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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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O estudo da Liturgia

Editorial

A liturgia é uma das disciplinas do 
curso de Teologia. A Constituição 

Conciliar diz que “a sagrada liturgia deve 
ser tida, nos seminários e casas de estudo 
dos religiosos, como uma das disciplinas 
necessárias e mais importantes, nas 
faculdades de teologia como disciplina 
principal, e ensinar-se nos seus aspectos 
quer teológico e histórico, quer espiritual, 
pastoral e jurídico” (SC 16).

A formação litúrgica do clero tem 
uma intenção mais mistagógica do que 
académica. Ao estudo científico da liturgia 
deve juntar-se a prática da celebração 
e da vivência da liturgia, devidamente 
integradas para ajudarem à criação do 
espírito e da virtude da liturgia. 

A aprendizagem da liturgia tem sido 
mais confiada aos cursos académicos e 
menos à prática comunitária da liturgia 
com prejuízo para a vida espiritual, devido 
sobretudo  à falta da compreensão amorosa 
dos mistérios celebrados. A reforma 
litúrgica, tão desejada pelo Concílio, 
tem ainda uma longa caminhada por 
fazer, agravada e dificultada por vícios 
introduzidos e maus costumes adquiridos. 
A ideia fundamental e a palavra chave da 
reforma litúrgica é a participação dos fiéis 
nos mistérios de Cristo: «Na reforma e 
incremento da sagrada liturgia, deve dar-
se a maior atenção a esta plena e activa 
participação de todo o povo porque ela é 
a primeira e necessária fonte onde os fiéis 
hão-de beber o espírito genuinamente 
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cristão. Esta é a razão que deve levar os 
pastores de almas a procurarem-na com 
o máximo empenho, através da devida 
educação. Mas, porque não há qualquer 
esperança de que tal aconteça, se antes 
os pastores de almas se não imbuírem 
plenamente do espírito e da virtude 
da liturgia e não se fizerem mestres 
nela, é absolutamente necessário que se 
providencie em primeiro lugar à formação 
litúrgica do clero» (SC 14).

Há uma expressão feliz no documento 
conciliar que merece a nossa atenção: 
a formação litúrgica da vida espiritual. 
Todos sabemos da importância da liturgia 
como acção estruturante da vida espiritual, 
mas a prática académica e as orientações 
espirituais nem sempre se conciliam 
nos diferentes períodos de formação. As 
orientações da Igreja, a este respeito, são 
muito precisas e esclarecedoras:
«Nos seminários e casas religiosas, 
adquiram os clérigos uma formação 
litúrgica da vida espiritual, mediante uma 
conveniente iniciação que lhes permita 
penetrar no sentido dos ritos sagrados e 
participar perfeitamente neles, mediante 
a celebração dos sagrados mistérios, 
como também mediante outros exercícios 
de piedade penetrados do espírito da 
sagrada liturgia. Aprendam também a 
observar as leis litúrgicas, de modo que 
nos seminários e institutos religiosos 
a vida seja totalmente impregnada de 
espírito litúrgico» (SC 17). 
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A formação litúrgica não se limita ao 
estudo da liturgia como ciência, mas deve  
consolidar-se na experiência mística da 
liturgia para que dela resultem frutos de 
vida cristã. A história da liturgia regista 
os acontecimentos, mas estes procedem 
dos mistérios de Cristo que jorram nas 
habituais fontes, para isso construídas, mas 
que em certas épocas se podem apresentar 
secas e obrigam a recorrer a poços. Há 
fontes sem água, e a vida continua porque 
há água nos poços, mas sem água não há 
vida, como sem liturgia não há Igreja.

Recentemente, nos meses de Maio e 
Junho, foram apresentadas duas teses de 
doutoramento em Liturgia no Instituto de 
Santo Anselmo em Roma e abordaram o 
estudo académico da liturgia em Roma e a 
renovação litúrgica em Portugal. O Padre 
Carlos Cabecinhas, da diocese de Leiria-
-Fátima, estudou «A ciência litúrgica 
como disciplina universitária. Manuel 
de Azevedo e as primeiras cátedras de 
ciência litúrgica». Este trabalho recebeu 
os maiores elogios do júri que o classificou 
com a nota máxima. Provou que Manuel de 
Azevedo, jesuíta natural de Coimbra, foi o 
primeiro professor da cátedra de ciência 
litúrgica como disciplina universitária. Isto 
aconteceu em Roma no Colégio Romano 
dos Jesuítas no ano 1748, como o Autor 
explica adiante, página 41: «Azevedo 
foi também o idealizador e organizador 
dessa cátedra. Dessa sua actividade 
docente nasceram as suas principais 
obras de temática litúrgica. Esteve 
também directamente ligado à criação 
de uma cátedra de Liturgia similar, na 
sua cidade natal, Coimbra: a cátedra de 
Sagrados Ritos da Academia Litúrgica 
Pontifícia, para uso da qual Azevedo fez 
a edição das obras do Papa Bento XIV, 
em doze volumes. Indirectamente, a sua 

influência fez-se sentir também na criação 
da cátedra de “Teologia litúrgica” da 
Universidade de Coimbra, por ocasião 
da reforma pombalina dos seus Estatutos, 
em 1772. Este é um tema que, até agora, 
não fora objecto de qualquer estudo 
aprofundado». 

Um mês depois foi apresentada uma 
outra tese de doutoramento. O Padre 
Bernardino Ferreira da Costa, beneditino 
de Singeverga, estudou «O Movimento 
litúrgico em Portugal (1926-1959). 
António Coelho o.s.b., o protagonista». 
Este estudo mereceu também a melhor 
qualificação. Ficamos a saber que o 
Movimento de renovação da liturgia 
em Portugal se deve aos beneditinos 
e que o Padre António Coelho é o seu 
protagonista. Este percorreu todas as 
dioceses de Portugal a pregar a renovação 
da liturgia. E pregava com a palavra, 
o exemplo e os escritos. Não dispunha 
sequer de uma abadia mas servia-se 
das igrejas paroquiais, dos movimentos 
apostólicos e das revistas de então para 
divulgar o espírito da liturgia que o II 
Concílio do Vaticano iria consagrar. As 
suas homilias e conferências são a prova 
do muito e do bem que se pode fazer na 
formação litúrgica, a partir das próprias 
celebrações e dos livros que ajudam a 
participação activa, consciente e frutuosa 
dos fiéis. Esperamos voltar a este assunto 
no próximo Boletim com uma síntese 
desta tese.

O estudo da liturgia destina-se a todos 
os fiéis, a começar pelos pastores de almas, 
e serve para alicerçar a vida cristã. O culto 
foi instituído por Deus e está ao serviço 
do homem. A liturgia é sagrada porque o 
Santo Deus realiza nela a santificação do 
homem, a filiação divina e o céu na terra.

Pedro Lourenço Ferreira
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O mistériO dA LiturgiA
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Na sua recente Viagem Apostólica aos 
Estado Unidos da América, o Papa Bento 
XVI falou expressamente de Liturgia 
em três ocasiões distintas: ao dirigir- 
-se aos pastores do Povo de Deus, ao 
responder a uma pergunta que os Bispos 
lhe dirigiram a propósito dos católicos 
que abandonam a prática da fé, e mais 
demoradamente ao falar aos jovens 
seminaristas americanos, cujo número 
está em crescimento acentuado.

Oferecemos aos nossos leitores uma 
síntese das suas palavras em cada um 
destes momentos da sua viagem.

1. Aos pastores do povo de Deus

«O tempo dedicado à oração nunca 
é desperdiçado, independentemente da 
urgência das tarefas que nos constrangem 
de todos os lados. A adoração de nosso 
Senhor Jesus Cristo no Santíssimo 
Sacramento prolonga e intensifica a 
união com Ele, estabelecida através da 
celebração eucarística (cf. Sacramentum 
caritatis, 66). A contemplação dos 
mistérios do Rosário liberta todo o seu 
poder salvífico, conformando-nos, unindo- 
-nos e consagrando-nos a Jesus Cristo 
(cf. Rosarium Virginis Mariae, 11.15). A 
fidelidade à Liturgia das Horas garante 
que todo o nosso dia seja santificado, 
recordando-nos  cont inuamente  a 
necessidade de permanecermos atentos ao 
cumprimento do serviço de Deus (Ofício 

divino, opus Dei), por mais pressões e 
distracções que possam ser ocasionadas 
pelas tarefas a cumprir. 

Deste modo, se nos abrirmos, através 
da oração, ao poder do Espírito Santo, Ele 
conceder-nos-á as dádivas de que temos 
necessidade para levar a cabo a nossa 
tarefa exigente, de maneira que nunca nos 
“preocupemos como havemos de falar, 
nem com o que havemos de dizer” (Mt 10, 
19)».

2. Ao responder a uma pergunta
 sobre os católicos que abandonam 
 a prática da fé

«Estamos a falar de pessoas que 
se desviaram do caminho, sem ter 
conscientemente rejeitado a fé em Cristo, 
mas que, por um motivo qualquer, não 
receberam a força vital da Liturgia, dos 
Sacramentos e da Pregação. Ora, a fé 
cristã, como sabemos, é essencialmente 
eclesial, e sem um vínculo vivo com a 
comunidade dos fiéis, nunca alcançará a 
sua maturidade. E o resultado pode ser 
uma silenciosa apostasia. 

É na liturgia da Igreja, e sobretudo no 
sacramento da Eucaristia, que a salvação, 
a libertação do mal e o dom de uma vida 
nova em Cristo são manifestadas do modo 
mais poderoso e são vividas na existência 
dos crentes. Talvez ainda tenhamos muito 
a fazer, para realizar a visão do Concílio 
a respeito da liturgia, como exercício do 
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sacerdócio comum e como impulso para 
um apostolado frutuoso no mundo. 

No Cristianismo não pode haver lugar 
para uma religião puramente particular. 
Cristo é o Salvador do mundo. Não 
podemos separar o nosso amor por Ele do 
compromisso na edificação da Igreja e na 
ampliação do Reino. Na medida em que a 
religião se torna uma questão puramente 
particular, ela perde a sua própria alma». 

3. Ao falar aos jovens seminaristas
«Queridos seminaristas e amados 

jovens: Há algumas semanas atrás, durante 
a belíssima liturgia da Vigília Pascal, 
não foi por desespero ou angústia, mas 
com uma confiança cheia de esperança, 
que pedimos a Deus em favor do nosso 
mundo: A luz de Cristo gloriosamente 
ressuscitado dissipe as trevas do nosso 
coração, e afaste as trevas do nosso 
espírito (cf. Oração ao acender o círio 
pascal). 

De que modo podemos, como crentes, 
ajudar outros a afastar as trevas do coração 
e do espírito? Podeis recordar a oração 
pronunciada na santíssima noite de Páscoa: 
Senhor, que por meio do vosso Filho, luz 
do mundo, nos destes a claridade da vossa 
luz, acendei em nós a chama viva da vossa 
esperança (cf. Bênção do fogo). E a seguir, 
numa procissão solene com as nossas 
velas acesas, passámos uns aos outros a 
luz de Cristo. É esta a luz que “afugenta os 
crimes, lava as culpas, restitui a inocência 
aos pecadores, dá alegria aos tristes, 
derruba os poderosos, dissipa os ódios, 
estabelece a concórdia e a paz” (Precónio 
pascal). É esta a luz de Cristo que nos 
convida a ser estrelas-guias para outros, 
caminhando pelas veredas de Cristo que 
é caminho de perdão, de reconciliação, de 
humildade, de alegria e de paz. 

Na liturgia encontramos toda a Igreja 
em oração. A palavra liturgia significa a 
participação do Povo de Deus na “obra 

de Cristo sacerdote e do seu Corpo que 
é a Igreja” (Sacrosanctum Concilium, 7). 
Em que consiste esta obra? Antes de tudo 
refere-se à Paixão de Cristo, à sua morte 
e ressurreição, e à sua ascensão, àquilo a 
que chamamos Mistério pascal. Refere-se 
também à própria celebração da liturgia. 
Os dois significados, de facto, estão 
inseparavelmente relacionados, porque 
esta obra de Jesus é o verdadeiro conteúdo 
da liturgia. Mediante a liturgia, a obra de 
Jesus é continuamente posta em contacto 
com a história e com a nossa vida, para as 
plasmar. 

Captamos aqui uma ulterior ideia 
da grandeza da nossa fé cristã. Todas as 
vezes que vos reunis para a Santa Missa, 
quando vos confessais, todas as vezes 
que celebrais um dos Sacramentos, Jesus 
está em acção. Através do Espírito Santo 
atrai-vos para Si, para dentro do seu amor 
sacrificial pelo Pai, que se torna amor 
por todos. Vemos assim que a liturgia da 
Igreja é um ministério de esperança para 
a humanidade. A vossa participação cheia 
de fé é uma esperança activa que ajuda 
a manter o mundo de santos e pecadores 
aberto a Deus. É esta a verdadeira 
esperança humana que oferecemos a cada 
um (cf. Spe salvi, 34). 

A vossa oração pessoal, os vossos 
tempos de contemplação silenciosa e a 
vossa participação na liturgia da Igreja 
levam-vos mais perto de Deus e preparam- 
-vos também para servir os outros. 

Amigos, é no interior da Igreja 
que vós encontrareis a coragem e o 
apoio para caminhar pelos caminhos do 
Senhor. Alimentados pela oração pessoal, 
preparados no silêncio, plasmados pela 
liturgia da Igreja, descobrireis a vocação 
particular que o Senhor vos reserva. 
Abraçai-a com alegria. Hoje os discípulos 
de Cristo sois vós». 

Bento XVi
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1. Meus caros Acólitos e Acólitas. 
Vindos de todas ou quase todas as Dioceses 
do país, juntos, e sob olhar meigo da Mãe 
do Céu,  quereis,  naturalmente e em 
primeiro lugar, dar graças ao Senhor por 
aquilo que sois, pelo serviço que, por sua 
benevolência, vindes prestando às vossas 
comunidades. 

Mas procurais também crescer 
numa  inteligência sempre mais profunda 
desse mesmo serviço, e do mistério por 
referência ao qual vos entendeis e que vos 
explica – a Eucaristia.

2. A Palavra que acabamos de ouvir, 
esta Palavra que a liturgia coloca à nossa 
reflexão, neste dia em que fazemos 

acólitos

PeregrinAçãO nAciOnAL 
dOs AcóLitOs A FátimA

Homilia da celebração

memória de S. José Operário, vai ajudar- 
-nos.

3. Jesus está só com os apóstolos.  
Na intimidade dos amigos. Deixou as 
multidões  para se recolher com os seus. 
Era grande aquela hora. Grande e densa de 
significado, de sentido.  A Hora suprema 
da vida de Jesus. A hora da cruz.  Estavam 
perturbados os seus amigos.  Tinham 
ouvido Jesus  prever a traição de Judas, 
e as negações de Pedro.  O primeiro já 
tinha saído da sala. A morte do amigo 
aproximava-se. Que foi Judas fazer? Que 
vai acontecer a Pedro? Que vai ser de 
nós? A sorte do mestre será a sorte dos 
discípulos!
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4. Jesus entende-os. Também Ele um 
dia se perturbara diante da morte do amigo 
Lázaro, diante da previsão da sua própria 
morte e quando anunciara a traição de 
Judas.

Vai consolá-los. Não os ilude, nem 
os retira da realidade. Mas vai ajudá-los 
a descobrir – lhe o sentido. O sentido de 
quanto vai acontecer. Será a base da sua 
consolação.

5. É enigmática a palavra que lhes 
dirige. Eles não entendem imediatamen-
te. Confessam a sua dificuldade e Jesus 
explica-lhes. Eles compreenderão mais 
tarde.

6. Fala-lhes de “um pouco” depois do 
qual deixarão de O ver, e de mais “um 
pouco” depois do que O verão novamente. 
Dois tempos breves mas que vão ser 
duros.

O primeiro em que ainda O verão 
presente na sua carne. Será a sexta-feira 
da crucifixão, do sofrimento, da dor e 
da angústia. O segundo “um pouco” 
será o sábado  do silêncio de Deus. De 
meditação. De reflexão e conversão. O 
tempo da sepultura.

Depois de elevado na cruz. Jesus 
descerá ao interior da terra.

7. Tempo de profunda tristeza para 
os discípulos. Morreu o mestre.  Morreu 
aquele que os apaixonara.  Que os arrastou 
atrás de si. Que os levou a deixar as suas 
terras e as suas famílias.  Que os seduziu 
com o que disse em gestos e palavras. 
Pela sua maneira de ser e de viver. Que 
fez nascer as maiores esperanças no seu 
coração, os mais belos sonhos. De um 
tempo novo. De uma vida melhor e mais 
feliz.

O mundo, ao contrário, vai alegrar- 
-se. Aquele que tanto incomodara tantos, 
Aquele que mudara e invertera a ordem das 
coisas “felizes os pobres”, foi silenciado. 
Jaz no reino dos mortos. Pensam.

8. Mas a situação vai inverter-se, 
anuncia Jesus. A tristeza dos primeiros, dos 
discípulos, vai tornar-se alegria, a alegria 
dos segundos vai virar pesadelo. Matastes 
o Filho de Deus (cf Act 2,23.36).

9. O Pai vai ressuscitar Jesus. Àquele 
breve “não ver” vai seguir-se um “ver” 
novo e de novo. O ver da fé. Os discípulos 
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vão perceber tudo o que aconteceu. Vão 
ver e ler de maneira nova aqueles dois 
momentos particularmente difíceis, ainda 
que breves.

Vão perceber que a partida de 
Jesus foi, para Ele, a glorificação na sua 
humanidade, a sua ida para o Pai, e para 
eles, os apóstolos,   a ocasião para o envio 
do Espírito Santo (cf Jo 16,7) o outro 
defensor, o Espírito da verdade que os 
guiará, Espírito de amor e comunhão. Do 
perdão e da reconciliação.

10. Note-se que Jesus não diz que 
depois da tristeza virá a alegria. Diz que 
a tristeza se converterá em  alegria. O 
que foi motivo de tristeza vai tornar- 
-se em motivo de alegria. Trata-se de uma 
revolução no ver e sentir a vida, a história. 
Da vida vivida na fé em Jesus. O paradoxo 
do ser cristão. Felizes os que por minha 
causa forem perseguidos, felizes os que 
choram que têm fome e sede de justiça.

Trata-se de uma felicidade, de uma 
alegria, prometida, prometida para o 
fim, mas que se vai sentindo desde já  na 
comunhão que procuramos com Jesus 
e n’Ele com os homens por quem se 
entregou.

11. Aqui está o percurso do discípulo. Do 
cristão. Daquele  que se deixa apaixonar 
por Jesus. É exigente a vida desta e 
nesta paixão. Mas o Espírito prometido e 
enviado, vem em nossa defesa, virá como 
luz e verdade. Será a nossa liberdade.. 
Princípio de paz e salvação.

12. É este mistério de Jesus que na 
Eucaristia se faz sacramentalmente 
presente. Da sua entrega total ao Pai, até 
à morte, e do acolhimento que o Pai lhe 
dispensa ressuscitando. O Mistério de dois 
amores que na cruz se cruzam e se fazem 
um só: do Filho que se dá e do Pai que O 
recebe.

13. É na celebração eucarística que 
servis,  que o céu se faz presente à terra 
e a terra ao céu. Que sentimos e vivemos 
de maneira privilegiada, a comunhão e a 
alegria que nos esperam.

14. Ali nasce e renasce todos os dias  
a Igreja que somos. Nasce. Cresce e se 
alimenta. Igreja constituída por quantos se 
deixam seduzir pela força atractiva daquele 
amor. Que, na sua vida, se entregam ao 
Pai, “completando na sua carne o que falta 
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aos sofrimentos de Cristo pelo seu corpo 
que é a Igreja (Cl 1,24).  

15. É  por referência a este mistério que 
vos entendeis. Por referência à beleza e 
grandeza de um Deus apaixonado até à 
morte pelos homens que quer e conquista 
para si.

Sois, na vossa própria medida, 
instrumentos de que Deus se quer servir 
para que este grande Mistério continue 
da forma sempre mais bela a chamar os 
homens que procura.

16. Mistério que servis, é também 
mistério que há-de marcar a vossa vida, 
a vossa espiritualidade. Singularizadas 
pela fé, pela devoção e pelo amor a tão 
sublime mistério. Pelo cuidado por este 
Jesus Eucarístico presente agora nos 

nossos sacrários. Nos sacrários de toda a 
terra. Vida de serviço.  De quem faz do 
seu trabalho, de todo o trabalho um gesto 
de amizade, de solidariedade e de amor 
aos irmãos. Vida dada, também ela – na 
esteira de Jesus Eucarístico – e dada de 
modo especial pelos pobres e doentes, 
pelos necessitados e tantos outros que a 
sociedade marginaliza e esquece. 

Será assim, a vossa, uma vida 
eucarística que vos proporcionará aquela 
inteligência cada vez mais profunda do 
Mistério que servis – A Santa Eucaristia.

@ António mAriA bessA tAiPA

Presidente Comissão. Episc. Liturgia
Fátima, 1 de Maio de 2008
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no número das disciplinas universitárias, 
estudando as três primeiras cátedras de 
ciência litúrgica: a Schola Sacrorum 
Rituum do Colégio Romano, a cátedra de 
Ritos Sagrados da Academia Litúrgica 
Pontifícia de Coimbra e a cátedra de 
“Teologia Litúrgica” da Universidade de 
Coimbra.

Figura de especial importância neste 
processo foi o jesuíta Manuel de Azevedo 
(1713-1796). Natural de Coimbra, foi o 
primeiro professor de uma cátedra pública 
de Liturgia: a Schola Sacrorum Rituum, 
inaugurada em 1748 no Colégio Romano 
dos Jesuítas. Azevedo foi também o 
idealizador e organizador dessa cátedra. 
Dessa sua actividade docente nasceram as 
suas principais obras de temática litúrgica. 
Esteve também directamente ligado à 
criação de uma cátedra de Liturgia similar, 
na sua cidade natal, Coimbra: a cátedra 
de Sagrados Ritos da Academia Litúrgica 
Pontifícia, para uso da qual Azevedo fez 
a edição das obras do Papa Bento XIV, 
em doze volumes. Indirectamente, a sua 
influência fez-se sentir também na criação 
da cátedra de “Teologia litúrgica” da 
Universidade de Coimbra, por ocasião 
da reforma pombalina dos seus Estatutos, 
em 1772. Este é um tema que, até agora, 
não fora objecto de qualquer estudo 
aprofundado. 

ciência litúrgica

A ciÊnciA LitÚrgicA  
cOmO disciPLinA uniVersitáriA

manuel de Azevedo  
e as primeiras cátedras de ciência litúrgica

O Concílio Vaticano II, na Constituição 
sobre a sagrada Liturgia Sacrosanctum 
Concilium, n. 16, considera a ciência 
litúrgica uma das disciplinas principais 
do curso teológico. Não se trata, pois, de 
uma disciplina secundária ou auxiliar, 
mas principal. Contudo, o estudo da 
Liturgia, como parte integrante do curso 
de Teologia, foi incluído pela primeira 
vez nos currículos universitários no 
século XVIII. A dissertação ocupa-se 
precisamente da entrada da nova disciplina 



Quanto à estrutura do estudo, apresenta 
quatro partes e um apêndice. A primeira 
parte pretende apresentar o contexto 
histórico em que surgiram as primeiras 
cátedras de ciência litúrgica.

A segunda parte ocupa-se da Schola 
Sacrorum Rituum. O Papa Bento XIV, 
logo no início do seu pontificado, sugeriu 
a criação da cátedra de ciência litúrgica 
no Colégio Romano dos Jesuítas. Essa 
cátedra foi efectivamente criada anos 
depois, em 1748, mas, já no ano anterior, 
uma outra cátedra de Liturgia fora 
oficialmente criada em Coimbra, na 
Academia Litúrgica Pontifícia. A relação 
próxima com o Papa Bento XIV e a ligação 
aos Cónegos Regrantes de Santa Cruz de 
Coimbra orientaram Manuel de Azevedo 
para o campo dos estudos litúrgicos: sua 
escolha como lente da Schola Sacrorum 
Rituum do Colégio Romano deveu-
se sobretudo à sua acção na criação 
e organização da Academia Litúrgica 
Pontifícia de Coimbra, a que estava ligada 
a edição das obras do Pontífice. As obras 
de temática litúrgica de Azevedo são fruto 
da leccionação da cátedra litúrgica. O 
seu contributo mais importante à ciência 
litúrgica foi, sem dúvida, a organização das 
cátedras de Liturgia em Roma e Coimbra, 
para as quais elaborara um projecto de 
ensino da Liturgia que ia além do mero 

rubricismo: adoptou na leccionação desta 
ciência uma perspectiva prevalentemente 
histórica, deixando de lado a interpretação 
de tipo alegórico, que conhecia, mas 
da qual conscientemente se afastou, e 
procurando ultrapassar uma abordagem 
meramente rubricista. Foi, pois, com 
Azevedo que a ciência litúrgica entrou 
no grupo das disciplinas universitárias. 
Contudo, o jesuíta apenas leccionou na 
Schola Sacrorum Rituum até 1754, ano 
em que foi expulso de Roma por pressão 
da Corte portuguesa. A cátedra litúrgica, 
mesmo sem o sucesso e brilhantismo dos 
primeiros anos, manteve-se activa até 
à extinção da Companhia de Jesus, em 
1773.

A terceira parte estuda a cátedra de 
Sagrados Ritos da Academia Litúrgica 
Pontifícia de Coimbra. Manuel de 
Azevedo foi determinante na criação e 
na organização da Academia Litúrgica de 
Coimbra e na distribuição das matérias 
em estudo na cátedra litúrgica. Em 1747, 
a pedido dos Cónegos Regrantes de Santa 
Cruz de Coimbra, o papa Bento XIV 
criou a Academia Litúrgica Pontifícia 
com duas cátedras: de Sagrados Ritos e 
de História Eclesiástica. As duas cátedras 
iniciaram a sua actividade em 1756, 
mas só em 1758 foram apresentados os 
Estatutos que deveriam reger todos os 
aspectos desta instituição, e que foram 
aprovados e confirmados por Clemente 
XIII em 1759. Os Estatutos, por iniciativa 
de Miguel da Anunciação, bispo de 
Coimbra, estabeleciam, além das duas 
cátedras, uma agremiação de académicos, 
à imagem da Academia Litúrgica fundada 
por Bento XIV em Roma, em 1740. A 
Academia de Coimbra foi dotada de 
professores estáveis para as duas cátedras 
e professores substitutos. Dispunha de 
biblioteca e imprensa própria. Contudo, 
a existência desta Academia foi muito 
breve: foi extinta em 1767. O cónego 
regular Bernardo da Anunciação foi o 
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único lente da cátedra de ciência litúrgica 
e foi o editor da publicação anual das 
dissertações dos académicos. A ciência 
litúrgica é entendida, sobretudo, como 
ciência histórica que se ocupa dos Ritos 
Sagrados, procurando descobrir a sua 
origem, conhecer o seu desenvolvimento 
e compreender a práxis vigente. Trata-
se, pois, de uma ciência eminentemente 
histórica. As obras de Bento XIV, 
editadas por Manuel de Azevedo ad usum 
Academiae Liturgicae Conimbricensis, 
eram a grande referência nas dissertações: 
aí se busca a autoridade que pode sustentar 
as teses defendidas, sobretudo em questões 
polémicas. 

A quarta parte centra a sua atenção 
na cátedra de ciência litúrgica criada na 
Universidade de Coimbra pelo Estatutos 
pombalinos de 1772. Apesar da sua 
breve existência, a Academia Litúrgica 
teve influência na reforma pombalina da 
Universidade de Coimbra (1972), quer 
através de professores, que passaram 
da Academia para a Universidade, quer 
através de uma figura destacada da 
reforma pombalina que pertencia ao 
número dos membros da Academia: 
Francisco de Lemos de Faria Pereira 
Coutinho, futuro Reitor da Universidade. 
Manuel de Azevedo teve influência, noutra 
grande figura da reforma pombalina 

da Universidade: o bispo Manuel do 
Cenáculo Vilas Boas. Terá sido, pois, 
por acção destas duas figuras destacadas 
da Junta de Providência Literária, que 
a Liturgia encontrou lugar entre as 
disciplinas teológicas do curso reformado 
da Universidade. A Teologia Litúrgica é 
considerada, nos novos Estatutos, como 
uma das disciplinas principais. 

Poucos anos depois, em 1777, o 
estudo da Liturgia entrava também no 
currículo teológico da Universidade de 
Viena, como parte da disciplina mais vasta 
da Teologia Pastoral. Contudo, a sorte 
da ciência litúrgica foi bem diferente: 
em Coimbra era uma das disciplinas 
principais e tinha cátedra própria, com 
uma orientação teológica, histórica e 
prática; em Viena era apenas uma das 
partes da recém-criada disciplina de 
Teologia Pastoral e a perspectiva era 
eminentemente pragmática.

Apesar da importância reconhecida 
à ciência litúrgica, como disciplina 
universitária, o século XIX não se mostrou 
propício ao seu desenvolvimento, a ponto 
de não ser possível estabelecer senão uma 
ténue ligação entre aquelas cátedras e o 
movimento litúrgico do século XX.

CarLos CaBeCinhas
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O Senhor Dom António Marto, Bispo de Leiria-Fátima, saúda os membros do júri da tese de 
doutoramento e congratula-se com o recém doutorado com a classificação máxima.





8. O Ano Paulino oferece uma 
ocasião riquíssima para o nosso serviço 
às Igrejas. Cada uma encontrará os meios 
que considere os mais adaptados para o 
viver e celebrar. No entanto a Conferência 
Episcopal, órgão ao serviço da unidade 
de todas as Igrejas de Portugal, propõe a 
todas os seguintes instrumentos pastorais: 

8.1. “Um ano a caminhar com São 
Paulo”. Trata-se de um itinerário catequé-
tico, tendo Paulo como guia, que além do 
conhecimento mais profundo do Apósto-
lo, nos fará percorrer, durante 52 semanas, 
as principais etapas do caminho cristão. 
Apresenta um tema para cada semana 
do ano e destina-se, além das pessoas 
individualmente, às famílias, aos grupos 
paroquiais, à pastoral juvenil, aos Movi-
mentos. 

8.2.  A vivência da Liturgia. Os 
textos de São Paulo são dos que mais 
continuamente são lidos na Liturgia. 
Propomos, durante este ano, uma 
valorização destes textos, sobretudo nas 
homilias, não esquecendo que a Liturgia é 
a grande catequese da Igreja. A Comissão 
Nacional de Liturgia preparará elementos 
que ajudem os pastores das comunidades 
a realizar este objectivo. 

8.3. Estudos sobre São Paulo. A 
Faculdade de Teologia, nos seus diversos 
Centros e Escolas filiadas, oferecerá 
ao Povo de Deus, sessões de estudos 
paulinos. 

8.4. Valorização de outras ofertas, 
particularmente a apresentada pela família 
Paulista (Padres, Irmãs paulistas e Pias 
discípulas). 

8.5. A festa da conversão de São 
Paulo, no próximo ano, será celebrada ao 
Domingo. Será organizada uma grande 
celebração nacional nesse dia, na Igreja da 
Santíssima Trindade, em Fátima, centrada 
num aspecto englobante da doutrina de 
Paulo. 

9.  Ao celebrar o Ano Paulino, 
queremos ter o Apóstolo Paulo como guia 
inspirador da nossa missão de pastores, 
de todos os evangelizadores, de quantos, 
neste mundo secularizado, querem viver 
connosco a aventura da Igreja. 

Excerto da Nota Pastoral
da Conf. Episcopal Portuguesa

nota da conferência episcopal Portuguesa 

AnO PAuLinO
umA PrOPOstA PAstOrAL
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cursO de mÚsicA LitÚrgicA
2008 – 2011

Fátima  —  18 - 30 Agosto  —  2008

destinAtáriOs
* Responsáveis vicariais, arcipres-

tais ou paroquiais de Música Sacra 
e Litúrgica.

* Cantores, Organistas e Directores 
de Coro que trabalham nas comu-
nidades.

cOndiçÕes de AdmissãO
* Idade entre os 17 e os 40 anos.
* Conhecimentos musicais.
* Formação geral (11º ano de escola-

ridade).
* Integração na Pastoral da Música 

Sacra ou Litúrgica.
* Ter a confi ança da Hierarquia.

inscriçãO

100 euros. Os textos de apoio ao curso 
entregues pelos professores estão 
incluídos na inscrição.

ALOJAmentO
Por conta de cada um. A organizaçã 
pode ajudar a encontrar alojamento a 
preços mais económicos.

cantores
Organistas

directores de coros

reFeiçÕes

O Santuário de Fátima pode servir 
refeições.

LOcAL dO cursO

Fátima:
Santuár io  de Fát ima e  Domus 
Carmeli.

inscriçÕes

As inscrições devem ser feitas no 
Secretariado Nacional de Liturgia até 
ao dia 25 de Julho.
As inscrições são limitadas à possili-
dade de acompanhamento individual e 
aos órgãos disponíveis no local.

direcçãO

A estrutura e a orientação do curso 
estão confiadas ao Serviço Nacional de 
Música Sacra, presidido pelo Cónego 
Dr. António Ferreira do Santos.
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EvangElizar

Nova em quê? Um pleonasmo mais? 
Todos o sabemos, evangelização é 

conceito antigo e prática continuada desde 
a origem eclesial!... Então, onde encontrar 
aqui o que há de novo? Evangelizar 
significa precisamente levar uma novidade, 
uma boa nova, melhor, a “boa nova” 
(“evangelho”), por antonomásia.

Nova e velha, hoje e ontem. Lembra, 
de certo modo, a conclusão da passagem 
do sermão em parábolas: “… todo o 
escriba instruído acerca do reino dos céus 
é semelhante a um pai de família que tira 
coisas novas e velhas do seu tesouro”.1 
Diremos, tornando-as novidade, o que é 
sempre novo e sempre antigo e sempre 
presente: “A comemoração do meio 
milénio de evangelização terá o seu 
significado pleno se for um compromisso 
vosso como bispos, juntamente com o 
vosso presbitério e fiéis: compromisso 
não de reevangelização, mas de uma nova 
evangelização. Nova no seu ardor, nos 
seus métodos, na sua expressão”.2

1 Mt 13, 51-52
2 João Paulo II, XIX Assembleia Plenária do Celam, 

Haiti, 1983, comemorando 500 anos de cristianismo 
na América Latina. O Celam é o Conselho Episcopal 
Latinoamericano, organização fundada em 1955 por 
Pio XII, a pedido dos bispos da América Latina e 
Caribe, onde estão, de pleno direito, 22 Conferências 
Episcopais, desde o México ao Caribe, incluindo as 
Antilhas, tendo a sua sede na cidade de Santa Fé de 
Bogotá, na Colômbia. Em S. Domingos, em 1984, 
João Paulo II repete a ideia, aprofundando-a, numa 
perspectiva de gerar um futuro de esperança. Mas, já 
anteriormente, em 1979, na Polónia, tinha usado esta 
mesma expressão, pela primeira vez: “nova evangeli-
zação”.

Temos, assim, a explicação de quem 
usou o neologismo. Usou-o, mas teve o 
cuidado de o explicar. Não se trata pois de 
reevangelizar, repetindo o que está feito. 
Pode dar-se-lhe uma nova roupagem, 
uma “embalagem” diferente, apelativa. 
Diríamos, como quem, dando o mesmo, 
o dá de maneira diferente. Com uma 
linguagem do nosso tempo, processo e 
empenhamento apostólicos, tendo como 
destinatário o homem hodierno, com 
um formato que seja cada vez mais 
actualizado: inventivo, imaginativo, além 
de assertivo. Uma evangelização com 

umA nOVA eVAngeLizAçãO?
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um novo fôlego: no ardor, no método, na 
expressão. 

1. Cristo está vivo

Esta é, afinal, a “boa nova” que 
nos tem vindo a ser anunciada, objecto 
da “evangelização”. O mesmo é dizer, 
portanto, da “nova evangelização”. A 
que repetiram todos os cristãos, desde 
Madalena (a primeira anunciadora). 
Desde Pedro e dos outros Apóstolos. Da 
Igreja primitiva até aos nossos dias.

Queremos continuar a anunciar, com 
mais vigor ainda. Será possível?

Cristo vive. Foi morto, mas Ele apare-
ceu-nos. Está vivo!... E é o que continua-
mos a apregoar, por todo o lado, por cima 
dos telhados. Estamos prontos a respon-
der, a todo aquele que perguntar, a razão 
da nossa esperança?3

Cristo Vivo foi o tema do ICNE, 
Congresso Internacional para a Nova 
Evangelização, de 5 a 13 de Novembro de 
2005, na sua expressão de Lisboa.4

Mas esta vida é vivificante: “’Eu vim 
para que tenham vida!’. O tema da sessão 
de Lisboa do Congresso Internacional para 
a Nova Evangelização é, antes de mais, 
evangélico, pois sai da boca do próprio 

3 1 Pe 3, 15. A esperança de muita gente, numa atitude 
de piedade popular (no aspecto positivo da palavra), 
sem triunfalismo, que se aproxima de Deus. Vimo-lo, 
na sessão de Lisboa do ICNE, na vigília do encerra-
mento, no passado dia 12 de Novembro de 2005, num 
dia de sábado, numa procissão de luz, acompanhando 
a imagem de Nossa Senhora da capelinha de Fátima 
(por Maria a Jesus), desde a Igreja de Fátima de 
Lisboa, passando pelo Campo Pequeno, República, 
Saldanha, Fontes Pereira de Melo, Marquês, até aos 
Restauradores, para a consagração da cidade. Dizem 
alguns que, nesta manifestação, terá estado um núme-
ro extraordinário de participantes, entre meio milhão 
a um milhão de pessoas, num dia de muito frio e de 
muita chuva e numa cidade quase sempre deserta, ao 
fim de semana.

4 O International Congress for a New Evangelisation 
teve as sessões de Viena, Paris e Lisboa, Bruxelas e 
Budapeste.

Cristo. Mas perpetua-se de geração em 
geração, através daqueles e daquelas em 
quem o Espírito de Cristo actualiza o 
Evangelho, em cada situação concreta. 
[…] Concretamente, repito, porque é em 
cada gesto e em cada compromisso fraterno 
e solidário que a aventura evangélica 
prossegue”. 5

A aventura prossegue em cada um, 
solidariamente, neste mundo onde é 
necessário - insistimos - apresentarmos as 
razões da nossa esperança. O Congresso 
é uma chamada de atenção. Começando 
agora, continuará. Trará frutos, no 
futuro. Depende de nós. Esta é a nossa 
responsabilidade, a de concretizarmos 
esta aventura com gestos de solidariedade. 
Porque a vida é para todos, já neste 
mundo.6

2. Nova no ardor

Outro entusiasmo, capacidade, alegria. 
Novo ardor, nova luta, nova atitude face à 
evangelização. Não deveremos deixar 
cair os braços. É tempo de acordar, de 
não ter medo. É a hora da intrepidez e da 
coragem.

5 Manuel Clemente (então Bispo auxiliar de Lisboa/pre-
sentemente Bispo do Porto), Apresentação em Walter 
Osswald, Ulrich Kny, Graziella de Luca, Isabel Galri-
ça Neto e Michel Quesnel, Cristo vivo para a cidade: 
Congresso Internacional para a Nova Evangelização. 
Lisboa: Paulinas, 2005, 5-6.

6 No dia 7 de Novembro de 2005, no programa “Prós 
e Contras”, da Rádio Televisão Portuguesa, quando 
se desenrolava a sessão de Lisboa do ICNE, estando 
presentes várias personalidades - Professor Barata 
Moura, Drs. Maria José Nogueira Pinto e António 
Pinto Leite - com o Patriarca de Lisboa, soubemos 
- o que para muitos foi “novidade”  – que cerca de 
80% das obras de acção social, em Portugal, são da 
Igreja. Ora, é esta a “boa nova” que é importante 
continuarmos, a da solidariedade social. Assim se faz 
“evangelização”, também. Não só com palavras, mas 
com actos solidários. Para, como diz o adágio popular, 
“fazer o bem sem olhar a quem”. Fazer ao outro aquilo 
que queremos que nos façam a nós, eis o essencial do 
código do cristianismo.
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Claro que um novo ardor é importante. 
Porque não basta continuar, mas é 
necessário entusiasmo, capacidade de 
ressurreição. Diariamente, fugindo à 
terrível e paralisante “rémora” 7 que pode 
prejudicar e atrasar a barca de Pedro.

Sabemos bem que se torna muito 
difícil para os agentes da evangelização 
ultrapassar a rotina, essa difícil situação 
que a todos apanha. Ela é uma ferida no 
rosto da Igreja. E não será também para 
este estado de coisas que se quer chamar 
a atenção quando se fala de novo ardor? 
É preciso um novo impulso, é preciso 
proclamar, como quem “prega a palavra, 
insiste oportuna e inoportunamente” 8, 
este repto de continuar o anúncio perene 
do “… escândalo para os judeus e loucura 
para os gentios” 9, esta palavra de ordem 
que faz todo o sentido para quem tem fé.

A novidade no ardor, de quem vive 
uma vida divina e a quer transmitir 
como um legado que lhe foi entregue, 
gratuitamente, e o quer partilhar com os 
outros, um tesouro que não quer só para 
si, mas que é para dar (“recebeste de 
graça, dá de graça” 10), vida em plenitude 
“…para que tenham vida e a tenham em 
abundância”.11

3. Nova nos métodos

Revisão de instituições de mediação, 
de estruturas de pastoral, de sinais. Uma 
nova metodologia para a evangelização.
7 É o nome de um peixe que se agarra ao casco dos 

barcos e que retarda o seu andamento. Quando são 
muitos, comprometem seriamente a velocidade. Trata-
se de um teleósteo com um dístico elíptico na parte 
superior da cabeça e que se agarra a outros peixes e 
aos navios. Também é conhecido por “agarrador” ou 
“pegador”. 

8 2 Tim 4 2a
9 1 Cor 1, 23b 
10 Mt 10, 8b
11 Jo 10, 10b

O s  m é t o d o s  s e r ã o  n o v o s  s e 
encontrarmos formas de evangelização 
que  t ragam verdade i ra  novidade 
metodológica. De certa forma, entre 
nós, vive-se já de novos métodos, desde 
logo na utilização dos media actuais: os 
livros, as publicações periódicas, a rádio 
e a televisão. Mas temos que incluir aqui 
também os meios de utilização mais 
modernos, por exemplo, da internet. 
Porém, trata-se de veículos, suportes de 
informação. Mais do que as formas, temos 
antes as bases materiais.

Hoje estamos mergulhados numa 
sociedade de informação, sociedade 
em rede que há que utilizar, podendo-
se chegar a muitos sítios e de muitas 
maneiras diferentes.

Algumas congregações já trabalham, há 
vários anos, afincadamente, com os novos 
meios difusores, com a preocupação de se 
actualizarem. Referimo-nos, entre outras 
– e são muitas – à família “Paulista”, e o 
mesmo se diga em relação a congregações 
que se dedicam, particularmente à Bíblia, 
como os Franciscanos “Capuchinhos”, 
sem esquecermos os nossos irmãos 
evangélicos da Sociedade Bíblica.

Há grandes progressos, neste domínio, 
entre nós, se então considerarmos alguns 
programas com adeptos fervorosos e 
grande popularidade, mesmo entre os não 
crentes, utilizando novos suportes mas 
também novos conteúdos: “70 x 7” ou “8º 
Dia”, e outros.12

No conteúdo é também necessária 
alguma audácia que, sem deixar de ser fiel 

12 Arauto de uma nova evangelização, neste sentido, 
dos novos métodos, que inclui os novos suportes mas 
igualmente novos conteúdos, podemos citar, com 
justiça, uma figura prestigiada do meio jornalístico na-
cional, especializado em serviço religioso, o Cónego 
António Rego, que se tem dedicado, desde há vários 
anos, aos meios de comunicação social, em Portugal, 
não somente rádio e televisão, mas igualmente à escri-
ta em publicações periódicas e monográficas. 
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aos tesouros da Igreja, passe a entrar por 
novos campos até agora nunca ousados, 
pisando novos caminhos de salvação.

São imprescindíveis profetas de novos 
métodos. Sendo difícil, será possível, se 
tivermos em conta o nosso bom senso, 
caso contrário, cairemos em novidades 
ridículas ou desajustadas.

4. Nova na sua expressão

Nos conteúdos, nas categorias, na 
linguagem. Nova evangelização na 
expressão, uma nova força singular que 
deixe marcas.

Quando se fala em nova evangelização, 
nova na sua expressão, estamos a falar 
do expressivo, ou seja, quando alguém 
se expressa, que o faça de um modo ou 
maneira expressiva. Portanto, estaremos 
também no domínio da arte, no campo 
da criação, ou seja, da literatura, da 
arquitectura, das artes plásticas, da música, 
tudo isto tem a ver com o anterior ardor e 
metodologia mas que se prende mais 
agora com a beleza e com a emoção, ou 
seja, com tudo o que se entende como 
arte.

Aqui entra a liturgia, a arte sacra. 
Com novas formas, expressivas, para que 
as nossas manifestações sejam plenas de 
harmonia, de equilíbrio e de encanto.

Nova expressão. Diríamos, nova 
poesia, nova plasticidade, nova melodia.

Precisamos de artistas que nos cantem 
as maravilhas divinas, que embelezem 
o mundo com os atavios dourados das 
roupagens diáfanas, do murmúrio das 
águas baptismais e do seu refrigério, do 
encantamento de um primeiro encontro, 
da consistência de um amor perene, da 
saciedade, do eterno, da plenitude.

Partamos para uma nova cultura, para 
uma nova sociedade humanizada.

Sejamos capazes de entender o essen-
cial da vida, o respeito pela própria vida 
humana, a defesa e a promoção intransi-
gente da paz, a opção clara pelos pobres, 
pela justiça e pelo desenvolvimento.

Procuremos ainda, antes de tudo, 
aprofundar em nós uma consciência 
profunda da dignidade de filhos de Deus.

E tudo há-de brotar do lume novo do 
Espírito. 

tomás maChado Lima
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ii encOntrO diOcesAnO 
de PAstOrAL LitÚrgicA

sEcrEtariado diocEsano da guarda

Palavra na obra musical de Manuel Luís” 
e o Cón. Dr. Luís Manuel Pereira da 
Silva que se referiu aos vários aspectos 
relativos à práxis da celebração (“A 
Palavra celebrada”).  

Do programa do Encontro constou 
ainda um ateliê litúrgico-musical, a cargo 
de Alberto Medina de Seiça e de Marco 
Daniel Duarte, onde foram abordadas 
as variadas formas musicais que, depois 
da Reforma Litúrgica, se têm ensaiado 
ao serviço da celebração da Palavra em 
contexto litúrgico, concluindo-se que as 
comunidades estão longe de esgotar as 
exigências que a Liturgia requer à Música, 
exigências essas que se concretizam em 
gestos musicais ao serviço da aclamação, 

O Secretariado Diocesano da Liturgia 
da Diocese da Guarda, formado pelas 
Comissões de Pastoral Litúrgica e de 
Música Sacra, levou a cabo nos dias 25 e 
26 de Abril na sede da diocese, na cidade 
da Guarda, o II Encontro Diocesano de 
Pastoral Litúrgica.  

Querendo ir ao encontro de um assunto 
que, neste ano, motiva a Igreja Universal, 
a jornada de formação teve como tema 
“A Palavra de Deus na Liturgia da Igreja: 
dificuldades e desafios”. Estiveram 
presentes especialistas na matéria, como 
D. António Couto que falou sobre “A 
Palavra: alimento do Povo de Deus”, o 
P. Dr. António Cartageno que abordou 
a temática acerca de “O primado da 



da resposta, da meditação e da proclamação 
que o Povo de Deus é chamado a viver em 
cada Liturgia da Palavra.  

Na noite do primeiro dia, teve ainda 
lugar um concerto de música sacra, 
litúrgica e popular religiosa a cargo do 
Grupo Coral da Paróquia de São Pedro 
de Gouveia, sob direcção do P. António 
Morais.  

O bispo diocesano, D. Manuel Felício, 
que acompanhou os trabalhos de perto, 
lembrou que a Liturgia é fonte e cume 
da vida da Igreja e que toda a acção 
dos cristãos deve convergir para ela, 
relevando que a formação de qualidade 
deve pautar a exigência dos pastores de 
almas e das comunidades, exortando à 
dignificação das celebrações eucarísticas e 
à generalização da celebração da Liturgia 
das Horas.  

O segundo dia da reunião foi dedicado 
à celebração de Santa Maria no Sábado, 
utilizando os textos da Solenidade da 
Assunção da Virgem Santa Maria. Com 
esta opção, o Secretariado tentou suprir, 
também no aspecto musical, a ausência de 
subsídios para as diferentes comunidades 
que nesse dia da Assunção celebram, 
por toda a diocese e sob tantos títulos, 
os louvores de Nossa Senhora. Foram, 
por isso, ensaiadas novas melodias que 
se juntaram a outras mais conhecidas de 
modo a poder publicar o ofício de Laudes 
da Solenidade da Assunção, assim como 
novos cânticos para a Missa desse dia.  

No final do Encontro, o director do 
Secretariado exortou os participantes 
à inscrição na Escola de Ministérios 
Litúrgicos da Diocese da Guarda, a 
funcionar desde 2006, pois ali são 
ministrados cursos de formação em ordem 
ao correcto desempenho dos ministérios 
na Liturgia, como são os ministérios de 
Leitor, de Salmista, de Organista, de 
Cantor.  

As informações acerca desta Escola, 
assim como das formações parcelares 
que o Secretariado denomina de “Fins-
de-semana de Pastoral Litúrgica” (que 
contam já com 15 edições em diferentes 
lugares dos vários arciprestados da 
diocese), podem colher-se na página 
www.liturgiaguarda.com.

Como não poderia deixar de ser, o 
ponto alto do Encontro foi marcado pelas 
diferentes celebrações: Missa da Festa de 
São Marcos e Laudes da Assunção (na 
capela da Casa de Saúde de São Bento 
Menni, onde decorreram as jornadas), 
Missa da Solenidade da Assunção (na igreja 
paroquial de São Miguel) e, a culminar o 
Encontro, o canto do “Akathistos”, hino 
da liturgia bizantina cantado em honra da 
Mãe de Deus, que teve lugar na igreja mãe 
da diocese, também ela dedicada à Virgem 
Santa Maria.  

Secretariado Diocesano de Liturgia
Guarda, 26 de Abril de 2008
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9

Jesus cristo ressuscitou 
e está no meio de nós

confirmação

PrePArAçãO PArA
A cOnFirmAçãO e A eucAristiA

1. Oração inicial
Daqui por diante começaremos e 

terminaremos cada catequese pelo sinal 
da cruz: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. Amen.

Até agora demos alguns passos 
na preparação para o Crisma. Vamos 
recordá-los: desejámos ser confirmados, 
inscrevemo-nos para isso, falaram-nos da 
importância da Bíblia, estamos a aprender 
a servir-nos dela, descobrimos já alguns 
dos traços mais importantes da vida e 
do mistério de Jesus Cristo, o último dos 
quais foi a sua morte na Cruz. Vamos dar 
graças ao Senhor por cada uma destas 
descobertas. Cada membro do grupo 
poderá acentuar um aspecto.

Às vezes podemos pensar que fomos 
nós que fizemos tudo isso por nossa 
decisão exclusiva. A fé cristã ensina que 
não é assim, mas que é Deus que nos 
está a chamar, e a pedir que colaboremos 
livremente com Ele. Vamos então pedir 
ao Senhor que nos conduza pelo Espírito 
Santo por onde, para onde, e como Ele 
quiser.

2. Trabalho de casa
Depois da oração, e sempre que na 

catequese anterior tenha sido proposto 
um trabalho de casa, todos os membros 
do grupo devem falar dele. O catequista 
animará a partilha, e ele próprio exprimirá 
as conclusões a que chegou. Vamos então 
fazer isso, começando por ler, em voz 
alta, o texto de Rom 5, 1-8, indicado na 
catequese anterior. De hoje em diante 
faremos sempre assim, mesmo que isso 
não seja dito expressamente em cada 
catequese.

3. Os Evangelhos  
nunca separam morte  
e Ressurreição de Jesus
Como estamos a estudar os momentos 

mais importantes da vida de Jesus, tratamos 
de um só tema em cada catequese. Na 
última detivemo-nos na contemplação da 
sua crucifixão e morte. É a importância 
dessa morte que justifica a presença, 
em cada igreja, de uma cruz de grandes 
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dimensões, com a imagem do Crucificado, 
colocada em lugar bem visível, à vista dos 
fiéis.

Quando os quatro evangelistas, isto é, 
os autores dos Evangelhos, descrevem as 
últimas horas da vida de Jesus, não fazem 
como nós (TP: perguntar ao grupo quais 
são os nomes dos evangelistas e qual é 
a ordem em que a Bíblia os apresenta). 
Em vez de separarem os acontecimentos 
juntam-nos, e descrevem-nos todos, 
do primeiro ao último, sempre por esta 
ordem: prisão, julgamento, crucifixão, 
morte, sepultura, ressurreição e aparições 
aos discípulos. Cada um deles lhes dedica 
vários capítulos, sinal da importância do 
assunto. Vamos ver com os nossos olhos 
[TP: ver a sequência dos relatos em cada 
Evangelho, mas sem os ler: Mt 26, 47 a 
28, 20; Mc 14, 43 a 16, 18; Lc 22, 47 a 24, 
49; Jo 18, 1 a 21, 25].

4. As aparições de Jesus  
são a prova  
da sua Ressurreição
Já falámos da morte do Senhor. 

Hoje vamos falar da sua Ressurreição. E 
vamos fazê-lo à maneira dos evangelistas. 
Eles não descrevem o acontecimento da 
Ressurreição, mas aquilo que se lhe seguiu, 
ou seja, as aparições de Jesus ressuscitado, a 
várias pessoas. As aparições são, portanto, 
a prova de que Jesus ressuscitou, isto é, de 
que voltou à vida. Não perguntemos aos 
evangelistas como foi que isso aconteceu, 
porque eles não o sabem. Nenhum deles 
viu Jesus ressuscitar. Deus é o único que 
sabe o que é ressuscitar dos mortos e como 
isso acontece.

Porque será que os Evangelhos falam 
tanto das aparições de Jesus? Em primeiro 
lugar porque foi essa a experiência dos 

Apóstolos. Jesus apareceu-lhes diversas 
vezes (TP: ler Act 1, 3). As aparições de 
Jesus não são fábulas, mas acontecimentos 
que sucederam em vários dias e lugares. 
Elas são as provas de que Jesus está vivo, 
depois de ter sido morto e sepultado. 
Se está vivo é porque ressuscitou. E se 
aparece tantas vezes é porque quer que os 
Apóstolos acreditem na sua Ressurreição 
como a verdade decisiva da fé cristã. Não 
admira por isso que S. Paulo tenha escrito 
estas palavras: “Se Cristo não ressuscitou, 
é vã a nossa pregação, e vã é também a 
vossa fé (TP: ver 1 Cor 15, 14).

5. As aparições  
e os cristão de cada época
Mas há uma segunda razão para que 

os evangelistas falem tanto das aparições 
do Ressuscitado: eles querem ajudar os 
seus futuros leitores, que hoje somos 
nós, a fazerem a mesma experiência que 
os Apóstolos fizeram. Tal como Jesus 
lhes apareceu, lhes falou, os reuniu, lhes 
despertou a fé e os enviou, assim acontece 
a todo aquele que acredita no que os 
evangelistas dizem. Hoje, amanhã e em 
cada dia, Jesus continua a aparecer, a 
falar, a reunir, a despertar e a enviar em 
missão todo aquele que abre o coração 
à sua Boa Nova. É hoje que Ele Se faz 
reconhecer por nós como Aquele que 
está vivo e faz viver. Os evangelistas não 
nos falam das aparições apenas para as 
conhecermos enquanto factos históricos, 
mas para que nos encontremos, tal como 
eles, com Cristo ressuscitado e façamos 
a experiência que os Apóstolos fizeram 
(TP: ler 1 Jo 5, 13).

O interesse dos evangelistas não é 
apenas o passado dos primeiros discípu-
los, mas também o presente dos leitores 
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dos Evangelhos. Eles querem garantir-nos 
que aqueles que viram Cristo ressuscitado 
são testemunhas credíveis (as mulheres, os 
Apóstolos e os discípulos), para que esse 
testemunho seja o alicerce da verdadeira 
fé dos cristãos de cada época. Não de uma 
fé qualquer, mas da fé em Jesus Cristo 
vivo, presente e actuante em todos os 
tempos e circunstâncias, porque Jesus 
não é só do passado. Jesus é de hoje e de 
sempre (TP: ler Heb 13, 8).

6. Deus ressuscitou Jesus
Vamos abrir as nossas Bíblias (TP:  

ler Mt 28, 1-4. Após a leitura, pedir aos 
membros do grupo que descubram, no 
texto, os elementos que consideram mais 
importantes. Depois o catequista faz o 
seguinte comentário).

Que me diz a mim tudo isto hoje? 
Que uma pedra enorme foi removida sem 
intervenção de ninguém; que os guardas 
ficaram a tremer de medo; que nada pôde 
impedir a acção de Deus, nem mesmo a 
morte.

Diz-me também que todas as previsões 
caíram por terra: as dos sacerdotes judaicos 
e chefes do povo que queriam enterrar 
o nome de Jesus no esquecimen to; as 
das mulheres que se contentavam com 
a recordação piedosa do seu Mestre e 
foram ver o túmulo; as dos discípulos 
que pensavam terem-se esvaído em fumo 
as certezas que neles tinha feito surgir a 
pregação do profeta de Nazaré.

Diz-me ainda que, quando Deus 
decide actuar, mexe com tudo: toma de 
novo em suas mãos o processo de Jesus, 
cuja história parecia estar terminada para 
sempre; reinicia um novo futuro a partir 
do seu Filho crucificado, que vai ter muito 
mais retumbância do que tivera a sua vida 
mortal; faz da Ressurreição uma obra 

ainda mais excelente do que o acto da 
criação no princípio do mundo.

Diz-me, por fim, que a Ressurreição de 
Jesus é obra exclusiva de Deus, pelo que só 
a fé a pode aceitar e afirmar. Acreditamos na 
Ressurreição de Jesus porque acreditamos 
em Deus. «Ressuscitar» é a tradução de 
«levantar» quem estava deitado. Jesus, 
que esteve deitado na morte, foi levantado 
pela mão de Deus, que O ressuscitou.

7. O túmulo vazio,  
a notícia e a promessa
Vamos continuar a leitura da passagem 

da Bíblia que tínhamos iniciado (TP: 
ler Mt 28, 5-7. Após a leitura, pedir aos 
membros do grupo que descubram, no 
texto, os elementos que consideram mais 
importantes e depois fazer o seguinte 
comentário).

O anjo está ali para entregar uma 
mensagem que vai percorrer o mundo, 
dirigida a todos aqueles «que procuram 
Jesus, o Crucificado». Essa mensagem 
tem quatro partes: 

a) «Jesus não está aqui», ou seja, não 
procureis Jesus Cristo nos cemitérios, não 
O procureis onde já não há vida, porque 
Ele nunca é aliado da morte, Ele é sempre 
pela vida.

b) «O Crucificado ressuscitou», ao 
contrário do que sucede com todos os 
outros mortos, que já não voltam para 
trás, já não tornam à vida. No caso de 
Jesus acontece o contrário, e as mulheres 
são convidadas a acolher o que nunca fora 
visto em parte nenhuma. Nelas e com elas 
somos nós os convidados a acolher a boa 
nova da Ressurreição, do regresso à vida. 
O anjo está a dizer-nos: acolhei o Deus 
da vida. Diante d’Ele a morte não é nada, 
porque Ele tem poder sobre a própria 
morte.
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este curso de preparação 
para a confirmação e a eucaristia
continua nos próximos números

c) «Ide depressa dizer aos seus 
discípulos que Ele ressuscitou dos 
mortos». Para todas as gerações cristãs, 
o ponto de partida da fé será esta palavra 
de ordem: «Ide dizer» a toda a gente, não 
descanseis enquanto todos não souberem 
a Boa Notícia, é preciso que todos ouçam 
falar deste acontecimento. 

d) «Ele vai adiante de vós para a 
Galileia. Lá O vereis. Era o que tinha para 
vos dizer». O anjo disse estas últimas 
palavras para sublinhar que, depois delas, 
nada mais há a acrescentar, pois tudo foi 
dito. Esta palavra que vai passar a ser 
anunciada, porá os homens de todos os 
tempos a caminho, à procura de Cristo. 
Os Apóstolos verão e ouvirão Jesus muitas 
vezes. Mas a palavra «ver» e «ouvir» 
aplica-se também a qualquer discípulo. A 
palavra do anjo desencadeou a fé, mas a 
fé procura «ver» e «ouvir» por si mesma e 
não apenas pela palavra de outrem.

Crer é isso mesmo. É fazer uma 
experiência pessoal com Jesus. É poder 
dizer com toda a verdade: eu também vi, 
eu também ouvi, eu também lá estive. E 
isto é possível porque Jesus não está no 
passado. Está sempre no presente. Desde 
que ressuscitou está para sempre em todas 
as encruzilhadas da vida humana. Ele quer 
mostrar-nos a sua presença e a sua força. 
O que Ele fez com os Apóstolos, com as 
mulheres que foram ao túmulo e com mais 
de quinhentos crentes de uma só vez (TP: 

ler 1 Cor 15, 6), continua a poder fazê-lo 
ainda hoje connosco. Assim o queiramos 
nós e o aceitemos.

8.	 Oração	final	
(a dizer por todos)

Senhor nosso Deus, 
olhai para mim e para estes meus irmãos, 
pois estamos a descobrir 
o Evangelho de Cristo.
Dai-nos a graça 
de acreditar 
na Ressurreição do vosso Filho, 
a fim de nos encontrarmos com Ele,
como os Apóstolos e os discípulos,
e ensinai-nos a fazer sempre 
a vossa vontade com alegria de coração. 

Pai nosso que estais nos céus...

Terminamos a reunião benzendo-nos: 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amen.

9. Trabalho de casa
Procurar, no Evangelho de S. João, 

todas as aparições de Jesus depois da sua 
Ressurreição.

Qual foi a primeira? Como foi?
E qual foi a última? Como foi?

José de Leão Cordeiro
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corrEio dos lEitorEs

QuestÕes LitÚrgicAs

Pergunta:
Os que optam por comungar na mão 

como é que devem fazer? 

Resposta:
Vê-se que o consulente já sabe muito 

acerca das coisas que pergunta. Isso 
significa que o que pretende, acima de 
tudo, é ser confirmado no que já sabe, e 
eventualmente esclarecido naquilo que 
exprime com menos clareza. De facto, 
ao dizer “os que optam por comungar 
na mão” dá a entender que sabe que é 
aos fiéis  que “se deve deixar a escolha 
sobre a forma de receber a Eucaristia” 
(Conselho Permanente da Conferência 
Episcopal Portuguesa, Nota pastoral sobre 
a Comunhão na mão, de 10/10/1975, n. 3 
b; EDREL 2817; cf. Secretariado Nacional 
de Liturgia, Nota explicativa sobre o 
modo de receber a Comunhão na mão, 
10/10/1975, n. 5-II; EDREL 2823). Como 
é que devem fazer? “Quanto à comunhão 
na mão, pastores e fiéis devem preocupar-
-se em realizar o gesto de maneira digna 
e significativa (Ibidem, n. 3 c).

Pergunta:
Devem colocar a mão esquerda por 

cima da direita? 

Resposta:
«Insistir-se-á, como faziam os Padres 

da Igreja, sobre a nobreza que deve 
comportar o gesto do fiel... de estender 

as duas mãos, fazendo “da mão esquerda 
um trono para a mão direita, dado que 
esta deve receber o Rei”. Na prática, deve 
aconselhar-se o contrário aos fiéis: a mão 
esquerda sobre a direita, para que depois 
peguem facilmente na hóstia com a mão 
direita e a levem à boca» (Congregação 
do Culto Divino, Notificação acerca da 
Comunhão na mão, de 03/04/1985, n. 1 e 
nota 4; EDREL 2981). O texto dos Padres 
da Igreja tinha em conta que o pão, nesse 
tempo, era um pedaço grande, daquele 
pão que os fiéis tinham trazido de suas 
casas, cozido nos seus fornos, igual àquele 
que eles próprios comiam às refeições, e 
que, depois de consagrado, na altura da 
comunhão, se punha directamente na mão 
direita do fiel, com a qual ele o levava à 
boca e o comia pouco a pouco. Hoje deve 
fazer-se ao contrário, ou seja, deve pôr-se 
a mão esquerda sobre a direita, porque 
sendo o pão muito fino (hóstia pequena e 
pouco espessa), implica que, para o levar à 
boca, se lhe pegue com os dedos polegar e 
indicador da mão direita. É essa dificuldade 
prática que leva a Congregação a dizer 
que, na prática, é a mão esquerda que se 
põe sobre a direita, para que, depositada 
a hóstia na mão esquerda, a direita fique 
livre para lhe pegar e a levar à boca. 

Pergunta:
Deixar que o sacerdote ou ministro 

coloque a hóstia consagrada na palma da 
mão esquerda? 

Comungar na mão
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Resposta:
É assim que diz o documento acabado 

de citar: «É da Igreja que o fiel recebe 
a Eucaristia, que é comunhão no Corpo 
de Cristo e na Igreja. Por isso, não 
deve tirá-la 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» (Congregação do Culto 
Divino, Notificação acerca da Comunhão 
na mão, de 03/04/1985, n. 4; cf. Conselho 
Permanente da Conferência Episcopal 
Portuguesa, Nota pastoral sobre a 
Comunhão na mão, de 10/10/1975, n. 3 c; 
EDREL 2817; e cf. Secretariado Nacional 
de Liturgia, Nota explicativa sobre o 
modo de receber a Comunhão na mão, 
10/10/1975, n. 5-III a); EDREL 2823).

Pergunta:
Depois pegar na hóstia com a mão 

direita e levá-la à boca, tendo o cuidado 
de que nenhum fragmento fique na mão e 
se possa perder? 

Resposta:
Os documentos dizem assim: «O 

fiel que recebeu a Eucaristia na mão 
levá-la-á à boca antes de partir para o 
seu lugar, afastando-se somente para 
deixar aproximar-se aquele que o segue 
e permanecendo voltado para o altar... 
Deve recomendar-se-lhe que procure 
não deixar cair fragmentos do pão 
consagrado» (Congregação do Culto 
Divino, Notificação acerca da Comunhão 
na mão, de 03/04/1985, nn. 3. 6; EDREL 
2983. 2986; cf. Conselho Permanente da 
Conferência Episcopal Portuguesa, Nota 
pastoral sobre a Comunhão na mão, de 
10/10/1975, n. 3 c; EDREL 2817; e cf. 
Secretariado Nacional de Liturgia, Nota 
explicativa sobre o modo de receber a 

Comunhão na mão, 10/10/1975, n. 5-III b) 
e IV; EDREL 2823). Noutro documento, 
já citado, justifica-se o conselho a dar 
aos fiéis sobre o modo de colocarem «a 
mão esquerda sobre a direita» por uma 
razão prática: «para que depois peguem 
facilmente na hóstia com a mão direita e 
a levem à boca» (Congregação do Culto 
Divino, Notificação acerca da Comunhão 
na mão, de 03/04/1985, n. 1 e nota 4; 
EDREL 2981). É este o único lugar onde 
a forma de levar a hóstia à boca aparece 
descrita, ainda que de maneira incompleta 
e pouco explícita. A expressão «para que 
depois peguem facilmente na hóstia com 
a mão direita» parece estar a sugerir que 
se faça com os dedos (polegar e indicador 
da mão direita), pois pegar de outro modo 
numa hóstia tão pequena e tão pouco 
espessa, com a mão toda, é completamente 
impraticável. Só seria possível e fácil se 
o pedaço de pão fosse suficientemente 
grande e pesado. A experiência é fácil de 
fazer. Se alguém pretendesse pegar com a 
mão direita no pão colocado no côncavo 
da mão esquerda, sem a ajuda dos dedos, 
só com dificuldade o conseguiria, e o 
gesto de o lavar à boca dessa forma nem 
seria digno nem significativo.

Pergunta:
Nas celebrações vemos pessoas a 

receber a comunhão numa única mão, 
outras a segurar a hóstia consagrada 
tipo “pinça”, e certamente muitas outras 
formas incorrectas sem o respeito e a 
dignidade que se exige. 

Resposta:
Está tudo suficientemente esclare-

cido. Nenhuma dessas formas se pode 
considerar digna e significativa. Vamos 
então esquecê-las. Tais problemas não são 
apenas de hoje. Foi sempre mais ou menos 
assim. É de Santo Agostinho esta pequena 
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reflexão: “A Igreja de Deus, estabelecida 
entre tanta palha e tanto joio, tem de to-
lerar muitas coisas; mas ela recusa-se a 
aprovar, a aceitar em silêncio e a fazer o 
que é contra a fé e os bons costumes...”.

Pergunta:
Gostaria de saber se algum documento 

oficial se refere a este assunto. 

Resposta:
Existem pelo menos três e estão 

disponíveis a todos aqueles que tenham à 
mão o livro publicado pelo Secretariado 
Nacional de Liturgia que tem por título: 
Enquirídio dos Documentos da Reforma 
Litúrgica (EDREL).

um CoLaBorador do snL

Momentos depois da Comunhão

Pergunta:
Quais são os momentos depois da 

Comunhão? 

Resposta:
Diz a IGMR, n. 88: «Terminada a 

distribuição da Comunhão, o sacerdote e 
os fiéis, conforme a oportunidade, oram 
alguns momentos, em silêncio. Se se 
quiser, também pode ser cantado por toda 
a assembleia um salmo ou outro cântico 
de louvor ou um hino» (cf. também IGMR 
164, 271,

Os momentos depois da Comunhão 
são, portanto “alguns momentos, em 
silêncio...” ou preenchidos com “um 
salmo ou outro cântico... ou um hino”, 
uma vez “terminada a distribuição da 
Comunhão”. São momentos breves, como 
o são todos os momentos em silêncio. 

Quando começam? Logo que termina 
o cântico da Comunhão. E quando termina 
ou até quando se prolonga este cântico da 
Comunhão? «Prolonga-se enquanto 
se ministra aos fiéis o Sacramento» 
(IGMR 86). 

Na prática, sempre que, depois de 
terminada a distribuição da Comunhão, 

tiver de se cantar outro cântico, “o cântico 
da Comunhão deve terminar a tempo” 
(IGMR 86), ou seja, deve terminar com a 
Comunhão do último fiel ou mesmo um 
pouco antes, nunca depois. Quando, pelo 
contrário, os momentos após a distribuição 
da Comunhão são em silêncio, o cântico 
da Comunhão prolonga-se até à comunhão 
do último fiel. 

Claro está, que tudo deve ser feito de 
maneira harmoniosa e serena. Para que 
assim aconteça, é bom ter em conta as 
orientações da Instrução geral. Se, por 
qualquer motivo, o cântico da Comunhão 
se prolongar um pouco mais, não se cante 
o cântico depois da Comunhão, mesmo 
que se tenha pensado em cantá-lo. E 
vice-versa, pode terminar-se o cântico da 
Comunhão um pouco antes da distribuição 
acabar, para que haja, de facto, para toda a 
assembleia, uns momentos em silêncio, ou 
para se cantar um cântico de louvor.

Portanto, os momentos depois da 
Comunhão não são aqueles que se 
seguem à comunhão de cada participante, 
mas aqueles que se seguem ao final da 
distribuição da Comunhão ao último 
comungante. 
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Os momentos que se seguem à 
Comunhão de cada um, fazem parte 
da Comunhão da assembleia no seu 
conjunto. Esta Comunhão começa com a 
preparação do presidente, “para receber 
frutuosamente o Corpo e o Sangue de 
Cristo rezando uma oração em silêncio..., 
e dos fiéis, que  “fazem o mesmo orando 
em silêncio”(IGMR 84), e termina com 
a distribuição da Comunhão ao último 
comungante. É então que começam, para 

todos, os breves momentos de silêncio ou 
o cântico de louvor.

Preparação para a Comunhão, Co-
munhão do presidente e dos fiéis, cântico 
da Comunhão, momentos depois da Co-
munhão e oração depois da Comunhão 
constituem, no seu conjunto, o rito da 
Comunhão (cf. IGMR 89).

um CoLaBorador do snL

Pergunta:
Qual deve ser a atitude corporal 

dos ministros e dos fiéis durante a 
Comunhão?

Resposta:
A Comunhão começa com a preparação 

do presidente e dos fiéis (IGMR 84), e 
termina com a distribuição da Comunhão 
ao último comungante. Durante este tempo, 
todos devem estar de pé. A Comunhão é 
um acto comunitário, e a primeira forma 
de o mostrar é estarem todos de pé durante 
o tempo que ela dura; a segunda consiste 
em tomar parte na procissão de comunhão, 
que avança, ordenadamente, desde o 
fundo da igreja, em direcção à mesa onde 
se distribui o Pão da vida, comungá-lo 
com fé, e permanecer em união com o 
Senhor; a terceira, em regressar ao lugar 
onde cada um se encontrava, e continuar 
aí de pé, até que o último fiel tenha 
comungado; a quarta, em tomar parte, pela 
voz, no cântico da Comunhão; a quinta, 
em sentarem-se todos durante os breves 

Atitude corporal durante a Comunhão

momentos depois da Comunhão; a sexta 
consiste em levantarem-se todos para a 
oração depois da Comunhão... e para os 
ritos de conclusão.

E os fiéis que não comungam? Devem 
ficar de pé, nos seus lugares, aguardando o 
momento de se sentarem juntamente com 
os outros.

E os doentes e idosos? Para esses 
não há regra. Farão como puderem. E se 
algum nem sequer conseguir aproximar-se 
do lugar da Comunhão, os ministros irão 
levar-lhe o Corpo do Senhor ao lugar onde 
se encontra.

Alguém dirá que esta meta ideal é 
difícil de alcançar. Estamos de acordo. Mas 
nem por isso ficamos dispensados de dar o 
nosso contributo para o conseguir. Dizem 
os nn. 17 e 18 da IGMR: «É da máxima 
importância que a celebração da Missa 
ou Ceia do Senhor de tal modo se ordene 
que ministros sagrados e fiéis... dela 
colham os mais abundantes frutos. Foi 
para isso que Cristo instituiu o sacrifício 
eucarístico... e o confiou à Igreja... Tal 
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finalidade só pode ser atingida se... se 
ordenar toda a celebração de forma a 
conduzir os fiéis àquela participação 
consciente, activa e plena, de corpo e 
espírito..., que a Igreja deseja... e que, 
por força do Baptismo, constitui direito e 
dever do povo cristão».

Uma participação assim no rito da 
Comunhão pressupõe uma grande ascese 
pessoal, e uma altíssima consciência do 
que é o Mistério da Eucaristia.

um CoLaBorador do snL

Pergunta:
Diz-nos a IGMR que se deve estar, 

ordinariamente, de joelhos durante a 
consagração. Mas tenho dúvidas quanto 
ao exacto momento da consagração. 
Quando começa? Quando acaba? 
Parece-me importante esta questão... É 
que nas celebrações cria-se, por causa 
dessa imprecisão, tanto barulho, tanta 
dispersão durante a Oração eucarística, 
que incomoda e só distrai... 

Resposta:
1.  Começo por transcrever o texto 

exacto do n. 43 da IGMR: «[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....». 

Por outras palavras: à consagração 
todos ajoelham. No caso de alguma das 
razões invocadas impedir que alguém o 
faça, o acto de ajoelhar é substituído por 
duas inclinações profundas, coincidentes 
com as genuflexões do sacerdote após a 
consagração do pão e do cálice.

Momento da consagração

2.  Uma vez que o n. 43 da Instrução 
geral, diz que os fiéis «estão de joelhos 
durante a consagração», seria de esperar 
que ela dissesse também quando é que 
a «consagração» começa e acaba. Isso 
evitaria muitas dúvidas. Não acontece 
porém assim. 

De facto, em vez de falar do momento 
exacto da consagração, a Instrução prefere 
dizer que a consagração acontece ao longo 
da Oração eucarística, definida, no n. 78, 
como «uma oração de acção de graças e 
de consagração», que o mesmo é dizer: 
a Oração eucarística, no seu conjunto, 
da primeira à última palavra, é oração de 
acção de graças e de consagração.

3. O facto da Instrução dizer que toda 
a Oração eucarística é consagrante, não 
a impede de falar dos elementos que a 
compõem: «Como elementos principais 
da Oração eucarística, podem enumerar- 
-se os seguintes...» (n. 79), nem de chamar 
a um deles, «narração da instituição e 
consagração» (n. 79 d). 

Quando começa e acaba esse elemento 
narrativo e consagrante? Começa com a 
primeira palavra da narração da instituição 
e termina com a elevação do cálice e sua 
adoração pelo povo, uma vez que o n. 151 
da IGMR diz que as palavras Mistério da 
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fé e a aclamação do povo Anunciamos 
Senhor, a vossa morte..., vêm a seguir à 
consagração. Se vêm a seguir é porque a 
consagração já terminou.

Conclusão:  embora  a  Oração 
eucarística seja toda ela oração de acção 
de graças e de consagração, a Instrução 
geral diz que um dos seus elementos é de 
consagração em sentido específico. Penso 
que é durante esse elemento específico de 
narração da instituição e consagração que 
se deve estar de joelhos, ou seja, desde 
o início da narração da instituição até ao 
fim da elevação do cálice.

4.  Há quem tenha opinião diferente, 
e afirme que a consagração começa 
com a epiclese, que é o elemento 
imediatamente anterior à narração da 
instituição. Pela minha parte, com base 
nas próprias palavras da Instrução, penso 
de outro modo. Com efeito, diz o n. 79 
c): « [A] epiclese consta de invocações 
especiais, pelas quais a Igreja implora 
o poder do Espírito Santo, para que os 
dons oferecidos pelos homens sejam 
consagrados, isto é, se tornem no Corpo 
e Sangue de Cristo...». Deduzo daqui, 
que a epiclese é o elemento de invocação 
do poder do Espírito Santo, para que os 
dons venham a ser consagrados... e não 
directamente o elemento de consagração. 
Este é o que tem por nome narração da 
instituição e consagração, que acontece 
pelo poder do Espírito e pelas palavras de 
Jesus: «Tomai e comei... tomai e bebei».

É certo que o n. 179 da Instrução 
parece dar razão aos que afirmam que 

a consagração começa com a epiclese, 
pois aí se diz: «Desde a epiclese até à 
ostensão do cálice, o diácono permanece 
habitualmente de joelhos».

Porém, a propósito deste texto, 
chamo a atenção para o seguinte: é a 
primeira vez que isto se diz na Instrução 
geral; nunca se disse anteriormente e 
não se diz em mais parte nenhuma; os 
termos em que se diz não são absolutos 
(permanece habitualmente); e, por 
último, é a própria IGMR que chama 
consagração a determinado elemento da 
Oração eucarística, mas não o chama à 
epiclese.

5. Como é fácil de perceber, enquanto 
a Instrução geral não disser com clareza 
quando começa e termina a consagração, 
vai haver lugar a opiniões e a práticas 
divergentes.

Temos de saber viver com elas..., 
como também temos de saber que há 
barulhos e dispersões durante a liturgia 
que são praticamente inevitáveis. Onde 
há muitas pessoas juntas, não se lhes 
pode exigir um silêncio absoluto. Haverá 
sempre alguém que tussa, uma criança 
que chora, um genuflexório que cai no 
chão com estrondo... 

Cada participante terá de fazer apelo 
à sua ascese pessoal para superar esses 
“pequenos” inconvenientes... dando 
ainda por cima graças a Deus por estar 
numa tal assembleia e por ela ser assim.

Um colaborador do SNL.



A celebração da Eucaristia e a comunhão 
do Corpo e Sangue do Senhor, nas várias 
comunidades eclesiais do tempo de S. 
Agostinho, não tiveram a mesma assiduidade 
em toda a parte. As respostas que ele deu a 
várias perguntas, que um cristão chamado 
Januário lhe fez sobre o assunto, continuam a 
ser válidas ainda hoje.

CARTA 54

4.  Alguém dirá que a Eucaristia não se 
deve receber todos os dias. Se lhe perguntas 
porquê, responde, dizendo: «Devem escolher-
-se os dias em que se vive com maior pureza 
e continência, para nos aproximarmos com 
maior dignidade de tão grande Sacramento, 
porque quem o comer indignamente, come e 
bebe a sua própria condenação» (1 Cor 11, 
29). 

Outro replicar-te-á em sentido contrário, 
dizendo: «Se a chaga do pecado e a força da 
doença são tão grandes, ninguém deve diferir 
este remédio, a não ser que a autoridade do 
bispo o tenha separado do altar para fazer 
penitência, até ser reconciliado pela mesma 
autoridade... Não depende do arbítrio ou 
capricho [do fiel] deixar a comunhão ou voltar 
a ela...». 

Talvez um terceiro, mais ponderado, 
pudesse dirimir a contenda entre ambos, 
aconselhando-os a permanecerem na paz 
de Cristo, que é o principal, e a observar 
cada um o que julga dever fazer, segundo 
a sua fé, uma vez que nenhum dos dois 
despreza o Corpo e o Sangue do Senhor, mas 
ambos procuram honrar, na sua contenda, o 
Sacramento salutar... 
5. (...) Eu preferiria que, em tais assuntos, 
nenhum dos dois se afastasse da prática que 
os outros observam, nem aquele na pátria 
deste, nem este na pátria daquele. Poderá 
então acontecer que um venha a peregrinar 
até outro país, onde o povo de Deus seja mais 

novidadE pErEnE

PermAnecer nA PAz de cristO  

numeroso, mais assíduo e mais fervoroso, 
e veja, por exemplo, que ali se celebra duas 
vezes na Quinta-Feira da última semana da 
Quaresma, isto é, de manhã e à tarde. Então, 
ao voltar à sua pátria, onde é costume celebrar 
só no fim do dia, pretenderá afirmar que tal 
prática é má e ilícita, dado que viu fazer de 
outro modo noutro lugar. Este modo de sentir 
é pueril. Devemos fugir dele, tolerá-lo nos 
outros e emendá-lo em nós.
6.  Vê, portanto, a qual destes três grupos 
pertence a primeira questão que me puseste 
na tua carta. Perguntas-me com estas palavras: 
«Que se deve fazer na Quinta-Feira da última 
semana da Quaresma? Deve oferecer-se (a 
Eucaristia) uma vez pela manhã e outra depois 
da ceia, por causa daquele texto que diz: De 
igual modo, depois da ceia (Lc 22, 20), ou 
deve jejuar-se e comer-se a ceia depois da 
oblação, como costumamos fazer?». 

A isto respondo que, para saber o que 
devemos fazer, é preciso realizar o que está 
escrito, se a autoridade das divinas Escrituras 
prescrever alguma coisa. Neste caso, já não se 
deve discutir como temos de fazer, mas como 
devemos adquirir a inteligência do mistério... 
Do mesmo modo, seria rematada loucura 
discutir o que se há-de fazer, quando toda a 
Igreja tem uma prática já estabelecida. 

Mas, na questão que me pões, não acontece 
uma coisa nem outra. Donde se segue que a 
pergunta pertence à terceira categoria, a das 
práticas variáveis segundo os lugares e as 
regiões. Faça, pois, cada um o que vir fazer 
na Igreja que visita. Com efeito, nenhuma 
dessas práticas vai contra a fé nem contra os 
costumes, nem estes são melhores ou piores 
do que outros. Só por causa da fé ou dos 
costumes se deve reformar o que se fazia 
defeituosamente ou estabelecer o que não se 
praticava... 

(ANTOLOGIA LITÚRGICA, S. Agostinho, 
Carta 54 [n. 3404-3406]).
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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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