
A Palavra e a Voz

Editorial

T erminou o Sínodo dos Bispos 
sobre a Palavra de Deus na vida e 

na missão da Igreja. A experiência desse 
encontro eclesial foi descrita pelos que 
nele participaram como um acontecimento 
extraordinário de graça para as suas 
vidas. A opinião pública teceu os maiores 
elogios às comunicações apresentadas 
e à mensagem final. Agora que tudo se 
encontra nas mãos do Santo Padre em 
ordem a um documento, que a seu tempo 
será apresentado à Igreja, não damos 
este assunto por encerrado. A questão é 
fundamental para a vida da Igreja porque 
é a Palavra de Deus que está na origem da 
obra da criação e da redenção.

São João começa o seu evangelho 
com a apresentação do Verbo/Palavra 
de Deus. No princípio o Verbo estava 
em Deus, depois fez-Se homem e veio 
habitar connosco (cf. Jo 1, 2.14). A seguir 
é apresentado o testemunho que João 
Baptista deu de si mesmo como precursor 
do Verbo encarnado: eu sou a voz que 
clama no deserto (Jo 1, 23). A Palavra de 
Deus e a voz do homem encontram-se no 
Verbo encarnado e desejam comunicar-se 
aos homens por Ele amados: a quantos O 
receberam, aos que n'Ele crêem, deu-lhes 
o poder de se tornarem filhos de Deus 
(Jo, 1, 12). A Palavra de Deus e a Voz de 
Cristo são expressões do mesmo mistério 
da encarnação: o invisível manifesta-se 
e o visível é transfigurado. A revelação 
deste desígnio divino encontrou respostas 
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humanas favoráveis a uma comunhão 
plena de vida entre a Palavra e a Voz: A 
quem iremos nós, Senhor? Vós tendes 
palavras de vida eterna (Jo 6, 68). O 
martírio tornou-se um desejo ardente 
das vozes humanas que desejavam ser 
palavras de Deus, como testemunha Santo 
Inácio de Antioquia na carta que escreveu 
aos Romanos: Se não falardes em meu 
favor, eu tornar-me-ei palavra de Deus; 
mas se amais esta minha vida segundo a 
carne, voltarei a ser apenas uma simples 
voz (Carta aos Romanos, 2: Antologia 
Litúrgica, 260).

A Igreja professa a fé na Palavra de 
Deus proferida pela Voz de Cristo: Os 
preceitos evangélicos, irmãos caríssimos, 
outra coisa não são que ensinamentos 
divinos... Outrora quis Deus falar e 
fazer-Se ouvir de muitas maneiras pelos 
Profetas, seus servos. Mas muito mais 
sublime é o que nos diz o Filho, a Palavra 
de Deus, que já estava presente nos 
Profetas e agora dá testemunho pela 
sua própria voz... (Cipriano, A Oração 
dominical, 1: Antologia Litúrgica, 981). 
Essa Palavra/Voz continua a fazer ouvir 
na Igreja: Se houver uma reunião na igreja 
por causa da palavra de Deus, cada qual 
se deve dirigir para lá sem demora, a 
fim de se reunir para isso... (Cânones de 
Hipólito, 26: Antologia Litúrgica, 1383).

A comunhão da Palavra é à maneira da 
comida e da bebida: A palavra de Deus é 
a árvore da vida, que de todos os lados 
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oferece um fruto bendito, como a rocha 
que se abriu no deserto, jorrando de todos 
os lados uma bebida espiritual... Aquele 
que chegou a alcançar uma parte desse 
tesouro, não pense que nessa palavra está 
só o que encontrou, mas saiba que apenas 
viu alguma coisa dentre o muito que lá 
está. E, porque apenas chegou a entender 
essa pequena parte, não considere pobre e 
estéril esta palavra; incapaz de apreender 
toda a sua riqueza, dê graças pela sua 
imensidade inesgotável. Alegra-te pelo 
que alcançaste, e não te entristeças pelo 
que ficou por alcançar. O que tem sede 
alegra-se quando bebe, e não se entristece 
por não poder esvaziar a fonte. Vença a 
fonte a tua sede, e não a tua sede a fonte, 
porque, se a tua sede fica saciada sem que 
se esvazie a fonte, poderás ainda beber 
dela quando voltares a ter sede; se, ao 
contrário, saciada a sede secasse a fonte, 
a tua vitória seria a tua desgraça (Efrém, 
Comentário sobre o Diatéssaron, 1, 19: 
Antologia Litúrgica, 1490).

A relação entre a Palavra de Deus e o 
Corpo de Cristo é objecto da catequese da 
Igreja: Este pão que vedes sobre o altar, 
santificado pela palavra de Deus, é o Cor-
po de Cristo. Este cálice, ou antes, o que 
o cálice contém, santificado pela palavra 
de Deus, é o Sangue de Cristo (Agostinho, 
Sermão 227: Antologia Litúrgica, 3881). E 
o mesmo é dito acerca das consequências 
práticas: Faço-vos uma pergunta, irmãos 
e irmãs, dizei-me: O que é que tem maior 
valor, segundo vós, a palavra de Deus ou 
o Corpo de Cristo? Se quiserdes respon-
der com verdade, deveis certamente dizer 
que a palavra de Deus não é menos va-
liosa que o Corpo de Cristo. Desse modo, 
que cuidado nós pomos, quando nos dão 
o Corpo de Cristo, em não deixar que 
das nossas mãos caia por terra nenhuma 
das suas parcelas! De modo semelhante 

devemos ter idêntico cuidado a fim de 
não deixarmos escapar do nosso coração 
a palavra de Deus que nos é dirigida, 
pensando ou falando doutra coisa; com 
efeito, aquele que escuta com negligência 
a palavra de Deus não é menos culpado 
do que aquele que, por sua negligência, 
permite que o Corpo de Cristo caia por 
terra (Cesário de Arles, Sermão 78, 2: 
Antologia Litúrgica, 4929).

Esta rica tradição da Igreja nunca se 
perdeu, mas ficou muito escondida nos 
usos e costumes da vida liturgia. A reno-
vação litúrgica desejada pelo II Concílio 
do Vaticano procurou colocar em evidên-
cia na celebração da Missa este mistério 
fundamental da fé cristã: A Missa consta, 
por assim dizer, de duas partes: a liturgia 
da palavra e a liturgia eucarística. Estas 
duas partes, porém, estão entre si tão 
estreitamente ligadas que constituem um 
único acto de culto. De facto, na Missa é 
posta a mesa, tanto da palavra de Deus 
como do Corpo de Cristo, mesa em que 
os fiéis recebem instrução e alimento 
(IGMR, 28).

 A prática litúrgica – lex orandi – ainda 
não testemunha a fé – lex credendi – na 
presença sacramental de Cristo, como é 
norma da liturgia: Quando na Igreja se 
lê a Sagrada Escritura, é o próprio Deus 
quem fala ao seu povo, é Cristo, presente 
na sua palavra, quem anuncia o Evange-
lho (IGMR, 29).

O Sínodo terminou para os que nele 
participaram activamente. As propostas e 
as conclusões foram entregues ao cuidado 
pastoral do Santo Padre que decidirá o me-
lhor para a Igreja. Aguardamos as orienta-
ções. A melhor parte já foi escolhida por 
Maria que, sentada aos pés do Senhor, 
escutava a sua palavra (cf. Lc 10, 39-42).

Pedro Lourenço Ferreira 
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XXXIV ENCONTRO NACIONAL 
DE PASTORAL LITÚRGICA

A Santíssima Trindade na Liturgia da Igreja

1.  O Encontro e a sua temática.
Este Encontro reuniu cerca de 1400 

pessoas, provenientes de todas as dioceses 
de Portugal, bem como de Cabo Verde e 
da emigração. Decorreu de forma serena 
e contou com os serviços de muitos cola-
boradores. O Serviço Nacional de Música 
Sacra e o Serviço Nacional de Acólitos 
apresentaram serviço de qualidade que bem 
pode constituir uma referência, sempre a 
aperfeiçoar nas nossas comunidades. Os 
responsáveis da pastoral litúrgica, da músi-
ca sacra e dos ministérios litúrgicos em pla-
no nacional e diocesano aqui se juntaram: 
isto é um acontecimento de grande valor 
que merece o nosso carinho e dedicação. 
Os frutos desta actividade são evidentes e 
nada continua como dantes.

Os 34 encontros nacionais de pastoral 
litúrgica fizeram um bem incalculável. 
Sem eles a história da reforma litúrgica 
em Portugal seria outra. Os resultados 
ainda seriam melhores se não se tivesse 
perdido o bom costume de estender 
este Encontro Nacional aos Encontros 
Diocesanos. As dioceses têm-se empenhado 
nesta actividade nacional e talvez por 
isso se tenham desvirtuado algumas 
iniciativas diocesanas no âmbito da pastoral 
litúrgica. Porém, os níveis de interesse são 
diferentes e verificamos que as dioceses 
que retomaram ou ainda conservam os 
encontros diocesanos de liturgia trazem 
mais participantes a este Encontro, como 
acontece com as dioceses da Guarda e de 

Viana do Castelo. A liturgia não apresenta 
a novidade dos novos livros litúrgicos, mas 
reclama o aprofundamento da fé celebrada 
e traduzida em ritos que se destinam à 
renovação da vida cristã.

Esta série de encontros começou em 
1975. Era na terceira semana de Setembro 
e começou com 87 participantes. Então, 
a maioria eram Padres. Os registos deste 
Encontro indicam números muito diferen-
tes: 130 clérigos, 250 consagrados e cerca 
de 900 leigos. O número de participantes 
conheceu um crescimento rápido (87, 316, 
354, 713, 1015, 1136, 1204, 1372, 1480. 
Nos últimos vinte anos a média anual anda 
pelos 1300 participantes. Bendito seja 
Deus pelo caminho andado e pelo muito 
que resta fazer.

2.  As actividades do SNL
No ano pastoral que agora se encerra, 

este Secretariado não foi muito fecundo em 
publicações, mas trabalhou em obras muito 
importantes, como o Missal e a Liturgia das 
Horas. Encontra-se disponível desde ontem 
um livro com cânticos para as Exéquias. E 
está em últimas provas o terceiro volumes 
do Canto Perene com músicas para a Litur-
gia das Horas – solenidades e festas – do 
Cón. António Ferreira dos Santos O Bole-
tim de Pastoral Litúrgica tem-se mantido 
assíduo e com conteúdos de formação e 
informação. O Site da liturgia é a realidade 
mais inovadora ao serviço da pastoral litúr-
gica. As consultas aos conteúdos litúrgicos 
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são mais que animadoras. Temos grandes 
projectos, mas teremos de ir ao ritmo que 
nos é possível.

Estão em elaboração os seguintes livros 
litúrgicos:
– O Ritual das Bênçãos encontra-se em 
revisão para serem introduzidas novas 
celebrações de bênção. 
– O Martirológio Romano já está traduzido 
e encontra-se em revisão final.
– Os vários livros da Liturgia das Horas 
estão a ser revistos e actualizados com os 
novos santos e algumas recomendações da 
Congregação do Culto. 
– A nova edição do Missal Romano conti-
nua a ser elaborada, agora com a revisão 
pedida pela Conferência Episcopal que 
aprovou o texto com algumas recomen-
dações.
– Está em estado adiantado uma edição 
da Oração Universal Ferial com preces 
relacionados com a liturgia da palavra de 
cada dia, como já acontece com a Oração 
Universal Dominical e Festiva. Agrade-
cemos ao Padre José  Leão Cordeiro este 
precioso serviço. 

3.  O próximo Encontro Nacional.

O próximo Encontro será de 27 a 31 de 
Julho de 2009.  Pedimos e agradecemos a 
colaboração de todos para que o próximo 
Encontro seja possível. Aceitamos e agra-
decemos as indicações que nos possam 
ajudar a melhorar os diferentes aspectos e 
actividades do Encontro. A grande varie-
dade de participantes, que tanto enriquece 
este Encontro, dificulta a sua execução. Há 
os mais e os menos iniciados na liturgia. 
Há jovens e adultos que se apresentam à 
procura dos rudimentos e outros que preci-
sam de mais porque já se encontram nesta 
caminhada há muitos anos. A experiência 
da escola dos ministérios e a celebração 
mistagógica deste ano irão inspirar as no-
vidades do próximo ano.

4. Agradecimentos
O primeiro agradecimento vai natural-

mente para a Senhora de Fátima que nos 
recebeu no seu Santuário.

O segundo agradecimento vai para os 
Senhores Bispos D. Anacleto Cordeiro, D. 
Albino Cleto, D. António Taipa, D. Antó-
nio Marto, D. Serafim Ferreira e Silva, D. 
Manuel Pelino, D. Vitalino Dantas, que se 
dignaram estar connosco o tempo que lhes 
foi possível. As celebrações litúrgicas pre-
sididas por um bispo são uma qualificada 
manifestação de Igreja.

O terceiro agradecimento vai para os 
conferencistas, os orientadores dos painéis 
e os orientadores da celebração mistagógica 
na Igreja da Santíssima Trindade.

O quarto agradecimento vai para os 
ministros da música: os compositores, os 
ensaiadores, directores, organistas e mem-
bros do pequeno coro. Eles deram alma ao 
nosso Encontro e muito nos ajudaram a 
rezar com o canto. 

O quinto agradecimento vai para os 
diferentes ministérios que tiveram lugar 
neste Encontro: os mestres das celebrações, 
os acólitos, os leitores e todos aqueles que 
zelaram pelo bom funcionamento das ce-
lebrações litúrgicas.

O sexto agradecimento vai para o 
pessoal de serviço deste Centro Pastoral e 
para as pessoas que nas outras Casas nos 
acolheram e serviram estes dias. 

O sétimo agradecimento, em forma 
de número perfeito, vai para o Reitor do 
Santuário de Fátima, Monsenhor Luciano 
Guerra, que cessa funções de Reitor no dia 
25 de Setembro. A ele se fica a dever muito, 
mesmo muito, destes Encontros. Bem haja, 
Monsenhor Reitor. Contamos com a sua 
continuada presença nestes Encontros.

O último agradecimento vai para todos 
os participantes no XXXIV Encontro Na-
cional de Pastoral Litúrgica.

Pedro Lourenço Ferreira 
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A SANTÍSSIMA TRINDADE 
NA LITURGIA DA RECONCILIAÇÃO

Introdução

O tema des ta  comunicação  é 
“a Santíssima Trindade na liturgia da 
Reconciliação”. Porquê a reconciliação? 
Porque estamos em Fátima e este 
sacramento tem particular importância na 
pastoral do Santuário. 

Começarei por apresentar de modo 
muito sintético o ritual da celebração 
da penitência e reconciliação1. Depois 
veremos alguns textos do ritual que 
nos apresentam a reconciliação como 
acção trinitária, partindo dos Preliminares 
e passando pelos textos bíblicos do 
leccionário deste sacramento e pelas 
orações, para apresentar a acção do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo na liturgia 
da Reconciliação. Por fim, destacaremos 
algumas das consequências celebrativas.

É sabido que os tratados teológicos 
sobre a Santíssima Trindade apresentam 
uma linguagem muito conceptual, fruto 
de séculos de reflexão. Esses conceitos 
teológicos são muito exactos e precisos, 
mas também demasiado difíceis. A liturgia, 
por sua vez, utiliza uma linguagem mais 
bíblica evitando essa outra linguagem 
extremamente técnica. É isso que se verifica 

1 Siglas e obras citadas de forma abreviada:
 CP: Ritual Romano – A Celebração da Penitência, 

Coimbra 1999.
 Catecismo: Catecismo da Igreja Católica, Coimbra 

1993.
 DH: H. DENZINGER - P. HÜNERMANN, El Magis-

terio de la Iglesia, Barcelona, 2000.
 As abreviaturas dos livros bíblicos são as habituais.

também na liturgia da Reconciliação: mais 
do que conceitos, o ritual recorre a uma 
linguagem fundamentalmente bíblica. 

1. O Ritual 
 da Celebração da Penitência

A Constituição Conciliar sobre a 
Liturgia, Sacrosanctum Concilium, no 
nº 72, determinou a reforma do Ritual 
da Penitência. Depois de um longo e 
complexo trabalho de revisão, este Ritual 
foi publicada em Dezembro de 1973. A 
edição portuguesa surgiu em 1976. Em 
1997 foi publicada a segunda edição 
portuguesa, a que actualmente usamos: 
Ritual Romano – A Celebração da 
Penitência, Coimbra 1997.
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Como todos os livros litúrgicos re-
formados por determinação do Concílio 
Vaticano II, este ritual abre com os Preli-
minares que apresentam a fé da Igreja no 
que diz respeito ao sacramento em questão 
e dão as indicações celebrativas básicas. 
Para o nosso tema, os Preliminares mos-
tram-se particularmente importantes, pela 
síntese que apresentam da reconciliação 
na história da salvação como aconteci-
mento trinitário.

Quanto à celebração propriamente 
dita, o actual ritual da Celebração 
da Penitência apresenta três formas: 
a celebração com um só penitente; a 
celebração da reconciliação de vários 
penitentes com confissão e absolvição 
individual; e a celebração da reconciliação 
de vários penitentes com confissão e 
absolvição geral. O Ritual prevê ainda a 
possibilidade de celebrações penitenciais 
não sacramentais. 

Pode identificar-se uma estrutura 
comum às três formas celebrativas, com 
quatro momentos fundamentais:
– Ritos iniciais e acolhimento dos 
penitentes
– Liturgia da Palavra
– Reconciliação sacramental
– Ritos conclusivos e despedida

2. Textos de carácter trinitário 
 na liturgia da reconciliação

2.1 Os Preliminares 
 da Celebração da Penitência

Os Preliminares abrem precisamente 
com a apresentação do mistério da 
reconciliação na história da salvação. 
“A história da salvação, no fundo, 
outra coisa não é senão a história das 
contínuas intervenções do Senhor para 

arrancar o homem do seu pecado”2. 
Toda a história da salvação é uma longa 
história de Deus em busca do homem, 
apesar das suas infidelidades; uma longa 
história de misericórdia de Deus, de 
conversão, de perdão e de reconciliação. 
Em Jesus Cristo, manifestou-se de modo 
definitivo esta vontade salvífica. É neste 
dinamismo que se insere este sacramento 
da reconciliação: gesto do amor de Deus 
Uno e Trino que hoje, no tempo da Igreja, 
continua a vir ao nosso encontro para 
nos oferecer o seu perdão. É esta visão 
que o primeiro número dos Preliminares 
apresenta e desenvolve. Deus Pai, desde o 
início da história da humanidade, promete 
e oferece a reconciliação aos homens. 
Apesar da dureza de coração do seu 
povo, Deus não deixa de prometer um 
reconciliador definitivo, o Messias. Essa 
promessa cumpre-se em Jesus Cristo, 
Filho de Deus.

Jesus veio chamar a penitência, mas 
também manifestar a misericórdia do Pai. 
As páginas dos Evangelhos estão cheias 
de episódios em que Jesus se aproxima 
dos pecadores, os acolhe e come com 
eles, com grande escândalo de muitos dos 
seus contemporâneos. Em algumas das 
curas que fez, aparece explicitamente o 
sentido de sinal do seu poder de perdoar 
e reconciliar. Mas é pelo mistério pascal 
de Jesus Cristo que a humanidade é 
reconciliada com Deus. O mistério pascal 
da sua paixão, morte, ressurreição e 
glorificação é a suprema revelação do 
rosto misericordioso do Pai, como é 
igualmente a revelação de Cristo como o 
reconciliador definitivo com o Pai.

“Depois da sua ressurreição, [Cristo] 
enviou o Espírito Santo sobre os Apóstolos, 

2 Conferência Episcopal Italiana, Evagelizzazione 
e Sacramenti della Penitenza e dell’unzione degli 
infermi (1974), n.º 51.
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para que eles tivessem o poder de perdoar 
ou reter os pecados (cf. Jo 20,19-23), 
e recebessem a missão de pregar, em 
seu nome, a penitência e a remissão dos 
pecados a todas as nações (cf. Lc 24,47)” 
(CP 1, p.12). O Espírito, o dom por 
excelência do Ressuscitado, continua na 
história a obra da reconciliação de Cristo, 
pela sua acção na Igreja e, de modo muito 
especial, pelo seu poder vivificante nos 
sacramentos, sobretudo do Baptismo, da 
Eucaristia e da Reconciliação. Ouçamos 
os Preliminares do ritual: “Esta vitória 
sobre o pecado brilha, antes de mais, no 
Baptismo, pelo qual o homem velho é 
crucificado com Cristo, para que seja 
destruído o corpo do pecado e não mais 
sejamos escravos dele, mas ressuscitando 
com Cristo, vivamos doravante para 
Deus (cf. Rom 6, 4-10). Por isso, a Igreja 
professa a sua fé «num só Baptismo para 
a remissão dos pecados»” (CP 2, p.12). O 
Baptismo é, pois, o primeiro “sacramento 
da reconciliação”, razão pela qual o 
sacramento da Penitência e Reconciliação 
sempre foi entendido como “penitência 
segunda”, que visa “restaurar” a vida 
baptismal, enfraquecida ou desfigurada 
pelo pecado e pela infidelidade do cristão 
baptizado.

Mas também a Eucaristia é “sacrifício 
de reconciliação”: “No sacrifício da 
Missa torna-se presente a paixão de 
Cristo, e o Corpo entregue por nós e o 
Sangue derramado para remissão dos 
pecados de novo são oferecidos a Deus 
pela Igreja para salvação de todo o mundo. 
Com efeito, na Eucaristia, Cristo está 
presente e é oferecido como «sacrifício de 
reconciliação» (Missal Romano, Oração 
Eucarística III) e para que nós, pelo seu 
Espírito Santo, «sejamos reunidos num só 
corpo» (Missal Romano, Oração Eucarística 
II)” (CP 2, p.13). A Eucaristia é mistério 

de reconciliação, pois torna presente o 
acto de reconciliação realizado por Cristo 
na cruz por nós. É celebração comunitária 
de uma comunidade reconciliada, meta de 
toda a vida baptismal.

A graça da reconciliação foi-nos 
concedida de modo especial num outro 
sacramento: “O nosso Salvador Jesus 
Cristo, ao dar aos Apóstolos e aos seus 
sucessores o poder de perdoar os pecados, 
instituiu na sua Igreja o sacramento 
da Penitência, para que os fiéis que, 
depois do Baptismo, caíram no pecado se 
reconciliem com Deus, pela renovação da 
graça. A Igreja tem, de facto, «a água e as 
lágrimas: a água do baptismo, as lágrimas 
de penitência» (S. Ambrósio, Epist. 41, 
12)” (CP 2, p.13).

Os Preliminares apresentam-nos o 
sacramento da reconciliação como acção 
da Santíssima Trindade na história da 
salvação. Afirmar que a reconciliação 
é acção trinitária não permite ignorar o 
que ao penitente diz respeito. Do ponto 
de vista do penitente, a Reconciliação é 
descrita como um regresso a Deus e à vida 
divina recebida no Baptismo: “O pecador 
que, por graça de Deus misericordioso, 
entra pelo caminho da penitência, regressa 
ao Pai que «primeiro nos amou» (1 Jo 
4,19), a Cristo que se entregou por nós (cf. 
Gal 2,20; Ef 5,25) e ao Espírito Santo que 
sobre nós foi derramado abundantemente 
(cf. Tit 3,6)” (CP 5, p.15). Este regresso 
realiza-se por impulso do Espírito Santo, 
que nos conduz à “conversão do coração” 
e nos torna “cada vez mais conforme[s] a 
Cristo” (CP 6ª, p.16).

É este “coração contrito” que faz a 
experiência de ser acolhido e abraçado 
por Deus Uno e Trino: “Através do 
sacramento da Penitência, o Pai recebe o 
filho que volta para Si [cf. Lc 15,11-32], 
Cristo toma aos ombros e reconduz ao 
redil a ovelha perdida [cf. Mt 18,12-13; Lc 
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15,3-6; Jo 10,2-18] e o Espírito Santo de 
novo santifica e habita mais plenamente 
no seu templo [Rom 8,9-11; 1 Cor 3,16; 
6,19]” (CP 6d, p.17).

2.2 As leituras da Palavra de Deus

Este ritual, como os demais livros 
litúrgicos pós-conciliares, é inteiramente 
permeado pela Palavra de Deus. Se 
prestamos atenção aos textos eucológicos, 
damo-nos conta de que a linguagem, as 
imagens, os conteúdos são profundamente 
bíblicos; são um “concentrado de 
Escritura”. Mas o mesmo podemos dizer 
dos Preliminares.

Além desta presença da Escritura 
nos textos eucológicos, a celebração 
prevê uma verdadeira liturgia da Palavra 
e justifica a sua importância: “É preciso 
que o sacramento da Penitência comece 
pela escuta da palavra, porque é pela sua 
palavra que Deus chama à penitência e 
leva à verdadeira conversão do coração” 
(CP 24, p.27). Ora, também nos critérios 
de escolha dos textos bíblicos aparece 
destacada a dimensão trinitária do 
sacramento: “Escolham-se leituras nas 
quais sobretudo:
a) a voz de Deus chame os homens 

à conversão e sempre a maior 
conformidade com Cristo;

b) se ponha diante dos olhos o mistério da 
reconciliação pela morte e ressurreição 
de Cristo e pelo dom do Espírito;

c) se apresente o juízo de Deus sobre o 
bem e o mal na vida dos homens para 
iluminar e examinar a consciência” 
(CP 24, p.27).
Os doze textos bíblicos apresentados 

pelo ritual para a Reconciliação de um só 
penitente, na sua brevidade, apresentam 
os aspectos fundamentais da conversão 
como chamamento de Deus e  da 
Reconciliação por obra de Deus Pai, por 

meio de Jesus Cristo morto e ressuscitado 
por nós e por acção do Espírito Santo. 
Estes diversos aspectos, que têm como 
base a visão trinitária do sacramento, 
aparecem amplamente desenvolvidos 
nos textos bíblicos para as outras duas 
formas celebrativas comunitárias e 
para as celebrações penitenciais não 
sacramentais.

2.3 Os textos eucológicos

Quanto aos textos eucológicos, há 
alguns que são explicitamente trinitários. É 
claro que apresentar a Reconciliação como 
acção trinitária nas orações implicaria olhar 
atentamente cada uma delas. Contudo, 
sem pretender ser exaustivo, apresento 
apenas algumas orações mais explícitas 
sobre o tema que nos ocupa, deixando 
“falar” a própria liturgia.

Na celebração da Reconciliação de um 
só penitente, a primeira forma celebrativa, 
logo de início, o sacerdote exorta o 
penitente à confiança em Deus e as várias 
fórmulas possíveis enumeram a acção das 
pessoas divinas: “Aproxima-te do Senhor 
com grande confiança, pois Ele não quer a 
morte do pecador, mas que se converta e 
viva” (cf. Ez 33,11); “Receba-te o Senhor 
Jesus, que não veio chamar os justos, mas 
os pecadores, para que se arrependam” 
(cf. Lc 5,32); “A graça do Espírito Santo 
ilumine o teu coração, para confessares 
os teus pecados, com toda a confiança, e 
sentires a misericórdia do Senhor” [cf Ef 
1,18] (CP 42bis, p.37-38)

De entre as várias orações do penitente 
(habitualmente, os penitentes usam apenas 
as fórmulas aprendidas de cor do chamado 
“acto de contrição”), duas apresentam 
carácter explicitamente trinitário. Uma 
das orações diz: “Deus, Pai clementíssimo, 
como filho arrependido me dirijo a Vós e 
digo: «Pequei contra Vós. Já não mereço 
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ser chamado vosso filho» [cf. Lc 15,18]. 
Cristo Jesus, Salvador do mundo, peço-
-Vos, como o ladrão arrependido a quem 
abristes as portas do paraíso: «Lembrai- 
-Vos de mim, Senhor, no vosso reino» [Lc 
23,42]. Espírito Santo, fonte de amor, eu 
Vos invoco cheio de confiança: «Purificai-
-me, e concedei-me que viva como filho da 
luz» [cf. Ef 5,8; Tes 5,5]” (CP 45, p.45).

Outra das orações de carácter 
expressamente trinitário é a seguinte: 
“Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus 
que tirais o pecado do mundo, pela graça 
do Espírito Santo, dignai-Vos reconciliar-
-me com o Pai, no vosso sangue, lavai-me 
de toda a culpa, e tornai-me um homem 
novo, para louvor da vossa glória” (CP 
45, p.46).

Se passarmos agora para a segunda 
forma, a celebração da Reconciliação 
de vários penitentes, com confissão 
e absolvição individual, encontramos 
vários textos eucológicos explicitamente 
trinitários. Assim, uma das orações iniciais: 
“Deus todo-poderoso e cheio de bondade, 
que nos reunistes em nome do vosso Filho, 
para alcançarmos misericórdia e a graça 
de um auxílio oportuno, abri os nossos 
olhos para reconhecermos o mal que 
fizemos e tocai os nossos corações para 
nos convertermos a Vós, com verdade. O 
vosso amor conduza de novo à unidade 
aqueles que o pecado desagregou; o 
vosso poder cure e fortaleça aqueles que a 
fragilidade feriu; o vosso Espírito renove 
para a vida aqueles que a morte venceu; de 
sorte que, restabelecida em nós a caridade, 
brilhe em nossas obras a imagem do vosso 
Filho e a Igreja, resplandecente da vossa 
luz, revele a todos os homens Aquele que 
nos enviastes, Jesus Cristo, vosso Filho 
e nosso Senhor, que é Deus convosco 
na unidade do Espírito Santo” (CP 50c, 
p. 111)

Uma belíssima oração de conclusão da 
acção de graças, apresenta a Reconciliação 
como obra trinitária: “Deus todo-poderoso 
e cheio de misericórdia, Vós criastes o 
homem de maneira admirável e mais 
admiravelmente ainda o remistes, e não 
o abandonais quando pecador, antes 
continuais a amá-lo com amor de pai. 
Vós enviastes o vosso Filho ao mundo 
para destruir o pecado e a morte pela sua 
paixão e nos restituir a vida e a alegria 
pela ressurreição; Vós enviastes o Espírito 
Santo aos nossos corações, para sermos 
vossos filhos e herdeiros; vós nos renovais 
continuamente pelos sacramentos da 
salvação, para nos libertar do pecado que 
escraviza e nos transformar, cada dia mais 
perfeitamente, na imagem do vosso Filho 
muito amado. Nós Vos damos graças pelas 
maravilhas da vossa misericórdia, e Vos 
louvamos com toda a Igreja, cantando um 
cântico novo, com a voz, o coração e as 
obras. A Vós a glória, por Jesus Cristo, no 
Espírito Santo, agora e para sempre” (CP 
57, p. 68).

Uma das fórmulas de bênção, para o 
final da celebração, diz: “Abençoe-vos 
o Pai, que nos chamou a sermos seus 
filhos adoptivos. Venha em nosso auxílio 
o Filho, que nos aceitou como irmãos. 
Esteja convosco o Espírito Santo, que fez 
de nós o seu templo” (CP 58b, p.108).

Desta breve análise, foram deixados 
de fora as fórmulas da absolvição, a que 
daremos particular relevo a seguir3.

3. A fórmula da absolvição 
 como modelo da compreensão
 trinitária da Reconciliação

As fórmulas da absolvição são os 
textos que de modo mais emblemático e 

3 Desta análise, por motivos de brevidade, deixo de fora 
as celebrações penitenciais não sacramentais.
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explícito apresentam a reconciliação como 
obra da Santíssima Trindade, atribuindo a 
cada pessoa divina uma acção própria. 
Impõe-se, por isso, que lhes prestemos 
particular atenção.

A primeira fórmula da absolvição está 
prevista para as três formas de celebrações 
deste sacramento. Mas há uma segunda 
fórmula, mais longa e desenvolvida, para 
a absolvição geral, na terceira forma de 
celebração. Ambas são explicitamente 
trinitárias. Vejamos a primeira:

“Deus, Pai de misericórdia, que, 
pela morte e ressurreição de seu Filho, 
reconciliou o mundo consigo e enviou o 
Espírito Santo para remissão dos pecados, 
te conceda, pelo ministério da Igreja, o 
perdão e a paz.

E eu te absolvo dos teus pecados em 
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amen” (CP 46, p.47; 55, p.65).

Esta fórmula é uma composição 
nova. Não se limita ao “em nome do Pai, 
e do Filho, e do Espírito Santo”, que se 
manteve no final, mas exprime a presença 
e acção de Deus Pai, do seu Filho Jesus 
Cristo e do Espírito Santo no mistério e 
no sacramento da Reconciliação. As três 
pessoas divinas são nomeadas quer na 
primeira parte da fórmula, quer na parte 
conclusiva. Na primeira parte a Santíssima 
Trindade é apresentada de acordo com 
a sua revelação na história da salvação; 
na segunda parte, as pessoas divina são 
nomeadas de forma coordenada, como 
no Baptismo. A primeira parte exprime a 
relação de cada uma das pessoas divinas 
connosco; na segunda parte, exprime-se 
a sua unidade. Os Preliminares explicam 
esta fórmula do seguinte modo: “A fórmula 
da absolvição indica que a reconciliação 
do penitente vem da misericórdia do Pai; 
mostra a ligação entre a reconciliação e o 
mistério pascal de Cristo; põe em relevo 

a função do Espírito Santo na remissão 
dos pecados; por fim, manifesta o aspecto 
eclesial do sacramento pelo facto da 
reconciliação com Deus ser pedida e dada 
através do ministério da Igreja” (CP 19, 
p.25; cf. Catecismo 1449).

À luz desta fórmula pode ser lido o 
leccionário deste ritual: os temas bíblicos 
dos textos apresentados podem, de facto, 
organizar-se a partir das várias expressões 
desta oração de absolvição4. Às luz 
desta fórmula tentaremos, de seguida, 
sistematizar de que modo a liturgia 
da reconciliação aparece como acção 
trinitária.

A segunda fórmula da absolvição é 
mais longa e destina-se à celebração da 
Reconciliação de vários penitentes, com 
confissão e absolvição geral (CP 62, 
p.192-193; 64e, p.201). É igualmente 
trinitária, mas em vez de a apresentar 
agora, encontrá-la-emos ao longo do resto 
da exposição. 

Se as fórmulas da absolvição e os 
vários textos do ritual nos apresentam a 
Reconciliação como acção da Santíssima 
Trindade, permitem-nos igualmente 
atribuir a cada pessoa divina uma acção 
própria neste processo da Reconciliação.

3.1 Deus, Pai de misericórdia,
 reconciliou o mundo consigo...

Deus Pai é invocado como “Pai de 
misericórdia” ou “Pai das misericórdias”, 
segundo a bela expressão de São Paulo: 
“Bendito seja Deus e Pai de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e 
o Deus de toda a consolação” (2 Cor 
1,3). É o Pai quem toma a iniciativa nas 
intervenções de misericórdia ao longo de 
toda a história da salvação. Em 1 Jo 4,10 

4 Cf. P. SORCI, «Il lezionario dell’Ordo Paenitentiae», 
Rivista Liturgica 92 (2006) 837-862.
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lê-se: “Nisto consiste o amor [de Deus]: 
não fomos nós que amámos a Deus, mas 
foi Ele que nos amou e enviou o Seu 
Filho como propiciação pelos nossos 
pecados” (cf. 1 Jo 4,19). O Pai é, pois, 
a fonte da reconciliação, como afirmam 
os Preliminares: “O Pai manifestou a 
sua misericórdia ao reconciliar o mundo 
consigo em Cristo, estabelecendo a paz, 
pelo sangue da sua cruz, com todas as 
criaturas que há na terra e nos céus (cf. 2 
Cor 5,18s; Col 1,20)” (CP 1, p.11). Aqui, 
os Preliminares citam um belo texto de 
São Paulo (2 Cor 5,18-20): “Tudo vem 
de Deus, que por Cristo nos reconciliou 
consigo e nos confiou o ministério da 
reconciliação. Na verdade, é Deus que em 
Cristo reconcilia o mundo consigo, não 
levando em conta as faltas dos homens e 
confiando-nos a palavra da reconciliação. 
Nós somos, portanto, embaixadores de 
Cristo; é Deus quem vos exorta por nosso 
intermédio. Nós vos pedimos em nome de 
Cristo: deixai-vos reconciliar com Deus”.

E a segunda fórmula da absolvição 
diz: “Deus Pai, que não quer a morte 
do pecador, mas que ele se converta e 
viva, que nos amou primeiro e enviou o 
Seu Filho ao mundo para que o mundo 
seja salvo por Ele, vos manifeste a sua 
misericórdia” (CP 62, p.192).

O Pai,  porque nos ama e quer 
reconciliar-nos consigo, sempre e 
repetidamente nos chama para si (cf. CP 
25a). A contrição, o arrependimento, a 
conversão são, pois, resposta a Deus, “que 
nos amou primeiro” (1 Jo 4,19).

Se a fonte e o início do itinerário da 
Reconciliação é Deus Pai, a finalidade, a 
meta do itinerário penitencial é também 
regressar ao Pai (cf. Lc 15, 11-32). Se 
todos os dons nos vêm do Pai, pelo Filho, 
no Espírito Santo, também todo o caminho 
penitencial tem por objectivo conduzir-

nos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. 
A absolvição entreabre as portas da casa 
do Pai e permite o seu abraço, pois é sua 
a iniciativa de abraçar e beijar o filho 
pródigo (cf. Lc 15,20).

3.2 ... pela morte e ressurreição 
 de seu Filho...

Deus Pai, continua a fórmula da 
absolvição, “pela morte e ressurreição de 
seu Filho, reconciliou o mundo consigo”. 
Cristo está no centro da apresentação 
da Reconciliação como obra trinitária 
na história da salvação. A fórmula 
da absolvição apresenta Cristo como 
Aquele que, pelo seu mistério pascal, 
nos reconcilia com Deus. Se a iniciativa 
da reconciliação vem de Deus Pai, esta 
realiza-se no mistério pascal de Jesus 
Cristo. Os Preliminares vão elencando 
os vários momentos da vida histórica de 
Jesus nos quais se revelou a misericórdia 
do Pai, para destacarem a centralidade do 
mistério pascal: “[Jesus Cristo] morreu 
pelos nossos pecados e ressuscitou para 
nossa justificação (cf. Rom 4,25). Por 
isso, na noite em que Se entregava, ao 
iniciar a paixão que nos salvou (cf. Missal 
Romano, Oração Eucarística III), instituiu 
o sacrifício da Nova Aliança no seu sangue 
para remissão dos pecados (cf. Mt 26,28), 
e, depois da sua ressurreição, enviou o 
Espírito Santo sobre os Apóstolos, para 
que eles tivessem o poder de perdoar 
ou reter os pecados (cf. Jo 20,19-23), 
e recebessem a missão de pregar, em 
seu nome, a penitência e a remissão dos 
pecados a todas as nações (cf. Lc 24,47)” 
(CP-P 1, p.12).

A referência aos actos salvíficos 
de Cristo e à sua função mediadora e 
reconciliadora encontra-se na maior parte 
dos textos eucológicos, muitos dos quais 
são orações dirigidas ao próprio Cristo. 



76 Boletim de Pastoral Litúrgica 76 Boletim de Pastoral Litúrgica 

Uma boa síntese encontra-se na segunda 
fórmula da absolvição: “O Senhor Jesus 
Cristo, que foi entregue à morte por causa 
das nossas faltas, que ressuscitou para 
nossa justificação e enviou o Espírito 
Santo sobre os seus Apóstolos, para 
receberem o poder de perdoar os pecados, 
pelo nosso ministério vos livre de todo o 
mal e vos encha do Espírito Santo” (CP 
62, p.192).

É Jesus Cristo o ministro principal 
do sacramento da reconciliação: Jesus 
Cristo não só instituiu o sacramento, mas 
também está presente e actuante nele (cf. 
Sacrosanctum Concilium, n.º 7). O bispo 
ou o presbítero actuam in persona Christi. 
Por sua vez, o pecador, que se converte, 
pouco a pouco, vai-se configurando com 
Cristo (cf. CP 6a, p.16; 7b, p.18).

3.3 ... e enviou o Espírito Santo 
 para remissão dos pecados....

A fórmula da absolvição, que nos vai 
servindo de guia do caminho nesta parte 
da reflexão, sublinha também a acção do 
Espírito Santo no mistério da reconciliação: 
o Espírito foi derramado sobre nós “para 
remissão dos pecados”. A fonte bíblica 
de inspiração desta parte da fórmula da 
absolvição é o texto do Evangelho de 
João (Jo 20, 19-23): Jesus apareceu aos 
discípulos, no dia da ressurreição, “soprou 
sobre eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito 
Santo. Àqueles a quem perdoardes os 
pecados, ficarão perdoados; àqueles a 
quem os retiverdes, ficarão retidos”. Ora, 
o Concílio de Trento apresentou esse texto 
bíblico como fundamento da afirmação da 
instituição por Jesus deste sacramento5. 

5 “O Senhor instituiu o sacramento da penitência 
principalmente [principaliter] quando, ressuscitado 
dos mortos, soprou sobre os seus discípulos dizendo: 
«Recebei o Espírito Santo; àqueles a quem perdoardes 
os pecados, ficarão perdoados; àqueles a quem os re-

Os Preliminares do actual ritual referem 
que: “Depois da sua ressurreição, [Jesus 
Cristo] enviou o Espírito Santo sobre os 
Apóstolos, para que eles tivessem o poder 
de perdoar ou reter os pecados (cf. Jo 20, 
19-23), e recebessem a missão de pregar, 
em seu nome, a penitência e a remissão 
dos pecados a todas as nações (cf. Lc 24, 
47)” (CP 1, p.12).

Uma oração do Missal Romano, 
no final do Tempo Pascal, apresenta a 
seguinte súplica: “Nós vos pedimos, 
Senhor, que a vinda do Espírito Santo nos 
torne dignos de participar nestes divinos 
sacramentos, porque Ele é a remissão 
de todos os pecados” (Missal Romano – 
Sábado da Semana VII da Páscoa, Oração 
sobre as oblatas). O Espírito é a remissão 
dos pecados! A sua obra, a sua acção é 
criar laços, estabelecer comunhão, unir, 
isto é: exactamente o contrário do pecado. 
Santo Agostinho, num dos seus sermões, 
afirmava que ainda que o perdão dos 
pecados seja obra de toda a Trindade, “era 
conveniente que o pecado, que é em si 
mesmo espírito de divisão, fosse expulso 
por aquele Espírito que o Pai e o Filho 
– que em si mesmos não estão divididos 
– têm em comum” (Santo Agostinho, 
Sermão 71,27: BAC 53, 350-353).

A acção do Espírito Santo, porém, não 
se limita à absolvição: é Ele que dá eficácia 
à Palavra de Deus como proclamação 
da misericórdia divina e chamamento à 
conversão; é Ele que fortalece o penitente 
e que ilumina o ministro do sacramento. 
Numa das orações presidenciais, no início 

tiverdes, ficarão retidos” (Jo 20,22-23). Por este facto 
tão insigne e tão claras palavras, o comum sentir de 
todos os padres entendeu sempre que foi comunicado 
aos apóstolos e aos seus legítimos sucessores o poder 
de perdoar ou reter os pecados, para reconciliar os fiéis 
caídos depois do baptismo” (Concílio de Trento, Ses-
são XIV, Doutrina sobre o sacramento da penitência, 
capítulo 1: DH 1670; cf. DH 1701, 1703).
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da celebração comunitária na segunda 
forma, pede-se explicitamente o dom 
do Espírito, indispensável para uma 
verdadeira conversão: “Irmãos, Deus 
dá-nos o seu Espírito para criar em nós 
um coração novo. Oremos, pedindo que 
nos conceda a graça de uma penitência 
interior verdadeira. Enviai, Senhor, ao 
meio de nós o vosso Espírito, para que nos 
lave nas águas puras da penitência e nos 
prepare para Vós como povo santo. Ele, 
que é a fonte da vida, nos dê a graça de Vos 
proclamarmos, em toda a parte, glorioso e 
cheio de misericórdia. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, Vosso Filho…” (CP 50b, 
p.91)

A f ó r m u l a  d a  a b s o l v i ç ã o  é 
acompanhada de um gesto epiclético: a 
imposição das mãos, sinal da invocação 
do Espírito Santo sobre o penitente ou 
os penitentes. Nos Preliminares lê-se: “O 
sacerdote, depois da oração do penitente, 
estende as mãos sobre a sua cabeça, ou, 
ao menos, a mão direita, e diz a fórmula 
da absolvição” (CP 19, p.25; a rubrica 
volta a referir esse mesmo gesto: CP 46, 
p. 47; 55, p. 65; 64e, p. 200). Não se 
trata de uma invenção do actual ritual, 
mas antes a recuperação de um gesto de 
reconciliação amplamente testemunhado 
a partir do século III por São Cipriano, 
Santo Agostinho, São Jerónimo ou São 
Leão Magno, entre outros. Contudo, 
com a introdução da penitência tarifada, 
primeiro, e da penitência “auricular”, 
depois, a imposição das mãos sobre os 
penitentes foi perdendo relevo. A teologia 
escolástica, com a sua insistência sobre os 
actos do penitente como “quase-matéria” e 
a absolvição como “forma” do sacramento 
e declarando como desnecessário qualquer 
rito exterior, contribuíram para fazer 
cair em desuso este gesto. O Ritual 
Romano (1614), reformado por indicação 

do Concílio de Trento,  recuperou 
timidamente a imposição da mão direita, 
mas a introdução do confessionário com 
a grade tornou insignificante o gesto. 
Actualmente, o perigo é deixar cair de novo 
em desuso o gesto, muito por não se ter 
encontrado ainda uma solução satisfatória 
para o problema do lugar da celebração 
deste sacramento6. Este gesto acompanha 
a absolvição e indica o seu significado 
de efusão da graça do Espírito Santo. 
Com a imposição das mãos, o momento 
fundamental deste sacramento celebra-se 
por palavras e gestos intimamente unidos, 
invocando “a graça do Espírito Santo para 
a remissão dos pecados” (CP 35c, p.31).

A fórmula longa da absolvição geral 
sintetiza a acção do Espírito Santo na 
reconciliação deste modo: “O Espírito 
Consolador, que nos foi dado para remissão 
dos pecados e no Qual temos o poder de 
chegar ao Pai, purifique os vossos corações 
e os ilumine, para que anuncieis o poder 
do Senhor que vos chamou das trevas à 
sua luz admirável” (CP 62, p.192).

3.4 ... pelo ministério da Igreja....
A fórmula da absolvição sublinha 

também a dimensão eclesial do sacramento: 
“pelo ministério da Igreja”. Esta dimensão 
eclesial é inseparável da acção do Espírito 
Santo na Reconciliação. Vejamos como 
apresentam os Preliminares a acção 
da Igreja na Reconciliação: “Toda a 
Igreja, como povo sacerdotal, actua de 
diversos modos no exercício da obra da 
reconciliação que lhe foi confiada pelo 
Senhor. Não só chama à penitência pela 
proclamação da palavra de Deus, mas 
ainda intercede pelos pecadores e ajuda 
o penitente com desvelos e cuidados de 
mãe, de modo a que ele reconheça os 

6 Cf. Código de Direito Canónico, Cânon 964; CP 
12bis, p.22).
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seus pecados e os confesse, e alcance 
de Deus, o único que lhe pode perdoar 
os pecados, a misericórdia. Mas a Igreja 
torna-se mais instrumento de conversão e 
de absolvição do penitente pelo ministério 
confiado por Cristo aos Apóstolos e aos 
seus sucessores” (CP-P 8, p.19).

Sublinhar esta dimensão eclesial 
da reconciliação foi um dos maiores 
méritos do actual ritual da celebração 
deste sacramento. Uma prática de 
séculos foi reduzindo este sacramento 
à confissão e absolvição, perdendo 
progressivamente o carácter eclesial e 
celebrativo. Hoje, apesar do novo ritual, a 
prática de séculos continua a fazer sentir 
o seu peso. Sem valorizar a dimensão 
celebrativa, dificilmente se conseguirá 
destacar a eclesialidade da Reconciliação; 
dificilmente será perceptível que é “pelo 
ministério da Igreja” que nos é concedida 
a Reconciliação.

“A Igreja exerce o ministério do 
sacramento da Penitência por meio dos 
Bispos e dos Presbíteros, os quais chamam 
os fiéis à conversão pela proclamação da 
palavra de Deus e lhes testemunham e 
dão a remissão dos pecados em nome de 
Cristo e no poder do Espírito Santo” (CP 
9a, p.19)

A consideração da reconciliação como 
acção trinitária tem consequências para os 
ministros e para a forma como celebram 
este sacramento:
 – O ministro revela aos penitentes 
o coração de Deus Pai, como dizem os 
Preliminares: “Ao receber o pecador 
penitente e ao encaminhá-lo para a luz 
da verdade, o confessor desempenha o 
papel de pai, revelando assim aos homens 
o coração do Pai celeste e reproduzindo 
a imagem de Cristo Pastor” (CP-P 10c, 
p.20). Como tal, a sua atitude para com 
o penitente deve ser afável e acolhedora, 

ajudando-o a compreender que o perdão 
e a reconciliação têm a sua origem no 
coração misericordioso de Deus Pai.

– O confessor reproduz “a imagem 
de Cristo Pastor”, uma vez que exerce o 
ministério do próprio Cristo: “Lembre-se 
[o confessor]”, dizem os Preliminares, 
“que lhe foi confiado o múnus de Cristo, o 
qual para salvar os homens, realizou, com 
misericórdia, a obra da redenção e está 
presente nos sacramentos com o seu poder” 
(CP-P 10c, p.20). O ministro age em nome 
de Cristo, actua in persona Christi para 
reconciliar o penitente (cf. CP 6b, p.16; 9, 
p.19; 11, p.21). Assim, a melhor “escola” 
desta forma de exercício do ministério é 
a Palavra de Deus, sobretudo os textos 
evangélicos que nos testemunham o modo 
de agir de Jesus com os pecadores.

–  O s  P r e l i m i n a r e s  e x o r t a m 
expressamente que, como preparação 
para a celebração deste sacramento, “o 
sacerdote invoque o Espírito Santo, para 
que d’Ele receba a luz e a caridade” (CP 
15, p.23); que peça “o discernimento dos 
espíritos”, que “é o conhecimento íntimo 
da obra de Deus no coração dos homens, 
dom do Espírito Santo e fruto da caridade 
(cf. Filip 1,9-10)” (CP 10a, p.20).

3.5 … te conceda o perdão e a paz.
A fórmula da absolvição sintetiza os 

dons que suplicamos a Deus com duas 
palavras: o perdão e a paz.

O perdão dos pecados é dom de Deus, 
já que só Ele pode perdoar os pecados. São 
João Crisóstomo, comparando o pecado 
a uma ferida, afirmava que quando Deus 
perdoa os pecados cura de tal modo a 
ferida que não deixa sequer cicatriz, não 
permite que fique qualquer sinal; e com 
a saúde, dá também de novo a beleza (cf. 
Homilia VIII de Paenitentia: PG 49, 339-
340).
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Se o perdão é compreensível na sua 
profundidade, outro tanto não se pode 
dizer da paz. Aqui é o conceito bíblico 
que está por trás do termo usado. No 
Antigo Testamento, a paz significava 
bem-estar, harmonia, felicidade, salvação. 
O Novo Testamento recebe a concepção 
de paz do povo de Israel, mas em Jesus 
Cristo aprofunda-o. A paz é justificação 
e salvação, o fruto da reconciliação com 
Deus. A paz é fruto do mistério pascal 
de Cristo, que é verdadeiramente a nossa 
paz (Ef 2,14); Ele depois da ressurreição, 
diz-nos o Evangelho segundo São João, 
apareceu aos discípulos e disse-lhes: 
“«A paz esteja convosco!» Dito isto, 
mostrou-lhes as mãos e o peito. Os 
discípulos encheram-se de alegria por 
verem o Senhor. E Ele voltou a dizer-lhes: 
«A paz esteja convosco!»” (Jo 20,19). 
Como a caridade ou a alegria, a paz é 
fruto do Espírito Santo, como refere São 
Paulo aos Gálatas (Gal 5,22). Em suma, 
a paz é dom de Deus Uno e Trino; dom 
que nos é concedido no sacramento da 
Reconciliação.

Conclusão
O caminho feito, sublinhando a acção 

de Deus Uno e Trono na liturgia da 
Reconciliação, revela-nos a natureza 
própria deste sacramento: a celebração 
não se centra no pecado, mas em Deus 
e na sua misericórdia. É celebração do 
mistério pascal, pelo qual Deus Pai nos 
dá a maior prova de amor, em Jesus 
Cristo seu Filho, entregue por nós e 
para nossa salvação, e que depois de 
ressuscitado nos envia o Espírito Santo 
para a remissão dos pecados. Este é o 
mistério celebrado! Esta constatação em 
nada retira valor aos “actos do penitente” 
(arrependimento ou contrição, confissão 

dos pecados e satisfação ou penitência), 
que na terminologia clássica constituem 
a “quase-matéria” deste sacramento, mas 
apresenta-os na justa perspectiva. Não 
celebramos o pecado nem a fragilidade 
humana; celebramos sim a infinita 
misericórdia de Deus que nos oferece a 
reconciliação como dom imerecido que se 
acolhe com gratidão. Contudo para que este 
sacramento não fique centrado no pecado, 
mas na misericórdia divina, é fundamental 
que haja verdadeira celebração. Embora a 
doutrina eclesial nos diga que os elementos 
fundamentais do sacramento são os actos 
do penitente e a absolvição, não se pode 
descurar a dimensão de memorial, de 
doxologia, isto é, de louvor e acção de 
graças, e de “epiclese” ou súplica. São 
dimensões constitutivas de qualquer 
celebração litúrgica.

A celebração cristã, e também a liturgia 
da Reconciliação, é sempre memorial, 
“anamnese”; implica sempre esse tornar 
presente para nós, hoje, do mistério da 
reconciliação, manifestado ao longo da 
história da salvação. A liturgia da Palavra 
é elemento constitutivo fundamental desta 
dimensão memorial. Mas a dimensão 
“anamnética” não se limita à Palavra de 
Deus: está igualmente presente nos textos 
de oração, de modo sintético.

A celebração cristã, e também a 
liturgia da Reconciliação, é sempre acção 
de graças e de louvor; é doxologia. 
Ouçamos o que dizem os Preliminares: 
“A celebração deste sacramento é sempre 
um acto em que a Igreja proclama a sua 
fé, dá graças a Deus pela libertação com 
a qual Cristo nos libertou (cf. Gal 4,31) 
e oferece a sua vida como sacrifício 
espiritual para louvor da glória de Deus, 
enquanto caminha ao encontro de Cristo” 
(CP 7, p.18). Celebrar a Reconciliação é 
sempre também dar graças a Deus pela sua 
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misericórdia infinita. Os próprios actos 
do penitente deveriam ter este carácter 
doxológico: a confissão dos pecados é 
ao mesmo tempo confissão de louvor, 
isto é, reconhecimento da misericórdia 
divina; igualmente o chamado “acto de 
contrição”, nas diversas formas propostas 
pelo ritual, apresenta de modo muito 
claro esta dimensão de louvor. Também 
as várias orações, e de modo especial as 
duas fórmulas da absolvição, começam 
com uma acção de graças mais ou menos 
explícita a Deus Pai, que no mistério pascal 
de Jesus Cristo, reconciliou o mundo 
consigo e infundiu sobre nós o Espírito 
Santo para a remissão dos pecados. De 
referir ainda que qualquer uma das 3 
formas celebrativas se conclui com um 
explícito acto de acção de graças.

Terceira dimensão constitutiva de 
toda a celebração litúrgica, e também da 
liturgia da Reconciliação, é a súplica, a 
“epiclese”. Súplica sobretudo para que 
Deus derrame sobre nós abundantemente 
o dom do seu Espírito Santo. Já atrás se 
referiu que a absolvição tem carácter de 
“epiclese” explícita, mas este não é o 
único elemento de súplica: os textos de 
oração apresentam sempre esta dimensão.

A redução aos mínimos exigidos para 
a validade do sacramento corre sempre 
o risco de fazer perder estas dimensões 
fundamentais de qualquer celebração.

Outro aspecto a sublinhar é a dimensão 
festiva da liturgia da Reconciliação. Toda 

a celebração é profundamente marcada 
pela vitória pascal de Cristo sobre o 
pecado. Toda a celebração é atravessada 
pela alegria do Pai que acolhe o pecador 
(cf. Lc 15: o pai que abraça o filho pródigo 
e manda preparar o banquete; a mulher 
que se alegra e festeja por encontrar a 
dracma perdida; o pastor que se alegra, 
toma a ovelha perdida aos ombros e faz 
festa). Também o pecador se alegra por 
se reconhecer perdoado, cheio dessa 
mesma alegria, que é fruto do Espírito 
Santo (Gal 5,22). Alegria ainda da Igreja, 
que acolhe no seio materno os membros 
renovados pelo Espírito de Deus. Se temos 
dificuldade em associar esta dimensão 
festiva à penitência e reconciliação não 
será porque encaramos este sacramento 
mais pela perspectiva do pecado e pouco 
pela óptica fundamental da misericórdia 
divina? Embora seja necessário insistir 
sobre a necessidade, por parte do penitente, 
de confessar os seus pecados e de assumir 
uma séria atitude de conversão, no centro 
da celebração está a gratuidade do perdão 
divino.

Muito ficou por dizer, houve aspectos 
que apenas foram referidos mas não 
aprofundados e as consequências a tirar da 
consideração da reconciliação como acção 
trinitária seriam bem mais numerosas do 
que estas indicações genéricas. Porém, o 
meu objectivo não era dizer tudo.

 Carlos Cabecinhas



O que a Escritura ensina por palavras
Aqui é revelado à simples vista,
Em sentido preciso, e não deixado
À livre fantasia do artista.

Oh mistério de Deus em três Pessoas
Em que alterna o plural e o singular!
Oh riqueza de símbolos usados
Para a comum natureza indicar!

Aparecidos como anjos alados,
Seus vultos são idênticos, iguais.
Entre si não há antes e depois,
 Um menos poderoso e outro mais.

PoEsia

O MISTÉRIO DA TRINDADE  
no ícone de André Rublev

Cada um dos três sustenta um bastão 
De viandante – a mesma autoridade! –
Iguais auréolas de ouro na cabeça
Todas três iguais em claridade.

À volta da mesma mesa sentados
Em tronos iguais, de igual dignidade,
As três figuras são de azul ornadas 
– Sinal de realeza e divindade.

O monge pintor bem sabe que a Deus
Ninguém jamais O viu, e no entanto,
Também sabe que Jesus revelou
Por igual o Pai e o Espírito Santo.

Rublev quis dizê-lo através das cores
E dos gestos dos Anjos em missão,
Sentados à mesa fora da tenda,
Servidos por Sara e por Abraão.

Toda a pintura é tecida de luz
Que reverbera sobre quem a vê;
E as figuras, serenas, em repouso,
Dizem-nos paz e mais um não sei quê.

São muito semelhantes, mas distintas
Pela sua atitude singular:
Como um todo as Pessoas se completam
Uma a uma em relação circular.

Inexaurível comunhão de amor:
Um só Deus nas três pessoas divinas.
Fonte da vida para quem tem sede
Convite para as águas cristalinas.
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Distintas pela mútua relação,
São plenamente iguais em sua glória.
Mas uma outra distinção se refere
À sua acção no mundo e na história.

A identificação é sugerida 
Pelas cores das vestes e sinais:
Posição dos corpos, gestos das mãos,
Em formas geométricas iguais.

No Pai a cor azul é mais discreta:
– porquanto “a Deus jamais alguém O viu” –
A não ser reflectido na beleza
Que nos seres criados infundiu.

No conjunto do ícone pintado
O Pai, à esquerda, é ponto de partida:
Seu manto de ouro, rosa e verde
É símbolo de realeza e vida.

Bem no centro da mesa iluminada,
Eis o sagrado cálice e o Cordeiro:
O anjo central na taça contido,
Feito dom total para o mundo inteiro.

Túnica vermelho-sangue é o símbolo
Do amor imolado em sacrifício;
Todo o poder recebeu de seu Pai 
Para se dar em nosso benefício

De manto azul e ombro descoberto
Retorna agora ao seio da Trindade.
“Quem Me vê, vê o Pai”, Jesus dissera,
E nós vimos a sua divindade.

Dois dedos da mão direita, em bênção,
Revelam sua dupla natureza:
Verdadeiro Deus, verdadeiro homem,
A convidar-nos para a sua mesa.

O Espírito Santo – Anjo da direita –
É Senhor, Espírito que dá vida:
O verde é a cor das coisas vivas
E também da esperança prometida.

Ei-l’O que vem, já Se põe a caminho,
Para dar início à sua missão:
Conduzindo-nos à verdade plena 
E renovando o nosso coração.

Com mão em bênção o Pai chama o Filho
Indicando a taça, ali bem no centro.
E o Filho aceita a vontade paterna:
Ser para os homens bebida e alimento.

No círculo de amor das três Pessoas
Pode também entrar o pecador.
Há espaço para entrar na intimidade
Do colóquio jubiloso do amor.

O Pai propõe à nossa liberdade
Participar da sua santa mesa:
Dar a nossa vida por Jesus,
Vencendo as tentações da natureza.

E o Espírito Santo nos faz entrar
No banquete pelo Pai preparado:
“Façamos festa, porque este meu filho
Andava perdido e foi encontrado.

O amor do Pai entrou no tempo humano
Em Cristo que, na cruz, venceu a morte:
Nova vida se revela e se renova
Mudando para sempre a humana sorte.

Eis a taça, ponto da convergência
Dos três hóspedes, divinas figuras:
Mistério de amor alçado na Cruz,
Triunfo de Cristo subindo às alturas.

Fátima, 25-07-2008
P. Luís Ribeiro
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sErviço NacioNal dE Música sacra

CURSO DE MÚSICA LITÚRGICA

O Serviço Nacional de Música Sacra  
deu início ao IV Curso de Música para 
organistas e directores de coro, desta vez 
enriquecido com a novidade da inclusão 
dos cantores. Realizado em Fátima nos dias 
18 a 30 de Agosto de 2008, este curso tem 
a duração de três anos com um encontro 
intensivo de duas semanas na segunda parte 
de Agosto e um encontro de dois dias no 
Natal e outro na Páscoa. 

Participaram 72 alunos, provenientes 
das 17 dioceses do continente. O curso foi 
orientado por 12 professores. O Santuário 
de Fátima subsidia esta actividade desde 
o seu início.

Este curso tem dois níveis. O Nível  A é 
destinado aos mais adiantados e o Nível 
B aos menos adiantados. Há cadeiras 

que são comuns e cadeiras específicas. As 
cadeiras comuns – como Liturgia e Intro-
dução aos Salmos, História da Salvação, 
História da Evolução das Formas Musicais 
Litúrgicas, Harmonia e Formação Musical, 
Coro – ocupam os tempos da manhã. Estas 
cadeiras ou são para todos ou para grupos. 
As cadeiras específicas são individuais e 
ocupam os tempos da tarde.

As celebrações litúrgicas do programa 
fazem parte integrante do curso.

O exame final será na segunda 
metade de Agosto de 2011. Os alunos 
que fizerem, com êxito, o exame, terão 
direito a um diploma especial. Os outros 
alunos terão direito a um Diploma, desde 
que frequentem qualquer dos Cursos, com 
regularidade durante dois anos.





É importante que as primeiras palavras 
façam referência a esse momento original 
e fundador da Eucaristia onde Jesus 
instituiu “este grande sacramento”. Desde 
o início deste texto duas palavras devem 
reter a nossa atenção, que dizem respeito 
à exemplaridade com que Jesus ‘presidiu’ 
à Última Ceia; são elas: “simplicidade” e 
“dignidade”.

No prelúdio deste momento se situa a 
“unção de Betânia”: um perfume precioso 
quando há pobres entre nós? “Que 
desperdício”!, no entanto, Jesus faz uma 
avaliação diferente.

Por último a referência é ao lugar 
onde se vai celebrar a Nova Páscoa: 
“uma cuidadosa preparação da ‘grande 
sala’ – adverte Jesus, pois o momento 
é de plenitude do dom da Redempção 
oferecida por Deus à humanidade em 
Jesus Cristo Seu Filho.

Neste  conjunto de referências 
primordiais, onde palavras e gestos 
de Jesus são paradigmáticos se situa 
o nascimento da liturgia cristã. Nas 
narrações da Instituição da Eucaristia 
emergem “os traços duma “sensibilidade 
litúrgica”. Esta traduz-se num dispositivo 
estrutural e “formal” (reservado) a que 
chamamos “espaço litúrgico”.

Assim, no hoje das nossas celebrações, 
também o conjunto de todas as palavras 
(mesmo sob a forma de canto) e dos gestos 
se devem inserir numa relação com este 
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Embora entendamos a finalidade 
desta proposição ela merece, no entanto, 
alguma reflexão. Assim colocado: “O 
espaço celebrativo e a assembleia…” 
podemos inconscientemente pensar numa 
dissociação de duas realidades antagónicas 
ou irreconciliáveis, que agora queremos 
conciliar. Não se trata, pois, de reconciliar 
o irreconciliável mas sim de aprofundar a 
relação mútua, indissociável desta única 
realidade que é o edifício igreja.

O espaço celebrativo é-o em plenitude 
quando a assembleia o “constrói” na sua 
totalidade. Este mesmo espaço “vazio” 
torna-se “memória” dos que de novo 
hão-de vir para o pleno cumprimento 
da realidade viva de Deus no homem 
“por Cristo, com Cristo e em Cristo”. A 
assembleia, depois do “Ide em paz e o 
Senhor vos acompanhe” dissolve-se numa 
expressividade da Igreja que se centra 
no testemunho cristão global, cuja força 
se busca na fonte que jorra do Corpo e 
Sangue do Senhor, isto é, no momento em 
que a assembleia se constitui de novo para 
a Eucaristia.

Ora é neste ponto central da vida da 
fé – a Eucaristia – que centramos a nossa 
reflexão.

Na Carta Encíclica de João Paulo 
II: “Ecclesia de Eucharistia” – A Igreja 
vive da Eucaristia, o capítulo V insiste no 
“decoro da celebração Eucarística” (17 de 
Abril, Quinta-Feira Santa, do ano 2003).

artE floral

O ESPAÇO CELEBRATIVO 
E A ASSEMBLEIA



tempo e espaço primordial, para que nós 
possamos entrar em relação com os outros 
e com Deus, o que inclui a nossa relação 
com o dispositivo celebrativo onde várias 
peças de mobiliário habitam e servem 
o espaço para a liturgia, constituindo 
os elementos duma poética teologal do 
sensível, que é específico da liturgia.

Este espaço necessário para a celebração 
deveria fazer também memória da “grande 
sala” onde Jesus com simplicidade e 
dignidade celebrou a Última Ceia.

A liturgia ao longo dos tempos, na 
busca deste momento e deste espaço, 
fez nascer um “rico património de arte” 
sempre orientado pelo mistério cristão.

Neste espaço de reflexão vamos tentar 
fazer um quadro mais ou menos global 
dos elementos que devem ser objecto de 
uma atenção permanente e sábia.

Os lugares de culto, são espaços cuja 
fundamentação existencial originária 
implica um grupo de pessoas – filhos de 
Deus – reunidos em nome do Senhor, para 
darem pleno cumprimento ao mandato 

de Cristo “fazei isto em memória de 
Mim”. Ora é esta “assembleia” que 
existe num tempo e num lugar, carregada 
de história feita duma expressividade 
cultural determinante, que se reúne na 
casa da igreja para dar graças. Esta casa 
é a sua casa. É a igreja-casa que para lá 
das análises tantas vezes negativas do 
movimento de secularização, faz, no 
entanto, surgir uma imagem eficaz, actual, 
e para além disso, original, do edifício 
eclesial e seu espaço específico.

É este tema da igreja-casa, que já 
mostrou a eficácia do seu caminho em 
múltiplas realizações arquitecturais, 
embora muito poucas em Portugal, que 
melhor se adapta ao desafia lançado 
pelo Vaticano II. Este tema da igreja-
casa significa que a realidade humana, 
fundamental, da casa, conjugada com 
a do lugar de reunião cristã, que é mais 
profunda, é capaz, hoje como nos tempos 
apostólicos, de assegurar às nossas igrejas 
o clima de interioridade, de irradiação, 
de renovação calma e criadora que lhe 

Missa da Dedicação da igreja de São Martinho de Annoeullin (França, 59)
Arranjo litúrgico de Gilles Dara e Anna Da Rocha, 2004.
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vem da sua origem pascal e do mistério 
permanente de comunhão e de missão 
para as quais elas existem.1

Esta “imagem”, no plano arquitectural, 
tem a particularidade de ser completa, 
quer dizer, de poder ser realizável em todo 
o lugar evitando a alienação falsamente 
monumental que acusam a maioria das 
igrejas modernas e que depois de alguns 
anos em utilização se tornam rapidamente 
desclassificadas.

Apesar desta referência aos primeiros 
séculos do cristianismo a igreja arrisca-se 
a ser compreendida duma forma unívoca; 
por isso é necessário descrevê-la em 
termos de intimidade, de hospitalidade e 
de funcionalidade – é aqui que se situa 
a “simplicidade” e “dignidade” de que 
falava o Papa. Em seguida, é a abertura 
ao mundo exterior da natureza e da cidade 
(vila ou aldeia), uma vez que o homem 
não habita somente a sua casa, mas o 
mundo, o cosmos na totalidade das suas 
relações.

1 Cf Frédéric DEBUYST, “A la recherche d’une troi-
sième force » in Art d’Eglise 149(1969), p. 353. 

A alma desta casa não lhe vem somente 
dos muros e duma luz que ilumina ou 
tamisa a sua intimidade, mas aparece, 
antes de mais, na relação pessoal dos 
seus habitantes, quer dizer, na qualidade 
própria da sua vida e da sua intimidade.

Esta perspectiva exclui a grandiosidade 
– uma imposição urbanística desmedida – 
mas ao contrário, a igreja encontrará a 
sua força e a sua presença numa modéstia 
significativa que alia a simplicidade e a 
verdade da sua arquitectura numa poesia 
discreta, num acolhimento realmente 
humano2.

É verdade, mesmo hoje, que os fiéis 
se aproximam mais facilmente duma 
arquitectura religiosa habitada por 
formas líricas e espectaculares. Existe 
aparentemente uma “áurea sacral” das 
grandes construções do passado. Mas 
o critério é frágil. Estas construções 
tornam-se muitas vezes um peso de 
“serviços mortos” difíceis a gerir. Assim, 
compreendemos porque é que a génese da 

2  Th 299.

Igreja de São Paulo, Waterloo, Bélgica
Arquitecto: Jean Cosse, 1968
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igreja moderna não se pôde manifestar e 
afirmar senão através dum cemitério de 
formas pseudo-arquitecturais e pseudo-
litúrgicas.

Lembremo-nos das experiências 
realizadas em França, na Alemanha e na 
Suiça onde uma vaga de monumentalidade 
retardou de vários anos o aparecimento 
desta “casa da assembleia cristã”. Assim 
convém lembrar de modo bem claro que 
o grande sucesso da capela de Ronchamp 
de Corbusier foi para ser admirada e não 
imitada.

Em todo o caso, a linha arquitectural 
a que fazemos referência leva-nos a 
levar até ao fim a economia de meios, a 
ascese espacial. Mesmo hoje esta linha 
é ainda incompreendida por alguns dos 
fiéis. Dizem que não lhe diz nada e que 
se sentem perdidos nos seus interiores 
de aparência demasiados neutros. Isto 
deve-se a uma insegurança existencial que 
não lhes dá a perspectiva da sua própria 
pessoa e uma falta de convicção para 
gerir a sua própria liberdade muitas vezes 
ainda não estruturalmente adquirida. 
Eles não encontram neste rigor e neste 
“vazio”, a sua visão congenital, fortemente 
exteriorizada do sagrado e tornam-se 
incapazes de centrar a sua atenção onde o 
sagrado propriamente cristão reside como 
no seu coração e na sua fonte, isto é, na 
própria celebração.

Onde encontrar, pois, para além da 
própria celebração, os fundamentos para 
a construção do espaço eclesial? A via 
monumental ou a tendência “analítica” 
rapidamente mostraram os seus limites. 
Assim temos que buscar uma terceira 
tendência, diferenciada das anteriores. 
Propomos olhar para a arquitectura 
doméstica, pois esta, tende a unir de 
facto o sério funcional à liberdade criativa 
e o rigor construtivo a uma poesia de 

tipo “interior”, muito sóbria no plano da 
expressividade. Em consequência, cada 
vez que uma arquitectura deste tipo é 
aplicada a uma teologia eclesial simples, 
aberta, próximo do essencial, vemos 
aparecer certamente verdadeiras igrejas.

Vejamos dois exemplos: Em primeiro 
lugar a capela universitária dos irmãos 
Sirèn em Otaniemi (Finlândia), de 1956.

Aproximando-se da Igreja, ficamos 
surpreendidos pela sua simplicidade que 
irradia uma poesia admirável. O espaço 
interior aparece ao mesmo tempo forte, 
rigoroso e subtil. O mobiliário é cuidado 
e toca, de muito perto, a perfeição. Com 
algumas modificações menores esta 
igreja conviria perfeitamente a uma igreja 
paroquial. A sua riqueza de acolhimento, 
de hospitalidade, de comunhão humana 

Capela universitária dos irmãos Sirèn 
em Otaniemi (Finlândia), de 1956.
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é evidente. Ela transmite uma qualidade 
contemplativa que é apta a remeter aos 
nossos olhos uma imagem do espaço 
eclesial que perdemos depois de muito 
tempo: a imagem da “igreja-casa”, um 
“lugar” onde a comunidade cristã se 
possa encontrar, celebrar em conjunto na 
seriedade e na alegria uma presença pascal 
sempre renovada, e partilhada em seguida 
na paz com os que estão fora.

O outro exemplo é a Igreja de São 
Lourenço de Emil Steffann, em Munique 
de 1956:

Um perigo continua a estar presente 
cada vez que um sacerdote pensa em 
construir ou reorganizar uma igreja. Como 
estes dominam a liturgia, a sua primeira 
preocupação é a de determinar “com 
uma precisão de jogadores de xadrez, os 
diferentes pólos da celebração. Como se 
o problema pudesse ser limitado a uma 
questão de organização litúrgica. Depois 
destes elementos serem determinados, 
localizados, analisados, neles mesmos e 
em referência aos outros, tenta-se construir 
uma igreja à volta desta organização- 

Esta igreja é fruto da melhor reflexão 
sobre o movimento litúrgico. A assembleia 
está reunida à volta do altar que é ele-
mesmo o que deve ser. Nada vem perturbar 
a harmonia do interior ao qual a grande 
ábside confere uma grande densidade 
e mostra claramente a vanidade das 
decorações.

A celebração eucarística nesta igreja 
continua a ser até hoje um modelo da 
aplicação exacta do espírito do Concílio.

Destes exemplos aparece a mais 
aceitável das definições da igreja cristã: o 
“lugar da reunião pascal”. Objectivando, é 
a igreja que nos leva a interiores simples e 
calmos onde o essencial é o essencial e o 
acessório é acessório. 

-tipo, sem duvidar que ela é puramente 
abstracta. 

Este modo de proceder (encorajado 
por diversos documentos oficiais) conduz, 
na maior parte das vezes, a realizações 
onde nem a liturgia, nem a hospitalidade 
encontram uma expressão verdadeiramente 
satisfatórias.

Na Antiguidade cristã a liturgia inserir-
se numa arquitectura pré-existente, de 
boas proporções e que oferecia à partida 
um espaço autenticamente humano. Era 
tarefa da comunidade criar e viver a 
liturgia. Assim, a cadeira do presidente, o 
ambão e o altar eram certamente móveis, 
colocados nos lugares mais adequados, 
segundo as possibilidades materiais e as 

Igreja de São Lourenço de Emil Steffann, em Munique de 1956.
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necessidades específicas da assembleia. 
Este “incógnito” arquitectural tinha um 
carácter doméstico, familiar, integralmente 
comunitário.

Assim, a nossa principal função hoje 
não é de “mobilar” funcionalmente o lugar 
da celebração, nem mesmo de conferir a 
um certo número de objectos de culto o seu 
verdadeiro lugar e o seu pleno significado 
litúrgico. Ela é sim a de dar forma a uma 
comunidade viva. Consequentemente, 
quer se queira ou não, é da domus 
ecclesia que se deverá partir: duma casa 
verdadeiramente contemporânea para a 
comunidade cristã.

As qualidades que devemos encontrar 
nesta nova casa-igreja são diversas, mas 
muito homogéneas. Podemos enumerar as 
principais:
– justeza na simplicidade;
– a verdade no serviço;
– a transparência no jogo das proporções 

e dos valores;
– um modo convincente de fazer preva-

lecer a interioridade sobre a exteriori-
dade;

– o mundo das pessoas sobre o dos ob-
jectos;

– a hospitalidade sobre a monumentali-
dade;

– e sobretudo, uma certa densidade hu-
mana, susceptível de criar referências 
positivas num tecido indiferenciado ou 
caótico do contexto urbano.

Deveremos considerar em profundi-
dade uma visão sociológica do habitat 
moderno para uma justa realização arqui-
tectural do espaço eclesial. Contudo, no 
âmbito desta conferência não é possível 
fazê-lo.

As nossas igrejas paroquiais estarão 
elas a responder às condições de vida 

do homem moderno? A mobilidade, o 
anonimato, a urbanização e a secularização 
da vida moderna são uma realidade 
que coloca em questão a organização 
“clássica” da vida dos homens.

A vida organiza-se numa flexibilidade 
dum grande número de pequenos centros. 
A resposta a esta implosão, que é cultural, 
não se encontra na multiplicação de 
megaestruturas para acolher o maior 
número possível. Torna-se mais perspicaz 
a redistribuição em pequenos grupos de 
“células” independentes.

Não falta quem coloque em causa 
a inutilidade de numerosas igrejas 
construídas hoje no mundo. A questão 
colocada é um repor em causa tantos 
esforços, energias e dinheiro que se 
traduzirão por um descalabro ou uma 
perca.

Do lado da arquitectura religiosa, a 
modernidade proclamada traduz-se na 
repetição de modelos que respondem à 
liturgia pré-conciliar, revisitados pelos 
materiais de hoje.

Se em qualquer  dos casos,  já 
percebemos que o espaço do santuário 
tem uma nova dinâmica para responder à 
nova liturgia, depois do Concílio Vaticano 
II, o espaço dos fiéis continua, quase 
sempre, a ser o que era depois de alguns 
séculos. Quer dizer, um espaço partilhado 
que não ajuda à comunicabilidade (e 
convivialidade fraterna) entre os fiéis na 
unidade querida pelo próprio Cristo: “para 
que eles sejam um como nós somos um” 
(Jo 17,11).

Pastoralmente constatamos a quebra 
das estruturas clássicas da vida eclesial. 
Daí a necessidade de substituir os esquemas 
passados por estruturas menos rígidas 
e mais adaptadas à sociedade actual 
– poderíamos chamar-lhes estruturas 
pluridimensionais.
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Os cristãos têm necessidade dum 
“clima-ambiente” de vida onde o seu 
sentimento de pertença à Igreja não seja 
empobrecido, rarificado, ver mesmo 
morto para sempre.

Cada vez menos, esta pertença à 
Igreja resulta duma pertença a tal família, 
tal aldeia, tal país. Com efeito, a igreja 
paroquial vem cada vez mais a perder 
o seu carácter exclusivo como forma 
de pertença. O nascimento de pequenos 
grupos, fortemente diferenciados, de 
oração e de vida cristã são uma nova 
realidade eclesial.

Para estes, a questão do edifício, 
digamos melhor, do “lugar” de celebração 
coloca-se nos termos mais simples 
possíveis. Uma vez que o meio de vida 
e o meio de oração coincidem, tudo 
pode normalmente se desenrolar no 
coração mesmo das casas. Hospitalidade 
e simplicidade estão aí presentes, onde 
se evita o espaço demasiado saturado, 
demasiado complicado, demasiado 
fantasista – ou ainda demasiado utilitário.

Assim, uma simplicidade calma, 
verdadeiramente humana, é o melhor 
elemento que o lugar e o espaço podem 
oferecer à oração.

Frédéric Debuyst propõe mesmo uma 
forma “ideal”, a qual nós partilhamos 
inteiramente:

“A solução mais interessante é a 
dum espaço o mais simples possível, 
um simples cubo branco com mobiliário 
muito simples (sem durezas inúteis). Há 
aqui, sem dúvida, um exagero, mas é um 
exagero necessário, pois a simplicidade 
deve ser imaginada em função das pessoas 
concretas, de presenças, de “rostos”. Ora, 
num espaço restrito, estas presenças são 
suficientes para criar o calor e a vida. 
Todo o resto arrisca-se a ser demais, 
de tornar-se um elemento de saturação. 

Entendamo-nos, a aceitação deste “vazio” 
supõe um grupo homogéneo e criador. 
Notemos também que a super-abundância 
de elementos visuais que caracteriza a 
sociedade contemporânea reclama um 
contrapeso, um estádio de purificação, 
uma insistência “catártica”. 

Neste contexto, voltamos à nossa 
reflexão inicial – espaço celebrativo e a 
assembleia – como se no espaço celebrativo 
estivessem somente os ministros e depois 
existiriam “os outros – os fiéis”. Aqui 
poderemos pensar na “confrontação” 
entre o celebrante e os fiéis. 

Sem dúvida que é preciso deixar 
aos fiéis a liberdade de escolher o seu 
lugar. Isto implica à direita e à esquerda 
do celebrante mais do que em face dele: 
Para a Liturgia da Palavra, lembremos, 
que não se trata nem dum hangar nem 
dum meeting. No que toca à função 
presidencial, ela é geralmente demasiado 
acentuada, mesmo hoje nas nossas igrejas 
(e sobretudo catedrais recentes). A relação 
entre os diferentes pólos da assembleia 
cristã ganhará mais em ser compreendida 
e aplicada com mais equilíbrio, modéstia 
e calma.

Seria bom alargar esta compreensão 
uma vez que é mais uma questão prática 
do que de princípio. É necessário pensar 
que é deste modo que será dado aos fiéis 
a participação criativa, a possibilidade de 
eles-mesmos colocarem as “conexões” 
que se desenvolvem entre os membros 
dum grupo pequeno.

Diante desta perspectiva, a arquitectura 
encontrará a melhor possibilidade de 
exercer a sua própria sensibilidade 
criadora, construindo “em souplesse”, 
guardando sempre um contacto directo e 
constante com a função. Ela não poderá 
conceber o lugar da celebração (mesmo 
diante duma certa complexidade do 
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programa) como uma espécie de “sala de 
arte melhorada”.

O modus vivendi moderno tem uma 
consequência imediata na organização do 
habitat do homem de hoje. É este mesmo 
homem, que quer também viver a sua 
relação pessoal com Deus em comunhão 
de irmãos num espaço onde ele se poderá 
encontrar numa atitude de louvor – a 
igreja.

O espaço da celebração
O culto cristão é celebrado por pessoas 

de hoje para pessoas de hoje. Mas estas 
pessoas reagrupam-se, deslocam-se e 
agem manuseando objectos indispensáveis 
à administração dos sacramentos e ao 
exercício do culto. Assim, a liturgia 
deverá colocar-se não somente do lado 
dos sujeitos do culto, mas também dos 
lugares, que são para os homens os sinais 
necessários do mistério.

Entre estes objectos, o primeiro é, 
sem dúvida o edifício onde se celebra 
a liturgia. A questão do lugar de culto 
coloca-se a propósito dos elementos 
(físicos) que devem ser sinal da presença 
de Cristo na sua igreja. A acção litúrgica 
está intimamente unida ao espaço onde 
ela se desenrola. A encíclica Mediator 
Dei (Pio XII, 22 de Novembro de 1947, a 
Magna Carta para a liturgia, antes da SC) 
já fazia a seguinte referência:

“que o desenvolvimento das belas-artes, 
sobretudo a arquitectura, da pintura e da 
música, influenciaram consideravelmente 
a determinação e as formas variadas que 
receberam os elementos exteriores da 
sagrada liturgia (nº 52)

A igreja é antes de mais a assembleia 
dos crentes. Esta tem normalmente e 
habitualmente necessidade, para se reunir, 
dum local e dum edifício. Ele tem o 

mesmo nome que ela: igreja. Este edifício 
define-se inteiramente em referência à 
comunidade que aí se reúne. “Ele é como 
que a sua emanação, como a projecção 
espacial da assembleia celebrante”3.

A maneira como cada época ou cada 
rito organizou o local da sua celebração 
é profundamente revelador das diversas 
concepções que se fizeram da liturgia 
segundo os tempos e os lugares. Do 
mesmo modo que a disposição e o aspecto 
das igrejas influenciam, normalmente, 
o sentimento religioso daqueles que aí 
se reúnem e ditam-lhes em parte o seu 
comportamento.

Uma assembleia litúrgica participará 
da maneira diferente nos mistérios do altar 
numa basílica romana com espaços amplos 
e numa igreja românica compartimentada 
em múltiplas naves longas, ou ainda 
numa igreja bizantina com o seu santuário 
fechado pela iconostase. Por exemplo, 
podemos facilmente constatar, ao longo 
dos séculos, o lugar dado aos coros no 
interior das igrejas, para compreender os 
diferentes e marcantes papéis que foram 
atribuídos à música e ao canto na liturgia.

A arquitectura faz a síntese de todos 
os elementos constitutivos do edifício: 
técnica, formas e cores, iluminação e 
acústica, mobiliário, etc. O comanditário 
deverá integrar a participação dos artistas 
e de técnicos para a harmonia geral do 
edifício. Com esta finalidade o diálogo do 
arquitecto com os construtores, o escultor, 
o vidreiro… deve ser estabelecido desde a 
concepção inicial.

A funcionalidade duma igreja é, sem 
dúvida, o resultado desta interacção, mas 
ela é também absolutamente original e 
não poderá ser reduzida como em outros 

3 Joseph GELINEAU, “Les lieux de l’assemblée célé-
brante », in LMD 88, p. 88.
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edifícios, nomeadamente públicos, por 
exemplo. Podemos, assim, distinguir 
vários níveis de funcionalidade numa 
igreja.

A) Um primeiro nível, que se situa ao 
nível prático, e que implica que uma igreja 
deverá permitir facilmente a celebração 
visível: reunir-se, ver, entender, sentar-se, 
deslocar-se, etc. è uma função prática e 
também utilitária que todo o arquitecto 
deverá resolver no momento de construir 
uma igreja, fazendo o inventário do que há 
a fazer numa igreja e encontrar as soluções 
adequadas.

B) Um segundo nível, que poderemos 
chamar espiritual, permitindo aos homens 
que aí se reúnem de continuarem a ser 
plenamente homens e mesmo de aí se 
humanizarem ainda mais. Este espiritual 
não o tomamos ainda no sentido cristão de 
Espírito-Santo, mas no sentido dos valores 
do espírito humano: inteligência, amor, 
liberdade, sentido do verdadeiro, do bem 
e do belo. Como para todos os edifícios 
não buscamos somente o prático, mas 
que ele seja tanto humano que possível, 
favorecendo todas as dimensões da vida 
do homem passando pela cultura, o gosto 
estético na natureza ou na arte, etc.

Do mesmo modo uma igreja deverá 
favorecer para todos os que aí se reúnem, 
o sentido das relações pessoais, fraternas, 
simples e verdadeiras; do mesmo modo 
que o recolhimento e a meditação (lugar 
de oração), e também a admiração e a 
elevação do espírito.

Todas estas considerações devem ser 
tomadas em conta sem esquecer que elas 
são relativas à Cultura da cada povo, de 
cada assembleia e aos valores que esta 
última espera legitimamente encontrar na 
igreja, especialmente na arte arquitectural 
e decorativa.

Esta funcionalidade pessoal e social, 
cultural e estética não é fácil de concretizar 
nos dias de hoje. Nas nossas igrejas encon-
tramos algumas onde não temos vontade fi-
car senão durante o estritamente necessário.

C) os dois níveis referidos têm pontos 
comuns com a arquitectura profana. Mas 
há um terceiro nível que é específico 
dos cristãos, quer dizer, existe uma outra 
funcionalidade mais elevada: entrar na 
comunhão de Jesus Cristo Salvador pela 
celebração dos seus “mistérios”.

Por isso podemos chamá-la de mis-
térica; neste sentido uma igreja deverá 
significar de qualquer modo a realidade 
Invisível: participar na Páscoa do Senhor, 
aí receber a graça da divinização, viver 
por antecipação a vida do Reino a vir. 
Esta referência específica da igreja cristã 
é portanto escatológica.

Outrora a orientação para nascente 
tinha, entre outras coisas, o sentido da 
manifestação e da comunicação da alegria 
já celeste do povo redimido. Impor-se-ão 
imperativamente a este fim a utilização 
da espiritualidade das formas, a alegria 
da luz, a sinfonia das cores, a grandeza 
das deslocações festivas, enfim uma 
sobriedade significante e falante numa 
abertura que está para além dos limites 
físicos da igreja-edifício.

Contudo esta funcionalidade é ainda 
mais difícil de obter que as outras pois ela 
não depende somente das culturas, mas 
sobretudo da vida de fé da assembleia e dos 
artistas que nela e para ela trabalharam.

Será, pois, ainda necessário procurar 
os tipos de relações que devem existir entre 
os elementos que compõem o santuário e 
os membros da assembleia, na comunhão 
dos mistérios que eles celebram.

Será sempre a acção litúrgica, assumida 
por esta ou aquela comunidade que nos 
guiará.
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Cingimo-nos, e de forma muito breve, 
nesta apresentação sobre o espaço e a sua 
relação com os agentes da acção litúrgica, 
à lógicas das acções.

Assim par calcularmos a exigência 
global dum programa arquitectural de 
hoje, cremos que será necessário ter em 
conta pelo menos oito funções do espaço 
da assembleia e do que elas implicam em 
vista duma realização concreta:
 a) reunir a comunidade;
 b) escutar a Palavra;
 c) rezar e cantar em assembleia;
 d) celebrar a iniciação cristã;
 e) celebrar a Eucaristia;
 f) acolher os diversos actos de santifi-

cação da vida cristã;
 g) oferecer um lugar de oração indivi-

dual;
 h) testemunhar a nossa fé aos que se 

encontram fora.

Vemos imediatamente que a acção 
litúrgica e a disposição dos lugares de 
culto se condicionam imediatamente. É 
pois da máxima importância compreender, 
no que diz respeito ao espaço celebrativo, 
as necessidades decorrentes da natureza 
da liturgia tal qual a Igreja nos manda 
actualmente fazer.

Ora se é sempre possível celebrar a 
missa num igreja qualquer aberta ao culto, 
não é sempre igualmente fácil de o fazer 
de tal maneira que possamos dizer que 
foi uma celebração viva e houve uma 
participação activa e consciente dos fiéis.

A liturgia não é algo arbitrário, espaço 
para sentimentalismos circunstanciais ou 
qualquer outra forma de afirmação pessoal 
individualista.

Ela é gerida pelos Rituais que a Igreja 
nos coloca nas mãos como guias seguros 
para a verdadeira comunhão com os 
homens e Deus.

O Ritual tem várias incidências:
 – disposições espaciais (físicas);
 – uma dimensão teológica importante: 

a “participação do povo”;
 – e uma dimensão antropológica: o 

povo deve “ver” e “entender”, já 
referido.

Todas elas implicam, duma forma ou 
outra, uma certa concepção do espaço e da 
sua organização.

Subjacente a esta concepção está um 
dos princípios que levou à reforma da 
liturgia que é: restituir à praxis celebrativa 
uma maior capacidade de manifestar os 
mistérios da Igreja (cf. SC 2).

A liturgia, mais do que uma série 
de cerimónias,  é  um conjunto de 
ritos a realizar com gestos e orações. 
Manifestando o “mistério” da Igreja, ela 
é uma Epifania do Senhor – ela realiza. 
No tempo e no espaço, a unidade da 
“economia de salvação”. Portanto, a 
assembleia litúrgica,  a ecclesia, é uma 
espécie de epifania do Senhor. Esta 
unidade profunda da liturgia e da Igreja é 
fundada na relação entre o acontecimento 
sacramental, particularmente a Eucaristia, 
e a Igreja-mistério-Corpo de Cristo. 
Este princípio hermenêutico é decisivo 
para a interpretação quer da liturgia 
quer da Igreja, mas também no plano 
pastoral, porque ele enraíza a liturgia na 
Igreja-povo de Deus pedindo-lhe que se 
configure como lugar de “participação 
activa” e manifestação do seu “mistério” 
e da sua “missão”.

Contudo, não é suficiente sabê-
lo ou fazê-lo conhecer (o princípio 
hermenêutico), mas é necessário organizar 
verdadeiramente a participação activa dos 
fiéis no espaço e no tempo, duma maneira 
sistemática. 

Os lugares de culto, onde se dá a ver 
algo de modo permanente (mobiliário, 
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vitrais, pinturas, arranjos cultuais) e de 
maneira pontual (arte floral, ornamentos, 
decoração ligadas aos tempos litúrgicos), 
são sobretudo lugares onde se exerce 
função da palavra acompanhada ou 
não pelo gesto (deslocação de um local 
para outro, genuflexões, virar-se para 
o outro,…) exigem qualidade mínimas 
indispensáveis, tanto estéticas como 
semânticas de modo a guardar sempre a 
referência Crística da “simplicidade” e 
“dignidade”.

É a questão da veracidade do lugar 
e em consequência da sua beleza tanto 
inerte que activa.

Assim, para a construção ou adaptação 
de uma igreja é a “domus” da família 
cristã que deve primar, onde desde logo as 
localizações – fiéis, altar, ambão, lugar da 
presidência, coro, órgão… – não têm nada 
de arbitrário. Mas isto também é válido até 
ao simples lavabo a utilizar.

Um espaço coerente deve ordená-los 
(todos os objectos) uns em relação aos 
outros de modo orgânico. Este modo 
orgânico tem o seu ponto de partida 
nas normas litúrgicas estabelecidas no 
Concílio e seus documentos de aplicação.

De modo nenhum pseudo-referências 
conciliares que se traduzem em artigos 
pré-fabricados de péssima qualidade e 
esteticamente aberrantes. 

É ir a uma loja de artigos religiosos 
e ver o que se vende, e como cópias do 
século XVIII, sobretudo no tocante às 
pratas; e do século XIX, para tecidos e 
paramentaria se consomem rapidamente.

Não ignoramos isto mesmo, na 
maior parte das vezes, sob pretexto de 
economia?

Algumas bricolages tornam-se bem 
caras a médio e longo prazo, sem nunca 
satisfazerem.

O Altar
Os documentos oficiais da Igreja 

dizem-nos a respeito do espaço celebrativo 
que o primeiro elemento, isto é, aquele 
que deve ser imediatamente perceptível 
na penetração deste espaço, deve ser o 
altar – a mesa da celebração Cf. IGMR 299: 
“o centro de convergência, para o qual 
espontaneamente se dirijam as atenções 
de toda a assembleia” (cf. Inter Oecumenici, 
26 Set. 1964). Pensamos, pois, que é este o 
elemento fulcral e portanto ordenador de 
todo o espaço celebrativo.

O altar – único – reclama uma 
centralidade evidente. A assembleia e os 
ministros são convidados a “manterem-
se” unidos na presença de Deus para dar 
graças, “a tomar e a dar, a fazer circular, a 
escutar, a fazer corpo”4.

Podemos dizer que é a partir do altar, 
mesmo se ele não define toda a igreja5, 
que todo o resto se organiza6 e tem ou não 
o seu clima próprio, uma vez que ele é o 
coração vivo da igreja7 do mesmo modo 
que “ele diz da hospitalidade de Deus, da 
sua doçura, e a força do desejo que ele 
suscita”8. Rodeado de todo o povo que 
dá graças (circumstantes), dos ministros 
e do sacerdote presidente, “revestido de 
esplendor” e doce leito para os sacramenta 
do Corpo e do Sangue do Senhor, no acto 

4 Isabelle RENAUD-CHAMSKA.-« Editorial » in 
CdAS 53(1998), 1.

5 Cf. Joseph GELINEAU.-« Interrogations » in Espace 
7 (1979), 40. « Sans perdre son excellence, l’autel 
n’est appelé à devenir signe premier, durant la célé-
bration, que durant le moment relativement bref de la 
messe où le président s’y tient. Outre la messe, le lieu-
église doit - devra de plus en plus – abriter aussi les 
offices de louange, de la parole, des divers sacrements, 
de la méditation silencieuse, de l’adoration privée au 
tabernacle, etc. », ibidem.

6 Cf. Micaela SORANZO.-« Lo spazio del ‘santuario’ » 
in RL 4 (2001), 562.

7 Cf. Frédéric DEBUYST.-« La problématique de 
l’autel » [tiré à part]  CdAS 1, 2, 3 et 4 (1986), 3.

8 Isabelle RENAUD-CHAMSKA.-« Editorial », ibi-
dem, 1.
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de celebração eucarística, o altar encontra 
a sua dignidade. Desde logo podemos 
dizer – presença do Ressuscitado – “é 
Cristo”9.

O altar aparece, pois, como um 
lugar cristão carregado de memória e de 
esperança, mais do que qualquer outro. 
O seu carácter sagrado está directamente 
ligado ao mistério pessoal de Cristo e 
da sua Páscoa, à última Ceia, à “refeição 
do Senhor”10 (“um rito duma indizível 
profundidade de presença, ao mesmo 
tempo solene e doméstica como a Páscoa 
familiar judaica11 donde ele surgiu12.) 

A Introdução Geral ao Missal Romano 
nº 296 diz-nos que “o altar, em que se 
torna presente sob os sinais sacramentais 
o sacrifício da cruz, é também a mesa 
do Senhor”. Cada um destes termos 
empregues para aferir a definição traduziu-
se, ao longo da história do cristianismo, 
em orientações práticas para aqueles que 
concebem, realizam, e estabelecem o lugar 
para o altar, cujo volume e as proporções, 
o material e o “fabrico” serão objecto dum 
cuidado particular. Duma outra forma, isto 
permitiu as linhas de desenvolvimento e 
de acentuações diversas. Desde as origens, 
a Igreja não conheceu regras uniformes 
para o local do altar e da sua forma. Estas 
variaram conforme os tempos e os lugares, 
tendo em conta as condições nas quais se 
reunia a assembleia, a evolução dos ritos, 
a piedade do povo e mesmo as concepções 
teológicas.13

9 Cf. Jean EVENOU.-« Célébrer le salut. C. Les 
fonctions de la ‘maison d’Eglise’ » in Joseph GELI-
NEAU.-« Dans vos assemblées”, Manuel de pastorale 
liturgique I.-Tournai : Desclée, 1989, 132-142.

10 1 Co 11, 20.
11 Cf. Mt 26, 17 (nota ‘b’ da TOB).
12 Frédéric DEBUYST.-« La problématique de l’autel », 

ibidem, 4. Para o que diz respeito à herança do altar 
cristão ver Isabelle RENAUD-CHAMSKA.-« Les 
figures de l’autel en régime chrétien » in CdAS 53 
(1998), 6-7.

13 Cf. Isabelle RENAUD-CHAMSKA.-« Les figures de 
l’autel en régime chrétien », ibidem , 8.

Na antiga igreja de Santo André, em 
Reims (França), atrás da catedral, foi 
inaugurado a 5 de Maio de 2001, um 
baptistério octogonal, realizado pelo 
arquitecto Christian Witté, com mosaicos 
da ceramista Marie-Claude Piette (ambos 
paroquianos). 

Colocado à entrada do presbitério 
entre os fiéis e o altar, concebemos mal 
um tal posicionamento, que, entre outros 
inconvenientes, vem aumentar ainda mais 
o distanciamento entre os fiéis e o altar 
(15m entre o altar e a primeira fila de 
bancos).

Parece-nos difícil viver a eclesialidade 
na partilha eucarística, e na unidade dos 
três sacramentos de iniciação, quando 
se obrigam os fiéis a passar diante do 
baptistério cada vez que vão comungar.

Igreja Saint-André (Reims).

96 Boletim de Pastoral Litúrgica 



A teologia da eucaristia, apresentada 
pelo Concílio Vaticano II, colocou em 
destaque a participação activa dos fiéis 
e o valor da assembleia como Corpo de 
Cristo14. O altar encontra-se no centro 
desta nova visão. Ele estava até aí 
situado ao fundo do presbitério, longe 
dos fiéis: faltava-lhe redescobrir um 
“lugar mais livre e ao mesmo tempo mais 
comprometido15, que permite ao sacerdote 
celebrar com uma assembleia realmente 
viva e fraterna. A Eucaristia reencontrou 
deste modo alguma coisa da sua imagem 
originária16, que é a da Refeição e do 
Memorial do Senhor. Deste modo, o 
mistério de recapitulação faz-nos dizer 
que tudo na igreja parte dele e se reúne 
à volta dele, o rito e o espaço, e antes 
de mais toda a ecclesia viva, a própria 
assembleia dos fiéis.   

14 Cela peut se vérifier dans le Missel de Paul VI qui 
exprime bien le nouvel esprit insufflé par Vatican II, et 
qui se traduit par la préoccupation constante et primor-
diale de l’assemblée tout entière, présentée comme le 
premier acteur de la célébration. Nous avons vu aussi 
que dans tous les Rituels le même souci est présent 
dans les Praenotanda.

15 Cf. Frédéric DEBUYST.-« La problématique de 
l’autel », ibidem, 4.

16 Cf. « De la Cène à la Messe » in Aimé Georges 
MARTIMORT.-L’Eglise en prière II.- Paris : Desclée, 
1983, 21-34.

Esta mudança tem como consequência 
para o altar um “novo tipo de presença, 
marcado pelo mistério pessoal de Cristo 
em que a sua própria simbólica se torna, ela 
também, profundamente personalista”17 
Este novo tipo de presença dá ao altar uma 
força de celebração e de simbolização 
única e, consequentemente, ultrapassa 
a esfera duma simples funcionalidade. 
Mesmo se o altar continua a ser sempre 
um “objecto”, ele está também submetido 
à economia do sinal sacramental e, por 
isso, ele deve guardar em si a medida, a 
intencionalidade, a “sensibilidade”, muito 
próxima das qualidades próprias das 
pessoas: humanidade, doçura, influência, 
discrição… A expressão “o altar é Cristo”18 
tem, assim, um significado profundamente 
relacional. Isto deveria excluir toda o 
desvio para a monumentalidade pesada, 
carregada de arrogância, ou ainda cair na 
abordagem superficial duma “arte da mesa” 
puramente ornamental e decorativa19.

17 Frédéric DEBUYST.-« Une certaine qualité de pré-
sence » in CdAS 53 (1998), 14.

18 Cf. Ritual da Dedicação do Altar. Preliminaires 4.
19 Tentação quase generalizada (e descomprometedora) 

na encomenda à florista dos “bouquets” pré-fabricados 
que tanto servem para a igreja como para uma sala de 
conferências, para o cemitério ou outros locais.

Capela de Santo Etienne, Atelier Chéret, 2003
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Esta visão é muito exigente. Ao 
longo dos séculos, as adaptações e as 
“contaminações” diversas traduziram-se 
muitas vezes pela absorção, em fortes 
doses, de diversos excessos. Contudo, 
a história mostra também que houve, 
também, sucessos frequentes20.

O carácter deste lugar interior está 
marcado pela “mesa baixa”, sinal de 
hospitalidade e de convivialidade para 
todos21. Este sinal central torna-se 
“koinonia” na partilha eucarística, onde 
o cristão é “tomado” em Deus, e pelo seu 
Corpo e seu Sangue torna-se um “homem 
de amanhã”, de agora e para sempre.  

Frédéric Debuyst diz ainda que a 
antiguidade cristã não procedeu de outro 

20 Frédéric Debuyst cita: os pequenos altares de Ravena, 
os dos diversos períodos cosmatecos (de Cosmas, 
família célebre de artistas romanos especializados nos 
mosaicos nos séculos XII-XIII),  os altares romanos 
(ver p. ex. L’art Sacré 15 (1937), 18-20) ; Henri LEC-
QUERCQ-« Autel » in DACL 1, 2e partie, 1907, 3155-
3189), e mesmo alguns pequenos altares barrocos, in 
Frédéric DEBUYST.-« La problématique de l’autel », 
ibidem, 5.

21 Esta « visão » da mesa não está ausente na pintura : 
Ela pode ser também um elemento unificador dum 
destino partilhado e aceite, como no quadro: « Quatre 
figures à table » des Frères Le Nain (1630 ?). Cf. Erika 
LANGMUIR.-National Gallery. Le guide.-Paris : 
Flammarion, 1996, 215-216.

modo para exprimir o seu universo de 
símbolos. As primeiras imagens-tipo da 
eucaristia são muito simples, como as 
duma refeição romana22. Encontramos 
estas imagens nas primeiras representações 
da Eucaristia nas catacumbas e mesmo 
depois da paz na Igreja23. “A arte cristã 
desenvolve-se lentamente no meio de 
imagens emprestadas à antiguidade, 
até ao momento em que percebe a sua 
nova significação e que esta substitua 
visivelmente a antiga. O tema da refeição 
oferece-nos um exemplo desta evolução… 
Vemos surgir, do mundo de todos os dias 
e das realidades mais simples da natureza, 
os grandes mistérios da nossa fé… Tal 
era também a fé, a certeza que os velhos 
pintores representavam nos muros das 
catacumbas.”24

Finalmente, a « mesa da refeição 
do Senhor » é deste modo rodeada de 
convivas que ela reúne na paz duma 
profunda comunhão. Esta característica 
vai pouco a pouco reflectir-se no próprio 
altar, de tal modo que ele se tornará, ele-
mesmo “possuído de presença”, marcado 
pelo mistério pessoal de Cristo, que ele 
revestirá por assim dizer de dignidade, 
de força, de doçura: “uma síntese única 
de proximidade e de distância”. “É esta 
qualidade pessoal de presença que nós 

22 Este texto apoia-se no artigo de Josef FINK.-« In-
troduction à l’iconographie chrétienne des premières 
siècles II » in AdE 115 (1961), 63.

23 Como por exemplo: « Fresque représentant une cène 
de repas » - Catacombe Saint-Clixte (Rome) ; « La 
dernière Cène » - Mosaïque du cycle christologique 
de Saint-Appolinaire Nuovo (Ravenne). Ver também 
Maria Antonietta CRIPPA, Mahmoud ZIBAWI.-L’art 
paléochrétien.-Saint-Léger-Vauban/Paris : Zodiaque/
Desclée de Brouwer, 1998 ; Vincenzo Fiocchi NICO-
LAI, Fabrizio BISCONTI, Danilo MAZZOLENI.-Les 
catacombes chrétiennes de Rome. Origine, déve-
loppement, décor, inscriptions.-Turnhout : Brepols 
Publishers, 2000 ; Emile BERTHOUD.-2000 ans d’art 
chrétien.-Chambray : C.L.D., 1997.

24 Josef  FINK.-« Introduction à l’iconographie chré-
tienne des premières siècles II », ibidem, 63.

Les frères Le Naim, 
Quatro personagens à mesa, Ano 1630?
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buscamos instintivamente no momento 
exacto de entrada numa igreja.”25 Neste 
sentido Jean-Yves Hameline diz que a 
função do altar é basicamente invitatorial : 
« ele diz o mistério do Convite. Ele une o 
lugar do dom e o dom do lugar, apagando-
se por detrás dos sinais sagrados e das 
pessoas que a unidade eucarística reúne e 
santifica.”26

Insistimos, pois, no facto de o altar, 
pela sua origem e pela sua natureza, ser “a 
mesa da refeição do Senhor”. Isto implica 
um tipo de presença que não poderemos 
tratá-lo nem em simples móvel, nem em 
“monumento” puramente arquitectural ou 
escultural – do mesmo modo que tratá-
lo como produção de design. “Ele é o 
elemento central da economia sacramental, 
um símbolo sagrado sem dúvida em 
destaque, mas também uma presença 
profundamente humana e fraterna, toda 
penetrada do amor salvífico de Cristo tal 
e qual ele se manifestou ma última Ceia 
e se reactualiza em cada eucaristia.”27  
Para quem compreende esta síntese, o 
altar deve “florir” no coração do espaço 
eclesial. Isto implica uma justa implantação 
como também qualidades intrínsecas 
que devemos precisar, tendo noção da 
dificuldade de uma tal abordagem.

 Jean-Yves Hameline chama a 
atenção para o perigo possível: “o único 
defeito dum altar é de estar sobrecarregado 
e de saturar o espaço em vez de o abrir nele 
mesmo a ele-próprio, sobretudo quando 
já não dispomos da solução barroca do 
grande retábulo fazendo corpo com o 
muro da glória, numa lógica direccional. 

25 Frédéric DEBUYST.-« La problématique de l’autel », 
ibidem, 5.

26 Jean-Yves HAMELINE.-« L’autel, une œuvre d’art ? » 
in CdAS 53 (1998), 17.

27 Frédéric DEBUYST.-« La problématique de l’autel », 
ibidem, 8-9.

Separado do fundo, o altar reorganiza o 
espaço, mas ele pode perturbar o lugar, 
de tal forma que do espaço ao lugar haja 
passagem ao habitável, à felicidade de 
aí estar. Sobrecarregado (estrutural ou 
simbolicamente), ele pode sê-lo pela sua 
grande largura, pelos defeitos do seu 
suporte, pela sua falta de altruísmo, como 
podemos dizer de um desvio exibicionista. 
A sua função não é tanto a de exibir 
conteúdos religiosos mas de “significar 
a significação”; a que tomam a partir 
dele as coisas e as pessoas, e de manter 
no local vazio a memória silenciosa do 
Convite, que nele é afectação. Nunca, 
em particular, a figura do altar deveria 
ser sobrecarregada ao ponto de apagar as 
figuras propriamente eucarísticas: o pão, 
o cálice, as pessoas convidadas, vivos e 
mortos, ou a vir, e isto precisamente na sua 
ausência efectiva.”28

Esta evocação manifesta uma perfeita 
correspondência entre o aparecimento 
sóbrio, festivo, solene da mesa eucarística 
e o que a fé nos diz do carácter 
sobreminente, infinitamente saciativo, do 
festim sacrificial.

Nesta igreja de Edroso, a deslocação 
do altar mais para a frente, desligando-o 
do a l tar-mor,  “cr iou” um espaço 
demasiadamente exíguo para o ministro: 
97 cm. Para além disso a cadeira da 
presidência é embaraçante e a genuflexão 
(no momento da consagração) faz-se com 
muita dificuldade. Os espaços laterais 
deixados para acesso à parte detrás do 
altar são estreitíssimos: lado esquerdo, 
81 cm; lado direito (onde se encontra a 
credencia, com a forma de um “pequeno 
altar”), 110 cm. Como é fácil perceber o 
altar não está centrado, o que acontecia 

28 Jean-Yves HAMELINE.-« L’autel, une œuvre 
d’art ? », ibidem, 17.

Julho – Dezembro 2008 99



quando ele estava no seu lugar originário.
Diante da situação presente, será 

necessário referenciar negativamente 
a l g u n s  p o n t o s  q u e  n o s  t o c a m 
directamente29 :

– O primeiro diz respeito à questão 
da integridade, o respeito muito particular 
devido à realidade física do altar. Os 
abusos, impensáveis noutras épocas, 
apresentam altares que incorporam na sua 
estrutura, à distância da mão do celebrante, 
uma estante de livros, uma espécie de 
mini-sacristia, material áudio, etc. 

Pensamos que nenhuma razão é 
suficiente para justificar tais excessos. 
Para o altar, existe aí, no sentido literal 
da palavra, qualquer coisa de cortante 
(de ferida) que a nossa visão personalista 
dos lugares e das coisas torna ainda mais 
sensível.

29 Mesmo se seguimos a perspectiva de Frédéric De-
buyst, a nossa experiência, enquanto responsável 
diocesano da Comissão de Arte Sacra (entre 1994 e 
1997), deu-nos a ocasião de constatar isto e a dificul-
dade em fazer compreender o abuso, a falta de tacto e 
os erros.

– O mesmo se diga dos objectos que se 
colocam indevidamente sobre o altar, cuja 
qualidade ou a limpeza estão gravemente 
deficientes. Esta exigência intensifica-se 
quando se trata de lugares pequenos em 
que a liturgia é de natureza doméstica30 
(por exemplo, a capela dum seminário 
ou duma comunidade religiosa, uma vez 
que aqui as relações de “proximidade” 
fazem que entre muito mais em acção a 
“economia visual do olhar”. Na economia 
da “festa íntima”, os objectos devem 
mais do que nunca situar-se em posição 
discreta, transparente, e a sua qualidade 
corresponde à discrição e à doçura 
daqueles que deles se vão servir.

– Um terceiro aspecto diz respeito 
à ornamentação do altar com toalhas de 
“linho branco”, que outrora ninguém podia 
tocar, mesmo para as lavar! Felizmente, 
hoje, verificamos uma atenção nova a 
esta presença de grande beleza. Contudo, 
será necessário guardarmo-nos por 

30 Isto é também válido para as celebrações, de carácter 
excepcional, por ocasião duma festa anual, numa cape-
la ou num Santuário. Verificámos nalgumas situações 
que as condições e os “objectos” para celebrar (albas 
amarrotadas, casula que nunca conheceu limpeza, altar 
improvisado, cálice rachado, inexistência de galhetas, 
de Missal de altar – celebração feita pelo Missal Po-
pular, etc.) são duma tal indigência, a todos os níveis, 
que a  protestatio fidei, que está em causa, no seu modo 
(per signa exteriora), é bastante posta em causa.

Igreja de Espadanedo (Bragança - Portugal). 
Reorganização dos anos 70. 

(Foto: Maio de 2002).

Igreja de Edroso (Bragança - Portugal). 
Reorganização dos anos 70. 

(Foto: Maio de 2002)
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sua vez, tanto da ‘toalha-antependium’ 
sobrecarregada de símbolos como daquela 
que de cada lado do altar deixa uma 
espécie de “asa” truncada. Em todo o 

caso, será necessário dizer que não é fácil 
“vestir” um altar e que as condições de 
sucesso são bastante severas, tanto para 
o drapeado como para a textura, a cor, a 
manutenção. Contudo, é necessário evitar 
de utilizar a toalha como um esconde-
misérias que cobriria a estrutura do altar 
bastante deficiente. Devemos assinalar a 
conveniência de uma toalha mais simples, 
a que cobre unicamente a face superior 
do altar. A sua utilização implica uma 
confecção cuidada, dando-lhe por exemplo 
uma margem, uma bainha bastante larga, 
suficientemente forte para realmente a 
“terminar” e lhe dar consistência. Este 
tipo de toalha encontra o seu lugar exacto 
quando o próprio altar é trabalhado em 
todas as faces estando, assim, já revestido 
dum suplemento de presença.

Um outro risco será a tentação de olhar 
para o altar somente como uma obra 
de arte. Será necessário, sem dúvida, 
ultrapassar a simples estrutura funcional, 
o monumento bruto. “Este ultrapassar 
(da simples estrutura funcional) traduz-
se mais em termos de ‘celebração’, de 
expressividade festiva, de proximidade e 
de distância do que em termos directamente 
artísticos. Mas é óbvio que a arte deve estar 
presente, ela também, necessariamente.

“Se podemos avançar dizendo que o 
altar não é uma obra de arte, é sem dúvida 
para melhor afirmar que ele deve ser obra 
de arte, e desta arte superior (suprema) 
que atingirá o seu aniquilamento em 
favor da única luz, in spiritu et veritate, 
ou do seu cântico secreto.” (Jean-Yves 
Hameline)

“A sua riqueza, a sua decoração, serão 
totalmente de acolhimento, de gratidão e 
de inteligência em ordem aos dons que ele 
deve suportar, e a sua força de justa peso, 
número e medida. Pois ele deve dizer da 
distância e da proximidade, ou mesmo da 

Altar da igreja de S. Tiago de Figueiró 
(Porto – Portugal).

(Foto : Junho de  2002).

Altar da Igreja de Espadanedo 
(Bragança – Portugal).
(Foto: Maio de 2002).

Altar da igreja de Figueiró 
(Porto – Portugal).

(Foto : Junho de 2002).
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infinita distância que um símbolo sagrado 
furtivamente abole.” (Frédéric Debuyst)

De um outro modo diremos (Isabelle 
Renaud-Chamska) “Se este ‘lugar’ é 
«sagrado», não é pois tanto pela sua altura 
mas sim pela sua profundidade uma vez 
que Cristo aí se dá em alimento ‘para que 
o mundo tenha vida’ ”.

Esta opção exprime claramente a 
alternativa que se nos oferece hoje numa 
perspectiva qualitativa:

– ou subordinar rigorosamente o altar 
à arquitectura e dar-lhe uma estrutura tão 
pura quanto possível (o que já é muito),

– ou então ir mais longe e tentar 
fazer-lhe exprimir qualquer coisa do seu 
mistério interior, das sua virtualidades 
latentes.

A alternativa não se coloca da mesma 
maneira quando se trata de colocar um 
novo altar numa igreja antiga, uma 
vez que o contexto arquitectural inclui 
por ele-mesmo uma espécie de apelo à 
expressividade, e a questão será de saber 
se a conseguiremos traduzir de maneira 
convincente, ou se teremos de recorrer a 
uma solução puramente estrutural.

Um exemplo : a igreja de São Pantaleão 
de Colónia Esta igreja tem entrada do coro, 

um jubeu particularmente exuberante, e é 
no centro deste jubeu que foi colocado o 
altar.

Trata-se dum altar pequeno de mármore 
cujo “circumpendium” foi inteiramente 
esculpido por Elmar Hillebrand: um 
sucesso extraordinário. Este altar possui 
um valor expressivo intrínseco que 
manifesta plenamente o que ele é. “O seu 
tipo de presença, ao mesmo tempo lírico 
e calculado, faz realmente dele um pólo 
vivo da igreja”.

Dito isto, a dificuldade coloca-se em 
encontrar homens ou mulheres e os meios 
aptos para ultrapassar as dificuldades dum 
tal programa.

Altar da capela de Clerlande 
(Most. Beneditino de S. André – Bélgica). 

A estrutura é do arquitecto Jean Cosse, 
e os frisos do escultor Jean Willame.

Altar da capela de Clerlande – detalhe.

Igreja de São Pantaleão (Colónia). 
Altar esculpido po Elmar Hillebrand.
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Artistas como Philippe Kaeppelin, 
Irène Zack e sobretudo Léon Zack 
souberam responder com precisão “lírica” 
às exigências dos múltiplos programas 
que lhes foram propostos.

Assim, quando nos deparamos com 
situações tão delicadas será de toda 
a conveniência encontrar dois ou três 
artistas que tenham esta sensibilidade, 
esta segurança, esta capacidade de poder 
trabalhar capazmente tanto em grandes 
conjuntos históricos como em igrejas 
modernas.

Uma outra tentação é a de propor 
uma simples escultura (quer dizer, uma 
forma livremente monumental). Esta não 
se mostra mais satisfatória que a do puro 
design. A nossa necessidade, hoje, a nossa 
verdadeira tarefa, será a de descobrir 
meios mais simples, mais modestos 
para distinguir ou “fazer florir” o altar 
no meio das nossas igrejas, buscando 
sempre qualquer coisa da maravilhosa 
sensibilidade dos artistas já citados, ou 
ainda dos artesãos anónimos do período 
românico ou da antiguidade cristã.

“Nas igrejas, é o altar, e só ele, que 
se destaca com uma identidade profunda, 
a destino último, porque se trata do 
«mistério da mesa do Senhor» e o altar 
adquire uma vocação de presença, de 
reunião e de comunhão única no seu 
género.”31 É este tema central e muito 
discreto, que poderá nos guiar para definir 
a localização do altar, as suas dimensões 
e o seu tipo de expressividade. Mas não 
é tudo, deveria ser o mesmo no que diz 
respeito às suas relações com os outros 
pólos da celebração, e sobretudo com a 
assembleia concreta dos fiéis. Isto coloca a 
questão duma fenomenologia das tomadas 
de posição num verdadeiro “espaço”, 
assim como da génese do “lugar” onde 
o altar parece aparecer como o centro 
(lugar lógico), ao mesmo tempo que o 
ponto de partida criador do lugar (lugar 
físico). O que chamamos um “mundo 
de relações”32, “esta totalidade viva e 

31 Frédéric DEBUYST.-« La problématique de l’autel », 
ibidem, 13.

32 Na mesma perspectiva podemos ver, por exemplo, 
Claude DUCHESNEAU.-« Le siège, l’ambon, 
l’autel… et les autres » in CdAS 53 (1998), 11-13. 
« Il faut dire une chose essentielle dont tout dépend : 
l’autel n’est jamais seul. Il fait partie d’un ensemble 
qui conditionnera sa place, sa taille, sa matière et sa 
forme. » Ibidem, 11.

Altar móvel em madeira revestido a latão 
oxidado e repuxado a ouro, realizado em 

1985 por Philippe Kaeppelin para a igreja de 
Saint-Germain-l’Auxerrois (Paris). 

(Foto: Maio de 2002).

Altar de Jean Cosse 
para a igreja de Santa Ana  

(Koekelberg – Bruxelas), 1986.
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conhecemos a importância dos ambões na 
igreja antiga, por outro podemos dar-nos 
conta da sua história movimentada.

E n t r e  o  a m b ã o  e  o  a l t a r ,  a 
Palavra e a Eucaristia, temos aí uma 
complementaridade indissolúvel, que 
dá aos fiéis a substância da sua vida. O 
seu carácter fundamental impõe que esta 
relação entre os dois pólos funcione de 
facto nos dias de hoje, no próprio coração da 
assembleia que não se concebe mais como 
arrumado num agrupamento minimamente 
preciso, e praticamente fixo, de cadeiras 
ou de bancos. Será oportuno colocar-
se a questão da “fixação” do ambão, 
da importância material e expressiva 
que a tradição lhe deu. Acabamos de 
ver, a propósito da monumentalidade 
exagerada de muitos altares, que ela 
diminuía a própria qualidade da sua 
presença. Pensamos, pois, na dificuldade 
que resultará quando se dá ao ambão o 
espaço e a qualidade que lhe são próprias. 
Os dois pólos respondem-se (dialogam) 
e complementam-se, mas não podem 
de modo algum interferir. Constatamos 
rapidamente uma desarmonia de certos 
organizações espaciais do presbitério 
onde o altar e o ambão se encontram 
praticamente (ou mesmo) lado a lado, a 
estante (aqui preferimos dar este nome ao 
ambão) diminuindo o altar pela sua altura, 
o altar prolongando-se tanto bem que mal 
na estante…

Parece, pois, judicioso, que o ambão 
esteja a uma certa distância do altar. Para 
o celebrante, o facto de ir de um lado para 
o outro é realmente uma mudança de pólo, 
e mesmo de “clima”36. Trata-se, ainda, 

36 «L’ambon fournit au lecteur, à celui qui est la bouche 
toute puissante de Dieu, son corps rituel, fonctionnel et 
symbolique. Il compose un site, un « habitacle », grâce 
aux parois, au pupitre, au luminaire (cierge pascal) » 
Joseph GELINEAU.-« L’ambon : présupposés céré-
moniels », ibidem, 10.

complexa”33 que nunca se poderá esquecer 
para se conseguir de modo perfeito a 
“qualidade de presença” do altar.

 É este tipo de altar que esperamos 
encontrar na igreja-casa e as qualidades 
globais deste edifício, são diversas, mas 
bastante homogéneas. 

Podemos enumerar: a precisão na 
simplicidade, a verdade no serviço, a 
transparência no conjunto das proporções 
e dos valores; em seguida, um modo claro 
de fazer prevalecer a interioridade sobre a 
exterioridade, o mundo das pessoas sobre 
o dos objectos, a hospitalidade sobre a 
monumentalidade; enfim, e sobretudo, 
uma certa densidade humana, susceptível 
de criar pontos positivos no tecido 
indiferenciado ou caótico do contexto 
urbano34.

Este mundo rico de qualidades supõe 
acentuações diversas, quer dizer, uma 
“resposta” complexa, pluralista, que 
não se poderá confinar a um só tipo 
arquitectural. 

Nestas obras, o sagrado descobre-se, 
não nas formas específicas, mas no mais 
profundo dos valores humanos35. 

De um modo mais rápido 
o lugar da Palavra

O estabelecimento do lugar da Palavra, 
e por consequência do ambão conheceu 
vicissitudes bastante análogas ao do 
lugar da presidência. Se por um lado nós 

33 Frédéric DEBUYST.-« La problématique de l’autel », 
ibidem, 13.

34 Cf. Frédéric DEBUYST.-« A la recherche d’une ‘troi-
sième force’ » in AdE 140 (1967), 65-73.

35 «Leur recherche nous montre qu’en architecture 
d’église, il n’y a pas de besogne plus urgente que de 
développer une dialectique de la maison moderne, vue 
dans son contexte extérieur comme dans ses valeurs 
intimes. » Frédéric DEBUYST.-« A la recherche d’une 
‘troisième force’ », ibidem,  69.
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de evitar uma frontalidade excessiva, 
e deste mudo o lugar do ambão parece 
melhor convir se o ambão está situado 
quer seja para diante, quer seja para trás do 
altar, sem excessos de proximidade nem 
de lateralidade. Em consequência, um 
problema aparece naturalmente: aquele 
que é devido à vontade de querer a todo 
o custo fixar as coisas (mas a hesitação é 
justificada).

Dissemos que o  a l tar  dever ia 
tomar, na assembleia, uma posição que 
exprima da maneira mais justa o seu 
mistério de presença e de comunhão. Isto 
implica que ele esteja suficientemente 
« comprometido » na assembleia para que 
esta realidade seja tangível. A Eucaristia é o 
banquete onde os fiéis se reúnem37 “à volta 
da mesa do Senhor”, mas muitas vezes 
37 «O Senhor deixou aos seus o penhor de tal esperança 

e o alimento para o caminho naquele Sacramento da 
fé, em que os elementos da natureza, cultivados pelo 
homem, se convertem no glorioso Corpo e Sangue 
de Jesus ceia da comunhão fraterna e antecipação do 
banquete celestial.» GS 38.

ficamo-nos numa espacialidade que não 
exprime quase nada duma comunidade 
de banquete. Situação que pensamos 
inaceitável hoje. Daí a nossa primeira 
função: a de restabelecer na sua verdade 
e na sua visibilidade (mesmo que ele seja 
muito discreta) o centro e o coração da 
celebração.

Este problema não deverá conduzir 
à tentação de repor o altar atrás, ou 
ainda de o elevar, ou afastá-lo do eixo 
central da assembleia que ele define 
primeiramente. Para além disso, é bem 
conhecido, que será delicado fixar de 
antemão aos sacerdotes o lugar de onde eles 
se deverão dirigir à assembleia. Para bem 
transmitir a Palavra (leituras, homilia…) 
há ministros que têm necessidade duma 
proximidade imediata, enquanto outros 
preferem guardar uma certa distância, que 
lhes permita uma palavra mais mediática 
ou uma larga percepção do conjunto de 
todos os fiéis. Numa tal situação, o ambão 
fixo, inamovível, corre o risco de ser um 

Igreja de Nossa Senhora de Pentecostes, Arq. 
Franck Hammoutène, 1998, Défense, Paris.

Na mesma igreja, posteriormente, foi aplicada 
uma obra de arte no grande vidro por detrás 
do altar, como se vê nesta foto. A “validade” 

da sua aplicação não é consensual.
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obstáculo, e mesmo, como acontece, de se 
encontrar desafectado (sem uso)38. 

Frédéric Debuyst faz notar que, numa 
situação como esta – complexa, será 
preferível “deixá-lo móvel e de procurar 
oferecer-lhe pelo menos dois “lugares” 
viáveis: um mais à frente, um pouco mais 
comprometido que o altar na assembleia; 
o outro, deixá-lo um pouco atrás, um 
pouco mais “espaçoso” que o anterior. 
O importante é nunca radicalizar, nunca 
forçar, de modo a não parar a vida”.39 
Gostaríamos de poder ver, nas novas 
construções, e graças ao trabalho de 
investigação do arquitecto, que o espaço 
aparecesse delimitado e diferenciado 
exactamente como é necessário, de tal 
maneira que o espaço da Palavra se 
designa-se a ele-próprio, e as dificuldades 
assinaladas anteriormente não mais 
se colocam.40. Unicamente neste caso 
poderemos pensar num ambão fixo. 
Contudo, será necessário fazê-lo construir 
com a mesma discrição que o altar.

A arquitectura deverá ter assim a 
função de permitir um fluxo que daria o 
envelope necessário à imagem da “grande 
sala” da Última Ceia, da domus ecclesia 
onde o Concílio Vaticano II definiu que 
o primeiro lugar é o da assembleia. Um 
lugar onde a assembleia faz corpo único 
com os ministros e não separada por um 
corredor, que serve dois minutos no início 

38 Muitas vezes substituído por uma estante que se des-
loca segundo as circunstâncias.  

39 Frédéric DEBUYST.-« La problématique de l’autel », 
ibidem, 15.

40 Neste nosso trabalho de tese mostrámos como Jean 
Cosse utiliza as duas soluções sem nenhum problema. 
No entanto podemos já citar dois casos: encontramos 
o ambão atrás do altar, do lado esquerdo, na capela do 
mosteiro de Clerlande, mas perfeitamente “móvel”; 
como na capela da Abadia Saint-Joseph e Saint-Pierre 
de Pradines (1997/98). Aqui o ambão é fixo atrás do 
altar, à esquerda; existe uma estante que tem dois 
lugares diferentes segundo o Ofício do dia às vigílias 
(voir CdAS 67 (2001), 20-21).

e dois no fim obrigando o presidente da 
assembleia a ter à sua frente um corredor 
vazio. Se isto continua a acontecer e a 
ser reafirmado, onde está a imprecisão 
favorável à poética litúrgica construída 
por uma estética verdadeiramente sacra?

O Papa João Paulo II, na Encíclica já 
referida, insiste (nº 50) na construção de 
uma igreja como “ícone” da Santíssima 
Trindade, isto é, numa unidade perfeita de 
todos os membros da Igreja. Infelizmente 
vemos ainda, traduzido arquitecturalmente, 
uma clara separação entre fiéis e ministros 
acentuado por uma frontalidade fria e 
distanciadora, onde o altar perdeu a sua 
originalidade de mesa de sacrifício, como 
aparece na primeira iconografia cristã, 
para se tornar um elemento em distensão 
para que nele tudo se possa colocar ou 
fazer!

O ambíguo sentido de criatividade e 
adaptação permitiu, e continua a permitir, 
“abusos, que foram e são sofrimento para 
muitos” – palavras do Papa. Por isso 
insiste sobre uma dimensão tão facilmente 
esquecida por todos, fiéis e sacerdotes, 
“a liturgia nunca é propriedade privada 
de alguém, nem do celebrante, nem da 
comunidade onde são celebrados os 
santos mistérios” (nº 52).

Como é então possível vermos a 
construção de igrejas, capelas, nichos, 
santuários ou ainda a compra, por vezes 
com muita dificuldade, de objectos 
litúrgicos, que são dum kitcsh ou falta de 
gosto tamanho que atentam à dignidade 
mesmo da Eucaristia e do mistério 
celebrado?

Convém antes de terminar, delinear 
um caminho de solução.

Pensamos que não será difícil.
Em primeiro lugar, ter consciência 

de que a aquisição seja do que for para o 
culto, não deve ser expressão dum gosto 
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unicamente pessoal, pois será toda a 
comunidade que o terá de suportar.

Nos dias de hoje, em que por todos 
os meios, nos é apresentado uma gama 
variada de objectos de uso comum para as 
nossas casa com grande qualidade, tanto 
técnica como artística ou de design, e 
nos preocupamos em seleccioná-los com 
critério, porque não saber olhar para os 
objectos litúrgicos da mesma forma e não 
se contentar com modelos cansativamente 
repetidos, feitos em série, onde a qualidade 
é precária ou mesmo inexistente.

Hoje convivemos com jovens artistas 
que estão dispostos a colaborar da 
melhor forma para criar algo que seja 
verdadeiramente expressão do hoje em 
que vivemos e do modo como sentimos a 
nossa relação com Deus.

A celebração eucarística está marcada, 
pois, por um assentimento à Criação, por 
um prazer estético dado aos sentidos graças 
a uma boa articulação dos momentos e das 
coisas, mesmo das mais simples. 

O conjunto do espaço celebrativo 
exige uma qualidade global cujo valor se 
radica também na matéria, na forma, nas 
proporções, assim como na feliz justeza 
encontrada ao determinar os seus lugares 
respectivos.

Esta arte, que participa na plenitude da 
arte divina, é uma arte difícil, exigente, onde 
os excessos e os extremos não encontram 
lugar adequado, mas onde o imaginário 
religioso tem lugar: no interior mesmo das 
regras em uso, é sempre possível sugerir 
e improvisar. Uma acção suficientemente 
“plena” pode libertar-se para dar lugar 
a uma “reserva de significado” onde a 
sensibilidade e a poesia têm lugar. Trata-
se de “bem fazer” – “bem celebrar”, num 
espaço harmoniosamente definido, onde a 
vista e o ouvido se comprazem sem serem 
feridos.

Este espaço celebrativo, traduzido 
genericamente por igreja, que uniu as 
vozes num cântico de louvor prefigurando 
a Jerusalém celeste tornou-se “sacramento 
de comunhão”, e no silêncio duma 
assembleia despedida – Ide em paz e o 
Senhor vos acompanhe – a igreja deve 
continuar a ser memorial, não dum vazio, 
mas dum eco vibrante e pleno como gesto 
acolhedor sempre activo e fraterno.

José Ribeiro Gomes

Visão de conjunto. 
(Ponto de vista do coro alto). 

À esquerda vê-se a pia baptismal. 

Igreja de Santa Clara, 
Cergy-Vauréal (França), 
arq.: Jean Cosse, 1993
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SERVIÇO NACIONAL DE ACÓLITOS

Ano Paulino
O Serviço Nacional de Acólitos, no âmbito do Ano 
Paulino, convida todos os grupos/associações a 
realizarem um trabalho (livre) sobre São Paulo. 
Estes trabalhos são uma preparação para a próxima 
Peregrinação Nacional de Acólitos (PNA), a 
realizar no dia 1 de Maio de 2009, no Santuário de 
Fátima.

Temas?
Para a realização dos trabalhos, sugerimos a 
utilização do guia “Um ano a caminhar com São 
Paulo”, pela variedade de temas, visto conter 52 
catequeses, uma para cada semana do ano.
No entanto, os grupos/associações podem basear- 
-se em qualquer outra fonte para a elaboração dos 
trabalhos.
Em anexo segue a lista de temas sugeridos para os 
trabalhos.
 
A quem é dirigido?
Este trabalho é destinado a qualquer grupo

Formatos para entrega?
São aceites os seguintes formatos digitais:
Formato de preferência (a negrito)
PowerPoint (.ppt ou pps) – sem palavra-chave
Imagem (.psd, . jpg, .bmp)
Documento (.doc, .docx, .pdf)
Vídeo (.avi, .mpeg)
Áudio (.mp3, .wmv, .aac, .wav)
Desenho (.cdr, .fh10, .ind, .ai, .svg)

Para outros formatos: solicitar informações para o 
email: acolitos@liturgia.pt

Prazo de entrega:
Os trabalhos realizados devem ser enviados até 
ao dia 31 de Março de 2009. Após este prazo será 
realizada a montagem final dos trabalhos que 
ajustará a quantidade de trabalhos recebidos pelo 
tempo de cada Diocese.

Quando vão ser apresentados os trabalhos?
Os trabalhos vão ser apresentados no Centro 
Paulo VI, após a concentração e apresentação das 
Dioceses participantes.

A quem devem ser entregues os trabalhos?
Os trabalhos devem ser entregues em cada diocese. 
Cada grupo de acólitos deve entrar em contacto 
com o respectivo delegado diocesano.

Quanto tempo poderá ter cada trabalho?
Cada trabalho não deve exceder os 10 minutos.

Sugestões para a realização dos trabalhos
Catequese:
20 – “Todos nós que fomos baptizados com Cristo, 

fomos baptizados na sua morte”
23 – “Todas as vezes que comerdes deste pão e 

beberdes deste cálice, anunciais a morte do 
Senhor, até que Ele venha.” 

26 – “Acima de tudo, revesti-vos de caridade, que 
é o vínculo da perfeição”

27 – “A cada um é dada a manifestação do Espírito, 
para proveito de todos”

30 – “Não sabeis que sois templo de Deus e que o 
Espírito de deus habita em vós?”

31 – “Sois concidadãos dos santos e membros da 
casa de Deus”

33 – “Bendito seja o Deus e Pai de Nosso Senhor 
Jesus Cristo”

34 – “A caridade jamais acaba”



Depois de uma verdadeira avalanche 
de visitantes, acaba de fechar as suas 
portas, em Espanha, a exposição “Um 

Rio de Água Pura – Arte Sacra do Sul de 
Portugal”, organizada pelo Departamento 
do Património Histórico e Artístico da 
Diocese de Beja e pelo Centro de Estudios 
Borjanos da Diputación de Zaragoza em 
três museus da cidade de Borja: o Museu 
Arqueológico, o Palácio de Aguilar e 
o Museu da Colegiada de Santa Maria. 
Esta iniciativa deu a conhecer cerca de 
meia centena de obras de arte de igrejas, 
conventos e museus do Baixo Alentejo, 
sendo a única actividade do programa 
oficial da Expo Zaragoza 2008 que, em 
estreita associação com o Pavilhão de 
Portugal e os municípios de Beja e Borja, 
teve lugar fora do recinto do Ebro. 

Arte sacra portuguesa 
desperta grande interesse em Aragão

artE sacra

REFLEXOS DA EXPOSIÇÃO DE BEJA  
NA EXPO ZARAGOZA

Relicário de São Marcos. Escola portuguesa. 
Séc. XVI. Convento da Conceição, Beja.
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Ao longo do pouco mais de um mês 
que esteve patente ao público, a exposição 
registou cerca de 50 000 entradas, um 
número bem expressivo do interesse que a 
história e a cultura de Portugal despertam 
no Norte de Espanha. De facto, os laços 
antigos que uniram o nosso país a Aragão 
estão a ser redescobertos e vive-se um 
período de grande interesse quanto ao 
estreitamento de relações, não só no plano 
turístico mas também nos domínios do 
turismo, da economia, da educação, da 
inovação tecnológica e do desenvolvimento 
regional. Sinal expressivo disto reside na 
próxima geminação entre as cidades de 
Beja e Borja, cujo fio condutor será, além 
do património comum, a afinidade da 
sua estrutura agrícola, em que marcam 
presença o vinho e o azeite, sem esquecer 

o recurso às biotecnologias de vanguarda 
e a própria criação de rotas culturais 
ibéricas.

Um dos aspectos que mais chamou a 
atenção dos turistas espanhóis na exposição 
de Borja foi a grande diversidade da arte 
sacra portuguesa, que inclui manifestações 
estéticas e devocionais de verdadeira 
dimensão internacional, abarcando tanto a 
produção dos diferentes centros artísticos 
peninsulares e europeus como as obras 
de arte oriundas do Extremo Oriente 
(especialmente do Japão, da China e da 
Índia), de África e do continente americano. 
“Tão próximos e tão diferentes” foi um 
comentário muito ouvido nos núcleos 
expositivos. Outra dimensão bastante 
valorizada residiu no itinerário proposto, 
inspirado nos escritos teológicos de São 
Paulo, uma homenagem ao apóstolo que 

Rainha Santa Isabel. 
Pintura da escola portuguesa. Séc. XVII. 

Convento da Conceição, Beja.

Cálice. Escola portuguesa. Séc. XV. 
Prata dourada e esmaltes. Oriundo da ermida 

de São Sebastião, em Beja.
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estendeu a sua evangelização ao território 
ibérico, no momento em que justamente 
se comemora, em toda a cristandade, o 
Ano Paulino.

Esta leitura foi sublinhada com enorme 
entusiasmo por um dos mais ilustres 
visitantes, Mons. Angelo Amato, Prefeito 
da Congregação para a Causa dos Santos, 
que se deslocou a Borja de propósito, no 
dia 3 de Agosto, para tomar conhecimento 
da exposição. Grande especialista em 
hagiologia e história, Mons. Amato 
analisou com grande interesse as pinturas, 
esculturas e relicários alusivos à vida 
de santos bem conhecidos da tradição 
cristã, manifestando-se surpreendido pela 
excepcional qualidade do património 
religioso português e transmitindo o 
desejo de visitar um dia, com tempo, as 
igrejas alentejanas e os seus tesouros de 
arte e fé. 

A TVE e o canal autonómico TV 
Aragón dedicaram, tal como a Radio 
Nacional de Espanha (RNE) e as cadeias 
aragonesas de rádio, amplo destaque à 
exposição, que foi alvo de programas 
específicos nestes meios de comunicação. 
O mesmo aconteceu com a imprensa 
escrita, sendo de realçar as páginas que 
o principal diário aragonês, “Heraldo de 
Aragón”, consagrou à mostra. Entre as 

sementes desta iniciativa que ficaram 
no terreno da cooperação cultural e 
estratégica há que salientar a proposta 
de realização de uma outra exposição 
dedicada à Rainha Santa Isabel, princesa 
de Aragão e rainha de Portugal, no Palácio 
da Aljaferia, em Zaragoza, onde nasceu 
em 1271.

Diversas instituições aragonesas e 
navarras estão a preparar itinerários 
culturais que irão incluir Beja e o Baixo 
Alentejo nos seus percursos de turismo 
cultural, religioso e ambiental, pondo 
especial ênfase no culto de São Firmino, 
da Rainha Santa e de outros santos 
peninsulares muito venerados no Norte 
de Espanha.

Mais informações:
Departamento do Património Histórico 
e Artístico da Diocese de Beja
Largo dos Prazeres, 4
7800-420 Beja
PORTUGAL
Tel: +351 284320918
Fax: +351 284824500
E-mail: dphadb@sapo.pt

Apostolado. Escola hispano-flamenga. Séc. XV. Beja, Museu Rainha D. Leonor.
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10

A Ressurreição de Jesus
e as Dúvidas da Fé

coNfirMação

PREPARAÇÃO PARA
A CONFIRMAÇÃO E A EUCARISTIA

1. Oração inicial
Acolhimento: à medida que vão 

chegando, catequista e membros do grupo 
acolhem-se e saúdam-se com amizade.

Sinal da cruz: a catequese propriamente 
dita começa pelo Sinal da cruz, que é o 
sinal dos cristãos.

Te m p o  d e  o r a ç ã o :  s e g u e - s e 
imediatamente uma oração. Hoje vamos 
rezar o Pai-nosso, segundo a versão de S. 
Mateus (TP: Mt 6, 9-13).

Agora que terminámos de rezar a 
Oração que o Senhor nos ensinou, vamos 
aprender alguns pormenores sobre ela: 

o Pai-nosso foi a única oração ensinada 
por Jesus; as circunstâncias em que o fez 
vêm narradas por S. Lucas (TP: Lc 11, 1);

por isso podemos chamar-lhe a oração 
cristã mais importante;

São Lucas apresenta o Pai-nosso num 
texto breve (cinco pedidos);

São Mateus traz uma versão mais 
desenvolvida (sete pedidos);

foi o texto de S. Mateus aquele que a 
liturgia preferiu, razão pela qual o dizemos 

na missa, o aprendemos na catequese e o 
dizemos de cor, quando rezamos;

a Igreja recomenda aos seus filhos que 
rezem o Pai-nosso três vezes ao dia: de 
manhã, ao meio-dia e à noite.

além de chamar a esta oração 
“Pai-nosso”, por serem essas as suas 
primeiras palavras, a Igreja também 
lhe chama “Oração do Senhor”, porque 
verdadeiramente é a única que vem e é 
“do Senhor”.

2. Trabalho de casa
Qual foi e como foi a primeira aparição 

de Jesus ressuscitado? Qual foi e como 
foi a última? Hoje vamos falar de mais 
algumas.

3. A aparição  
aos discípulos de Emaús
S. Marcos e S. Lucas contam uma 

aparição de Jesus a dois discípulos que 
iam a sair da cidade de Jerusalém. Vamos 
começar por ler o que diz S. Marcos 
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(TP: ler Mc 16, 12-13). Como vemos, 
S. Marcos não nos conta quase nenhum 
pormenor desta aparição. Limita-se a 
dizer que Jesus apareceu, com outro 
aspecto, a dois discípulos que iam a sair 
da cidade em direcção ao campo; que os 
dois voltaram para trás e foram contar a 
aparição aos outros discípulos; e que estes 
não acreditaram neles.

S. Lucas conta a mesma aparição de 
Jesus de modo muito diferente (TP: ler 
Lc 24, 13-32). Comparando os dois textos 
salta à vista a brevidade e secura de um e 
a extensão e beleza do outro. S. Marcos 
descreve a aparição em dois versículos, ao 
passo que S. Lucas lhe dedica dezanove. 
Porquê? Porque S. Lucas não quer apenas 
narrar o facto histórico da aparição de 
Jesus, mas quer sobretudo falar dos 
sentimentos íntimos dos dois discípulos 
antes e depois da aparição. Antes de 
Jesus falar com eles, eram dois homens 
sem fé e sem esperança nas palavras que 
tinham ouvido da boca de Jesus, durante 
todo o tempo em que tinham sido seus 
discípulos. Depois de Jesus ter caminhado 
com eles e de lhes ter explicado o sentido 
das profecias, ficaram diferentes. A sua 
fé e esperança fizeram-nos regressar a 
Jerusalém e contar aos Onze a experiência 
que tinham feito.

Mas terá sido esse o objectivo 
último de S. Lucas? Penso que não. Os 
evangelistas, ao escreverem os seus 
Evangelhos, pensavam nos seus leitores 
de então, mas também pensavam naqueles 
que os iriam ler no futuro. Já pensavam em 
nós. Ao descrever pormenorizadamente a 
aparição aos discípulos de Emaús, o que 
o evangelista quer é falar do modo como 
alguém sem fé e sem esperança, naquele 
tempo e também hoje, pode chegar à fé 
em Jesus Cristo ressuscitado. Por isso 
este texto foi importante para os cristãos 

dos primeiros tempos e é importante 
para os de hoje. E particularmente para 
vós, que estais como que a fazer a vossa 
catequese pós-baptismal, isto é, o vosso 
catecumenado de adultos já baptizados. 
Por isso vos convido a imaginar-vos na 
situação dos dois discípulos de Emaús.

4. Os pormenores  
do relato de S. Lucas
Como em todas as aparições, é 

Jesus que toma a iniciativa, começando 
por aproximar-se dos dois homens, na 
situação concreta em que se encontram: no 
abatimento e na tristeza. Sem fé, eles não 
podem reconhecer Jesus. Apenas vêem 
naquele homem que começa a acompanhá-
los e a escutá-los, um desconhecido 
simpático, que desconhece tudo o que se 
passara, nesses dias, em Jerusalém.

Os dois discípulos falam da esperança, 
não no presente,  mas no passado 
(“esperávamos”). A palavra dos anjos às 
mulheres não conseguira vencer a falta de 
fé de ambos. Uma vez que ninguém “vira” 
Aquele que os anjos diziam “estar vivo”, 
as palavras das mulheres que relataram 
a aparição pareceram-lhes sem sentido e 
destituídas de credibilidade: (“É verdade 
que algumas mulheres…”).

E contudo foi uma outra palavra que 
os despertou para a fé. O desconhecido 
começou por contestar vigorosamente 
a visão que os dois discípulos tinham 
das coisas: «Então Jesus disse-lhes: 
“Ó homens sem inteligência e lentos 
de espírito para crer em tudo quanto os 
profetas anunciaram! Não tinha o Messias 
de sofrer essas coisas?”». Curiosamente 
eles aceitaram rever a sua experiência à luz 
das Escrituras, que falam da fecundidade 
do sofrimento, como vimos na catequese 
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sobre a morte de Jesus. E a reviravolta foi 
total.

Como vem escrito um pouco mais 
à frente, eles próprios acabaram por 
confessar: «Não nos ardia o coração, 
quando Ele nos falava pelo caminho e 
nos explicava as Escrituras?». A chama 
da esperança reacendeu-se neles, porque 
escutaram, verdadeiramente, isto é com 
ouvidos de ouvir, Palavras que ainda 
não tinham entendido, apesar de todas 
as explicações que Jesus lhes tinha dado 
quando as pronunciara pela primeira vez.

Então, apressaram-se a convidar 
este desconhecido a ficar com eles. Ele 
aceitou o convite. Entraram na casa, 
que era uma hospedaria, e sentaram-
se à mesa. Mas, uma vez mais, foi Ele 
que tomou a iniciativa: «Tomou o pão, 
pronunciou a bênção e, depois de o 
partir, entregou-lho». Não há dúvida de 
que estamos perante uma série de gestos 
que lhes lembram outros que tinham 
visto fazer noutros momentos. O Jesus 
que eles tinham conhecido costumava 
fazer gestos iguais àqueles. Então e só 
então «se lhes abriram os olhos» e eles 
tiveram a evidência fulgurante de que 
fora Ele próprio que lhes viera a falar de 
tudo aquilo que tinha vivido: «sofrer para 
entrar na glória».

Nesta página, S. Lucas diz aos 
candidatos ao Crisma e aos cristãos em 
geral duas coisas: primeiro, que é Cristo 
vivo que vem ao encontro deles, nas 
suas vidas, na situação em que eles se 
encontram; segundo, que há três caminhos 
para encontrar Cristo: a escuta da Palavra 
(«e falou-lhes longamente de tudo o que a 
Ele dizia respeito»); o serviço dos outros 
(«convidaram-no a entrar e a ficar com 
eles»); e a partilha do pão à mesa do 
Senhor («partiu o pão e deu-lho»).

5. As dúvidas da fé
Todos os evangelistas falam das 

dúvidas dos discípulos no seu encontro 
com Jesus ressuscitado (TP: ler Mt 28, 17; 
Mc 16, 11. 13. 14; Lc 24, 11. 37. 41). S. 
João prefere acentuar a incredulidade de 
um deles, contando em pormenor o que se 
passou com Tomé (TP: ler Jo 20, 24-29).

Tomé duvida da identidade d’Aquele 
que aparece. Será ele o Jesus que foi 
crucificado? Quer ter a certeza da 
continuidade entre Jesus, o Senhor que 
ele conheceu, e esse Ressuscitado que 
apareceu aos outros dez. É por isso que 
o texto insiste nas chagas das mãos e do 
lado: «Se eu não vir o sinal dos pregos nas 
suas mãos e não meter o meu dedo nesse 
sinal dos pregos e a minha mão no seu 
peito, não acredito».

Tomé não deixa de ter razão: ele quer 
acreditar por si mesmo. Mas quando 
também ele vê Cristo, já não pensa mais 
em palpar ou em tocar. Ao contrário, faz 
a mais bela profissão de fé de todos os 
evangelhos: «Meu Senhor e meu Deus»; 
o choque da aparição faz com que a sua 
fé retome o caminho e vá até ao mais 
profundo do mistério de Jesus Cristo: Ele 
é o Filho de Deus.

A fé no Senhor Jesus ressuscitado é um 
caminho com etapas, diferentes para cada 
um. Em S. Mateus, a primeira reacção das 
mulheres foi a alegria e o correr até junto 
dos Apóstolos para lhes transmitir a boa 
nova (TP: Mt 28, 5-8), ao contrário do que 
acontece em S. Marcos, onde as mulheres 
são apresentadas cheias de medo diante da 
mensagem da Páscoa (TP: Mc 16, 8), e em 
S. Lucas, onde Pedro, diante do túmulo 
vazio, «voltou para casa, admirado com o 
sucedido» (TP: Lc 24, 12).

Acreditar em Cristo ressuscitado não é 
uma evidência, porque esta acção de Deus 
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Este curso de preparação 
para a Confirmação e a Eucaristia
continua nos próximos números

vai contra o curso natural das coisas. Não é 
nada simples deixar-se alguém convencer 
por uma palavra que abre perspectivas 
totalmente inesperadas. Não é nada fácil 
deixar-se acordar pela esperança na vida 
concreta, quando tudo parece extinto ou 
sem sentido.

Aliás, de Jesus e da sua Ressurreição 
ninguém se convence a si mesmo. Todos 
têm de se deixar convencer: as mulheres, 
os Apóstolos, Paulo, os mais de quinhentos 
irmãos... os discípulos todos. Não foram 
eles que tomaram a iniciativa. Foram 
convidados a acreditar numa Palavra que 
não era deles. Receberam um convite 
para se porem a caminho em direcção 
a um encontro. Algures, Cristo espera 
aquele ou aquela que pôs a confiança na 
sua Palavra, que umas vezes é dita por 
um anjo, outras vezes pelas mulheres que 
não viram mas acreditaram na revelação, 
outras por alguém que já fez a experiência 
do Ressuscitado... e hoje, principalmente 
pela Igreja de Jesus e dos Apóstolos. 
Mas seja qual for o intermediário, será 
sempre Jesus Ressuscitado que a todos 
convencerá da sua presença: «Felizes os 
que acreditam sem terem visto» (Jo 20, 
29); «Eu estou sempre convosco até ao fim 
dos tempos» (Mt 28, 20).

6.	 Oração	final	
(a dizer por todos)

Senhor nosso Deus,
fortalecei em nós a fé e a esperança, 
para que nunca duvidemos 
da Ressurreição do vosso Filho
e do cumprimento das vossas promessas. 

Pai nosso que estais nos céus… (versão 
litúrgica).

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

7. Trabalho de casa
Procura na Bíblia as citações que 

se referem aos textos que se seguem e 
indica-as:

– «Ide anunciar aos meus irmãos que 
partam para a Galileia…»;

– «Os discípulos de Emaús… voltaram 
imediatamente para Jerusalém…»;

– «Maria Madalena foi e anunciou 
aos discípulos: “Vi o Senhor!”…».

José de Leão Cordeiro
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corrEio dos lEitorEs

QUESTÕES LITÚRGICAS

Pergunta:
Pode um divorciado voltar a casar? 

Resposta:
Hoje em dia, muitos católicos recorrem 

ao divórcio civil, justificando-se com as 
leis civis que o permitem, e não fazendo 
caso da lei de Deus que o proíbe. Depois 
de obtida a sentença de divórcio civil, os 
dois ou um deles volta a casar pelo civil 
com outra pessoa. O que pensa a Igreja 
acerca disso? 

Pensa, acredita e ensina o que Jesus 
Cristo ensinou a todos aqueles que querem 
ser seus discípulos, e que é uma coisa 
muito simples de entender mas muito 
difícil de viver: «Quem se divorciar da 
sua mulher e casar com outra, comete 
adultério contra a primeira. E se a mulher 
se divorciar do seu marido e casar com 
outro, comete adultério» (Evangelho de 
S. Marcos, capítulo 10, versículos 11-
12). Jesus fala daquele ou daquela que 
se divorcia e que casa com outro ou com 
outra. Não se refere nem àquele ou àquela 
que sofre essa afronta por parte do outro, 
nem tão pouco àqueles que se separam 
e não casam com mais ninguém. Não 
misturemos as coisas, nem metamos tudo 
no mesmo saco.

O que é o adultério? Diz o dicionário: 
é o facto de uma pessoa casada ter 
voluntariamente relações sexuais com um 
terceiro, isto é, com uma pessoa que não é 

Divórcio

o seu marido ou a sua esposa. O adultério 
é a violação mais grave do dever recíproco 
de fidelidade que os dois noivos, no acto 
do casamento, prometeram um ao outro. 
Jesus compara o divórcio a um adultério. 
É por isso que os seus discípulos rejeitam 
o divórcio, tão grave ele lhes aparece, nas 
palavras que o Senhor lhes ensinou.

Jesus entendia as coisas do casamento 
de maneira diferente de muitas pessoas 
do mundo de ontem e de hoje. Quem terá 
razão? Jesus ou essas pessoas? Jesus, 
como Ele próprio disse, é o caminho, a 
verdade e a vida. Ele é a verdade, e as 
suas palavras são palavras de vida eterna. 
Assim acredito eu. Assim acreditam 
muitos outros.

 Mas Jesus não “obriga” ninguém a 
fazer o que Ele ensina. A aceitação da sua 
Palavra é um acto de liberdade. Os seus 
verdadeiros discípulos gostam de fazer o 
que Ele disse. Quando não o conseguem, 
pedem-lhe perdão e procuram emendar-
se. Mas nós sabemos que, mesmo entre os 
baptizados, há muitos que não se importam 
nem com o que Jesus disse, nem tão pouco 
querem viver como Ele ensinou. Hoje em 
dia o que cada pessoa mais deseja é viver 
como pensa e como quer.

Por fidelidade às palavras de Jesus 
sobre o casamento e o divórcio, a Igreja 
não pode reco nhecer como válido um novo 
casamento, se o primeiro foi váli do. Se os 
divorciados se casam civilmente, ficam 
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numa situação contrária à lei de Deus, 
às palavras de Jesus, ao ensino da Igreja. 
Por isso, não podem receber a Comunhão 
eucarística, enquanto estiverem em tal 
situação, porque a Comunhão é o Corpo 
de Deus, e o sinal exterior pelo qual 
se reconhece que aquele que comunga 
está em comunhão com a lei de Deus 
ensinada pela Igreja. Ora, como é que 
alguém, que não aceita o que Deus ensina, 
pretende estar em “comunhão” com Deus 
comungando o seu Corpo? Proceder desse 
modo chama-se incoerência, e, neste caso, 
incoerência do tamanho do mundo.

Acontece, porém, que bastantes cristãos 
vivem nesta situação de divorciados 
civilmente, mas, por vezes, conservam a 
fé e desejam educar cristãmente os seus 
filhos. O divórcio que realizaram perante 
o Estado, ou seja, o divórcio civil, é 
mais fruto da fragilidade humana do que 
propriamente uma não aceitação daquilo 
que Jesus ensina, e em que eles acreditam. 
Mas o certo é que se divorciaram. Como 
deve proceder para com eles a comunidade 
e os seus pastores, os párocos, se esses 
cristãos manifestam o desejo de educar 
os filhos nos valores em que eles foram 
educados?

A Igreja ensina às suas comunidades, 
aos seus bispos e aos seus padres, que esses 
baptizados devem ser convidados a ouvir 
a Palavra de Deus, a estar presentes na 
Missa dominical, a orar com assiduidade, 
a participar nas iniciativas da Igreja em 
favor da justiça e da caridade, a educar os 
seus filhos na fé cristã, a cultivar o espírito 
de arrependimento por tudo aquilo que nas 
suas vidas não é vivido segundo o ensino 
de Jesus, e a pedirem sempre a Deus a 
sua graça e o seu perdão misericordioso. 
A Comunhão do Corpo de Cristo é uma 
graça muito importante. Mas não é a 
única. Será a maior de todas, mas há muito 
mais coisas na Igreja para além dela.

A fé cristã é, antes de tudo, um encontro 
com Jesus, que dá à vida um novo horizonte, 
e que está connosco cada dia, segundo 
a sua promessa. Os divorciados que 
voltaram a casar-se com outras pessoas, 
se amam verdadeiramente a Jesus, apesar 
do acto que praticaram, devem sentir pena 
de não poder comungar, mas não devem 
querer forçar a Igreja a fazer o que ela 
não pode nem deve fazer, nem acusá-la da 
situação que só eles criaram. O caminho 
do regresso à paz com Deus, por parte dos 
divorciados que voltaram a casar, consiste 
em reconhecer que a sua vida não é aquela 
que Deus quer, nem talvez a que eles 
próprios quereriam, mas aquela que lhes 
é possível, na situação que eles criaram, 
e da qual se devem sentir responsáveis. 
Devem ouvir a voz da Igreja no que ela 
lhes propõe e aguardarem o dia em que, 
quem sabe, possam voltar a receber no seu 
coração o Corpo do Senhor.

Ao falar do casamento, o Senhor Jesus 
insistiu sobre a intenção original de Deus, 
que queria um casamento indissolúvel: 
«Não lestes que o Criador, desde o 
princípio, os fez homem e mulher, e disse: 
Por isso, o homem deixará o pai e a mãe e 
se unirá à sua mulher, e serão os dois um 
só? Portanto, já não são dois, mas um só. 
Pois bem, o que Deus uniu não o separe 
o homem» (Evangelho de S. Mateus, 
capítulo 19, versículos 4-6).

Entre baptizados católicos, um 
casamento válido não pode ser dissolvido 
por nenhum poder humano, nem por 
nenhuma causa, além da morte.

Pode acontecer que um dos esposos seja 
vítima inocente do divórcio pronunciado 
pela lei civil a pedido do outro. Há uma 
diferença muito grande entre aquele que 
promove ou pede o processo de divórcio e 
depois volta a casar civilmente com outra 
pessoa, e aquele que, injustamente, se vê 
obrigado a aceitá-lo. Se este continuar a 
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ser fiel aos compromissos matrimoniais 
que um dia pronunciou, pode continuar a 
comungar. Não é culpado, mas vítima.

É desta maneira bela, coerente e 
saudável, que dá paz ao coração e alegria 
à vida, que a Igreja ensina aqueles seus 
filhos que a querem escutar. Foi desta 
Igreja que Jesus disse: «Quem vos ouve é a 
Mim que ouve, e quem vos rejeita é a Mim 
que rejeita; mas, quem Me rejeita, rejeita 
Aquele que Me enviou» (Evangelho de S. 
Lucas, capítulo 10, versículo 16).

Eu não quero ser rejeitado por Jesus, 
nem por seu Pai, que O enviou ao mundo 
para nos anunciar a Boa Nova da salvação. 

Por isso, apesar de fraco e pecador, 
procuro aceitar e viver de acordo com 
aquilo que a Igreja, Esposa de Cristo e 
minha Mãe, me ensina. Quem gostar de 
fazer assim, faça-o também, e será feliz, 
o que não significa que irá viver sem 
problemas nem cruz; quem não gostar, 
deixe-me viver como eu gosto, porque eu 
também o deixo viver a ele como gosta, 
embora, se mo pedir, eu lhe possa explicar 
aquilo em que acredito, procurando, ao 
mesmo tempo, explicar-lhe as razões das 
verdades em que acredito.

Um colaborador do SNL

Aclamação ao Evangelho

Pergunta:
É ou não correcto que o canto 

da Aclamação ao Evangelho, por um 
solista, se faça a partir do ambão? Ou 
será que deve apenas fazer-se a partir da 
estante (se a houver) ou do local onde se 
encontra o coro?

Resposta:
Vou responder sucintamente às suas 

perguntas, comentando o n. 62 da Instru-
ção Geral do Missal Romano, que trans-
crevo na íntegra: 

“Aclamação antes da leitura do 
Evangelho. Depois da leitura, que precede 
imediatamente o Evangelho, canta-se o 
Aleluia ou outro cântico, indicado pelas 
rubricas, conforme o tempo litúrgico. 
Deste modo a aclamação constitui um rito 
ou um acto com valor por si próprio, pelo 
qual a assembleia dos fiéis acolhe e saúda 
o Senhor, que lhe vai falar no Evangelho, 
e professa a sua fé por meio do canto. É 

cantada por todos de pé, iniciada pelo coro 
ou por um cantor, e pode-se repetir, se for 
conveniente; mas o versículo é cantado 
pelo coro ou pelo cantor.

a) O Aleluia canta-se em todos os 
tempos fora da Quaresma. Os versículos 
tomam-se do Leccionário ou do Gradual;

b) Na Quaresma, em vez do Aleluia 
canta-se o versículo antes do Evangelho 
que vem no Leccionário. Também se pode 
cantar outro salmo ou tracto, como se 
indica no Gradual”.

Comentário:
O nome desta aclamação não é Acla-

mação ao Evangelho, mas sim Aclamação 
antes da leitura do Evangelho.

Vem logo a seguir à leitura que 
precede imediatamente o Evangelho (nos 
domingos esta leitura é a segunda, nos 
dias de semana é a primeira).

Em todos os tempos do ano litúrgico, 
excepto na Quaresma, esta aclamação 
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Pergunta:
Os acólitos podem fazer a purificação 

do Cálice? Se sim, esta será efectuada no 
altar ou numa mesa/credencia onde estão 
as galhetas, a píxide, etc…? 

Resposta:
Para responder à sua pergunta há que 

ter em conta que os acólitos podem ser 
instituídos ou não instituídos. 

Na Missa sem diácono, é ao sacerdote 
que pertence purificar o cálice, como se 

diz na IGMR 163: «O sacerdote..., no 
altar ou na credência, purifica a patena ou 
a píxide sobre o cálice; a seguir, purifica o 
cálice... e limpa-o com o sanguinho».    

Em circunstâncias excepcionais, os 
acólitos instituídos podem, se o sacerdote 
lho pedir, ajudá-lo a fazer a purificação do 
cálice, tanto no altar como na credência, 
como se diz na IGMR 192: «...O acólito 
devidamente instituído, terminada a 
distribuição da Comunhão, ajuda o 
sacerdote ou o diácono na purificação e 

Purificação	do	Cálice

é constituída pelo Aleluia seguido do 
versículo que vem indicado no próprio 
Leccionário.

Na Quaresma, em vez do Aleluia canta-
se o versículo que vem no Leccionário.

Esta aclamação constitui um rito ou 
um acto com valor em si próprio, pelo que 
pode cantar-se quer haja quer não haja 
procissão com o Evangeliário.

Em ambas as situações, ao cantá-la, a 
assembleia acolhe e saúda o Senhor que 
lhe vai falar e professa a sua fé na presença 
de Jesus Cristo.

Como é fácil de perceber, a aclamação 
atinge o seu pleno sentido quando 
acompanha a procissão do Evangeliário, 
levado do altar para o ambão.

É cantada por todos de pé.
Pode ser iniciada pelo coro ou por um 

cantor, e o povo repete o refrão (Aleluia ou 
outro). Mas o versículo é sempre cantado 
pelo coro ou pelo cantor.

Pergunta:
Poderia surgir esta dúvida no espírito 

de alguém: quando é o coro que a inicia e 

canta o versículo, naturalmente que o faz 
do seu lugar. Mas se é um cantor, donde 
o deve fazer? Do seu lugar no coro? Do 
ambão? De outro lugar?

Resposta:

Do ambão nunca, pois está formalmente 
excluída essa hipótese pela Instrução 
Geral, no n. 309: “A dignidade do ambão 
exige que só o ministro da palavra suba 
até ele”. Ora o cantor não profere esta 
aclamação enquanto ministro da palavra 
(leitor), mas enquanto “cantor”. Por isso 
não deve cantar do ambão.

Donde o pode então fazer? Antes de 
mais do lugar onde se encontra, no coro ou 
no seu lugar. É essa a solução preferível. 
O cantor não terá dificuldade em fazer-se 
ouvir, quer tenha ou não tenha microfone 
à sua disposição. Mas também o poderá 
fazer, se houver razões que aconselhem tal 
solução, a partir da estante. Penso que essa 
solução deveria ser sempre a última.
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arranjo dos vasos sagrados. Na ausência do 
diácono, o acólito devidamente instituído 
leva os vasos sagrados para a credência e 
aí os purifica, limpa e arranja, do modo 
habitual».

Os acólitos não instituídos não podem 
ajudar a purificar o cálice. Levam-no para 
a credência, depois de purificado pelo 
sacerdote ou pelo diácono.

Pergunta:
Os min i s t ros  ex t raord inár ios 

da Comunhão, após a distribuição 
da Comunhão podem/devem fazer a 
purificação do cálice? Se sim, esta 
será efectuada no altar ou numa mesa/
credência onde estão as galhetas, a 
píxide, etc…?

Resposta:
Os ministros extraordinários da 

Comunhão, como o seu próprio nome 
indica, são ministros da distribuição da 
Comunhão, na Missa (se o sacerdote os 
chamar), fora da Missa (em circunstância 
determinadas) e aos doentes em suas 
casas.

Diz a IGMR, n. 162:  «Na distribui-
ção da Comunhão, o sacerdote pode ser 
ajudado por outros presbíteros eventual-
mente presentes. Se estes não estiverem 
disponíveis e o número dos comungantes 
for demasiado grande, o sacerdote pode 
chamar em seu auxílio os ministros extra-
ordinários...»

Um colaborador do SNL

Pergunta:
Alguns párocos celebram a Missa 

da Fes ta  de  Todos-os-Santos  no 
cemitério da freguesia. Porém, uns usam 
os textos da Solenidade de Todos-os-
Santos; outros, servem-se dos textos 
da Comemoração dos Fiéis Defuntos. 
Neste último caso, a Solenidade deixa de ter 
preferência sobre uma Comemoração?

Resposta:
Diz, no seu correio, que “alguns 

párocos celebram a Missa da Solenidade 
(não Festa, como diz) de Todos os Santos no 
cemitério da freguesia”. Como não explica 
as razões de tal procedimento, suponho 
que isso acontecerá por impedimento da 
igreja paroquial. Mesmo nesse caso, se 
fosse eu a escolher o local da celebração, 
optaria por outro, para celebrar a Missa de 
solenidade tão significativa. Mas não está 
proibido celebrar, nesse dia, na igreja ou 

oratório do cemitério da freguesia, desde 
que se observe a norma do n. 353 da IGMR: 
Nas solenidades, o sacerdote é obrigado a 
conformar-se com o calendário da igreja 
em que celebra. Claro que a igreja aqui 
referida não é o edifício de pedra onde se 
faz a celebração, mas a Igreja Diocesana 
ou Igreja Particular, e no caso concreto da 
solenidade em causa, a Igreja em Portugal. 
O Directório Litúrgico diz que nesse dia 
são proibidas todas as Missas de defuntos, 
mesmo a exequial.

Quando começa e acaba o dia litúrgico?  
Dizem as Normas gerais do ano litúrgico, 
n. 3: O dia litúrgico começa à meia noite 
e termina na meia noite seguinte. Logo, 
para a celebração da Missa, o dia 1 de 
Novembro termina apenas à meia noite do 
dia de Todos os Santos, pelo que não pode 
celebrar-se, no dia 1, a Missa do dia 2. O 
dia 2 de Novembro é que é a Comemoração 
de Todos os Fiéis Defuntos.

Solenidade de Todos os Santos
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Pergunta:
Porque é que São Julião (Santo 

Padroeiro da cidade da Figueira da 
Foz/9 de Janeiro) não consta da vossa 
lista de Santos!?

Gostava de saber mais sobre este 
santo.

Resposta:
O nosso consulente começa por 

perguntar “porque é que S. Julião (Santo 
Padroeiro da cidade da Figueira da Foz, 
onde se celebra a 9 de Janeiro) não consta 
da nossa lista de Santos”. 

P r i m e i r o  e s c l a r e c i m e n t o :  o 
Secretariado Nacional de Liturgia não 
possui nenhuma lista de Santos própria. 
O que possui é a lista dos Santos do 
Calendário Romano, tal como vem no 
Missal Romano, que pode encontrar na 
sua Paróquia, mas do qual não consta o 
seu S. Julião.

Segundo esclarecimento: por que não 
consta esse nome no Calendário Romano? 
Porque, de acordo com a Constituição 
Litúrgica, no novo Calendário Romano 
Universal, que o Concílio Vaticano 
II mandou reformar, só figuram as 
festas dos Santos que têm uma inegável 
importância universal. O texto do n. 111 
da Constituição Litúrgica diz o seguinte: 
«Para que as festas dos Santos não 

prevaleçam sobre as festas que recordam 
os mistérios da salvação, muitas delas 
ficarão a ser celebradas só por uma 
Igreja particular ou nação ou família 
religiosa, estendendo-se apenas a toda a 
Igreja as que festejam Santos de inegável 
importância universal». De acordo com 
esta norma, se a Diocese de Coimbra 
possuir calendário próprio, nele deve 
figurar o nome de S. Julião de acordo com 
a norma citada: «muitas (festas de santos) 
ficarão a ser celebradas só por uma Igreja 
Particular», ou seja, por uma Diocese.

Terceiro esclarecimento: será possível 
encontrar o nome de S. Julião nalgum 
documento da Igreja e saber um pouco 
da sua história? Resposta positiva às duas 
perguntas. O nome de S. Julião, como 
aliás o nome de todos os Santos da Igreja, 
vem num livro chamado Martirológio 
Romano, que está prestes a ser publicado 
em Portugal (está a terminar de ser 
traduzido). Nesse livro, além dos nomes 
dos Santos, vem também uma pequena 
notícia de cada um, historicamente fiável. 
É essa que prometo enviar-lhe logo que 
me seja possível obtê-la. Mas como 
amanhã é dia 9 de Janeiro, dia de S. 
Julião, não quero demorar mais a minha 
resposta.
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São Julião

Finalmente, que indicações dá a 
Tabela dos dias litúrgicos por ordem 
de precedência (Calendário Romano n. 
59)? Coloca as Solenidades dos Santos 
antes da Comemoração de Todos os 
Fiéis Defuntos, para dizer que a Missa da 

solenidade tem precedência sobre a missa 
da Comemoração.

Conclusão: os textos a utilizar na 
Missa da solenidade de Todos os Santos, 
devem ser os da respectiva Solenidade.

Um colaborador do SNL
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Pergunta:
Numas  vésperas  so lenes  com 

adoração ao SS.mo exposto na custódia, 
durante o Magnificat, incensando-se o 
SS.mo, também se incensa a seguir o 
altar, presidente e assembleia como na 
celebração da Eucaristia na apresentação 
dos dons?

Resposta:
Não existe nenhum livro litúrgico 

com o rito conjunto das Vésperas solenes 
com Adoração do Santíssimo Sacramento 
exposto na custódia. Mas no Ritual da 
Sagrada Comunhão e Culto Eucarístico 
fora da Missa, n. 96, dão-se as seguintes 
indicações para uma situação semelhante:

«Diante do Santíssimo Sacramento 
exposto por um tempo prolongado... pode 
celebrar-se alguma parte da Liturgia das 
Horas, sobretudo as Horas principais...». 

O que se diz no Ritual é, portanto, um 
pouco diferente da situação apresentada 
pelo consulente. Ele fala de umas Vésperas 
solenes com adoração do Santíssimo 
exposto na custódia; o Ritual fala da 
exposição prolongada do Santíssimo, 
diante do qual pode celebrar-se a Hora de 
Vésperas. Mas penso que a resposta a dar 
a uma situação vale também para a outra. 

 Não é só o Ritual do Culto 
Eucarístico fora da Missa que fala na 
possibilidade de recitar Vésperas diante 
do Santíssimo. A mesma hipótese vem 
também no Cerimonial dos Bispos, nn. 
1111-1114. Mas nem o texto do Ritual, nem 
o do Cerimonial, descem a pormenores de 
organização do rito. Assim sendo, atrevo- 
-me eu a propor o seguinte esquema de 
celebração:

– Exposição do Santíssimo na 
custódia;

– Tempo de adoração, mais ou menos 
prolongado;

– Hora de Vésperas, tal como vem na 
Liturgia das Horas, até ao fim das preces;

–  Te r m i n a d a s  a s  p re c e s  ( e 
eventualmente o Pai Nosso), o presidente 
da celebração genuflecte ao mesmo tempo 
que o diácono ou o acólito, e fica de 
joelhos diante do altar;

– Entretanto, canta-se a estrofe: Ao 
divino Sacramento (Tantum ergo) ou outro 
cântico eucarístico (que também pode ser 
o Pai Nosso, se as preces não terminarem 
por ele);

– Depois de impor e benzer o incenso, 
o presidente da celebração, de joelhos, 
recebe o turíbulo das mãos do diácono 
ou do acólito, faz inclinação, e incensa o 
Santíssimo Sacramento;

– Depois levanta-se e diz: Oremos. 
Faz-se uma breve pausa em silêncio; 
depois o presidente, de braços abertos, 
diz: Senhor Jesus Cristo, que neste 
admirável sacramento, ou outra das 
orações indicadas no Ritual Romano (ou 
na Liturgia das Horas, principalmente se 
esse dia for solenidade ou festa);

– Terminada a oração, o presidente 
recebe o véu de ombros, sobe ao altar, ge-
nuflecte, pega na custódia e, levantando-a 
com ambas as mãos envoltas no véu, faz 
o sinal da cruz sobre o povo, sem dizer 
nada.

–  Depois de dar a bênção, o presidente 
da celebração depõe a custódia sobre o 
altar, genuflecte, tira o véu de ombros 
e continua de joelhos diante do altar, 
enquanto o povo, se for oportuno, profere 
alguma aclamação adequada. Um pouco 

Vésperas com adoração do Santíssimo exposto
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antes da aclamação terminar, o presidente, 
ou o diácono, ou outro sacerdote, ou mesmo 
um ministro extraordinário da comunhão, 
repõe o Santíssimo no tabernáculo e 
genuflecte.

– A seguir, o presidente diz: O Senhor 
esteja convosco, e o povo responde Ele 
está no meio de nós (que pena não poder 
responder como deveria: E com o teu espí-
rito,  ou seja, com o Espírito de presidên-
cia que recebeste na Ordenação);

– O presidente ou o diácono acrescenta 
por fim: Ide em paz, e o Senhor vos acom-
panhe. O povo responde: Graças a Deus.

– O regresso à sacristia faz-se na 
forma do costume.

Chamo a atenção para alguns por-
menores e ao mesmo tempo respondo às 
perguntas feitas pelo consulente: 

1.º não é durante o Magnificat que se 
incensa o Santíssimo, mas sim terminado 
o Magnificat e as preces; 

2.º nas Vésperas solenes com o 
Santíssimo exposto, não se incensa o altar, 
nem o presidente, nem a assembleia; esses 
são ritos próprios da celebração da Missa 

ou das Vésperas solenes sem exposição, 
como iremos explicar de seguida;

3.º a incensação durante o Magnificat 
faz-se nas Vésperas solenes, sem exposição 
do Santíssimo; nesse caso pode fazer-se a 
incensação do altar, da cruz, do Bispo 
e do povo, enquanto se canta o cântico 
evangélico (Cerimonial dos Bispos 89. 
204);

4.º não há bênção final, porque já 
houve a bênção com o Santíssimo; há 
apenas a despedida da assembleia.

Não existe (ou pelo menos não é 
do nosso conhecimento) nenhum livro 
litúrgico onde o rito da exposição 
prolongada do Santíssimo com Hora de 
Vésperas, ou de Vésperas solenes com 
exposição do Santíssimo na custódia, de 
que estivemos a falar, venha descrito com 
os pormenores aqui indicados. Por isso, se 
ele existe ou vier a existir, seguiremos o 
esquema nele indicado, e enviaremos para 
o cesto dos papéis aquele que acabo de 
organizar e que lhe envio com amizade.

Um colaborador do SNL

Pergunta:
Será errado usar a igreja para 

fazer actividades diversas (desde que 
relacionadas com a igreja como é obvio) 
para além da missa? 

Resposta:
A igreja é utilizada, sobretudo, 

para a reunião da assembleia na missa 
do domingo. Mas também noutras 
circunstâncias: Sacramentos da iniciação 
cristã, Catequese sob todas as suas formas, 
Grupos de oração, Liturgia das Horas, 
Celebrações da Palavra na ausência do 

Actividades diversas na igreja

Presbítero, Casamento, Funerais, Grandes 
festas e reuniões de multidão... 

Diz o Código de Direito Canónico, no 
cânone 1210: «No lugar sagrado apenas 
se admita aquilo que serve para exercer ou 
promover o culto, a piedade e a religião; e 
proíba-se tudo o que seja discordante da 
santidade do lugar».

Portanto, parece-me perfeitamente 
lógico que tenham tomado, de acordo 
com o vosso Pároco, essa decisão, pois 
o referido filme tratava do nascimento de 
Jesus.

Um colaborador do SNL
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Terminamos hoje a resposta de S. 
Agostinho a Januário, que começámos a 
publicar no BPL 129. Chamamos a atenção 
dos nossos leitores para os pormenores 
interessantes da celebração da Eucaristia, do 
jejum e do banho nos balneários públicos.

                     CARTA 54

6.  A pergunta que me pões [sobre a 
celebração da Eucaristia na Quinta-Feira 
da Semana Santa] pertence à categoria das 
práticas variáveis segundo os lugares e as 
regiões. Faça, pois, cada um o que vir fazer na 
Igreja que visita... A mudança duma tradição, 
mesmo quando os seus efeitos benéficos 
possam prestar serviço, provoca alguma 
perturbação pela sua novidade. Por isso, toda a 
mudança que não tenha efeitos benéficos deve 
ser considerada prejudicial...

7.  Quando os discípulos receberam pela 
primeira vez o Corpo e o Sangue do Senhor, 
não o receberam em jejum1.

8.  Deveremos então criticar a Igreja por 
causa disso, uma vez que agora se recebe 
(a comunhão) em jejum? Pareceu bem ao 
Espírito Santo que, para honrar um tão grande 
Sacramento, o Corpo de Cristo entrasse 
na boca do cristão antes de qualquer outro 
alimento. Essa é a razão pela qual se observa 
este costume em todo o mundo... 
 Mas Cristo não mandou que, daí por 
diante, se observasse uma ordem fixa; Ele 
queria deixar aos Apóstolos o cuidado de 
regularem essa questão, pois era através deles 
que desejava governar as comunidades no 
futuro. 

Se Cristo os tivesse exortado a receber a 
comunhão sempre depois de outras refeições, 
creio que ninguém teria mudado tal costume. 
O Apóstolo, ao falar deste Sacramento, disse: 

NovidadE PErENE

FAÇA CADA UM O QUE VIR FAZER 

Por isso, meus irmãos, quando vos reunirdes 
para comer, esperai uns pelos outros. Se 
algum tem fome, coma em casa, a fim de 
não vos reunirdes para vossa condenação. E 
depois acrescenta: Quanto a outros assuntos, 
hei-de resolvê-los quando chegar2. Por estas 
palavras devemos entender que ele apenas 
indicou o que não varia através da diversidade 
de costumes...

9.  Esta razão provável agrada a alguns, e 
permite-lhes oferecer e receber o Corpo e o 
Sangue do Senhor depois da ceia, naquele 
dia do ano em que o Senhor instituiu essa 
mesma ceia, e, deste modo, dão relevo à 
sua significação. Mas eu creio que é melhor 
fazer as coisas de tal maneira, que aqueles 
que jejuam possam também aproximar-se do 
Sacramento depois da refeição que tem lugar 
à hora nona. Por essa razão, não obrigamos 
ninguém a comer antes daquela ceia do 
Senhor, mas também não ousamos opor-nos a 
ninguém...

10.  Se me perguntas por que nasceu o costume 
dos banhos, não me ocorre outra razão, depois 
de ter pensado nisso, senão esta que considero 
muito provável: a repugnância em mergulhar, 
na fonte baptismal, o corpo dos que iam 
ser baptizados, devido à falta de higiene 
provocada pela observância da Quaresma, 
sem que primeiro se lavassem nalgum dia. 
Escolheu-se, como dia mais apropriado para 
isso, aquele em que é celebrado o aniversário 
da Ceia do Senhor. Em virtude de se ter 
permitido isto aos que iam receber o baptismo, 
muitos quiseram tomar banho com eles e 
interromper o jejum...

(ANTOLOGIA LITÚRGICA, S. Agostinho, 
Carta 54 [n. 3406-3410]).

1 Cf. Mt 26, 20-21. 26. 2 1 Cor 11, 33-34.
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