta 
já está dada: não. E em vez de as pôr no 
altar, é preferível dispô-las diante do altar. 
Elas nasceram no chão, e o chão, diante 
do altar, é um bom lugar para elas.
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Por volta do ano 400, um leigo, de 
nome Januário, pediu a S. Agostinho que 
o esclarecesse sobre determinados usos e 
costumes litúrgicos da Igreja, cuja diferença 
ele não entendia muito bem. O Bispo de 
Hipona respondeu-lhe em duas cartas, que se 
tornaram célebres.

Inserimos, neste número do Boletim, 
o início da primeira dessas cartas, por 
pensarmos que as explicações dadas há 1600 
anos continuam válidas ainda hoje. 

CARTA 54
1. Para começar, quereria fazer-te compreen-
der muito bem o ponto capital desta questão. 
Nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele próprio 
disse no Evangelho, impôs-nos um jugo suave 
e uma carga leve. Foi por isso que, à sociedade 
nova que Ele fundou, deu apenas um pequeno 
número de sacramentos, fáceis de cumprir e 
ricos de significação, como, por exemplo, o 
baptismo consagrado pelo nome da Trindade, 
a comunhão do seu Corpo e Sangue e tudo 
o que mencionam as Escrituras canónicas... 
Quanto às coisas que não estão escritas, mas 
que guardamos por tradição, e que a Igreja 
observa em todo o universo, foram recomen-
dadas e estabelecidas pelos próprios Apóstolos 
ou pelos Concílios gerais... Assim acontece 
com a paixão do Senhor, a sua ressurreição e 
ascensão ao Céu, e a vinda do Espírito San-
to, que celebramos nos aniversários, e com 
qualquer outro costume deste género que seja 
observado em toda a Igreja universal.

2.  Há outras coisas que variam segundo os 
lugares e as regiões. Assim, uns jejuam no 
sábado, outros não; uns comungam diaria-
mente o Corpo e o Sangue do Senhor, outros 
apenas em certos dias; nuns lugares não se 
passa dia nenhum sem oferecer o sacrifício [da 
Missa], noutros só se celebra no sábado e no 
domingo, e noutros só no domingo. Todas as 
observâncias deste género que possamos en-

NovidadE pErENE

o essenciAl e o AcessÓrio

contrar nos deixam total liberdade, e a melhor 
regra que um cristão sério e prudente deverá 
seguir é conformar-se com a prática da Igreja 
onde estiver. Aquilo que, visivelmente, não vai 
contra a fé nem contra os costumes, deve ter-se 
por indiferente e observá-lo por respeito para 
com a comunidade no meio da qual vivemos.

3.  Creio que já alguma vez mo ouviste, mas 
vou recordar-to de novo. Quando minha mãe 
veio, depois de mim, para Milão, descobriu que 
a Igreja de lá não jejuava no sábado. Começou 
então a perturbar-se e a vacilar na sua prática. 
Apesar de eu não me preocupar com essas 
coisas [Agostinho, nessa altura, ainda não se 
convertera, nem era baptizado, ndr], por causa 
dela fui consultar Ambrósio, de feliz memória, 
sobre este assunto. Ele respondeu-me que não 
me podia ensinar mais nada do que aquilo que 
ele próprio fazia e que, se tivesse conhecido 
outra prática melhor, a teria adoptado. Eu 
pensei que, pelo facto de não me dar nenhuma 
razão, queria recomendar-me, só com a sua 
autoridade, que não jejuássemos no sábado. 
Mas ele prosseguiu, dizendo: «Quando vou 
a Roma, jejuo no sábado; quando estou aqui, 
não jejuo. Faz tu também assim, e, quando 
fores a uma Igreja, observa os seus costumes, 
se não quiseres servir de escândalo a outros 
ou escandalizar-te com outros». Quando eu 
disse isto a minha mãe, aceitou-o de bom 
grado. Quanto a mim, depois de ter pensado 
detidamente sobre esta opinião, considerei-a 
sempre como um oráculo recebido do Céu. 
De facto, tenho sentido com frequência, cheio 
de dor e pesar, que a obstinação litigiosa e 
a superstição assustadiça de certos irmãos 
causa muitas perturbações aos débeis... Há 
pessoas que só sabem promover litígios e só 
consideram bem feito aquilo que elas próprias 
fazem.

 (ANTOLOGIA LITÚRGICA, S. 
Agostinho, Carta 54 [n. 3401-3403]).
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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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