
A reforma da liturgia

Editorial

N o dia 25 de Janeiro de 1959 o Papa 
João XXIII anunciou na Basílica 

de S. Paulo, em Roma, a realização do II 
Concílio Ecuménico do Vaticano. Estamos 
a cinquenta anos deste acontecimento. A 
merecida celebração deste evento dourado 
leva-nos a uma evocação do passado para 
recordar as maravilhas do Senhor na sua 
Igreja. 

A renovação litúrgica é uma constante 
da Igreja de todos os tempos e procede de 
Deus, «cuja providência não se engana 
em seus decretos». A oração do entardecer 
canta essa presença contínua do Criador 
junto das suas criaturas:

 Em Vós, Senhor, admiramos
 A divina providência,
 Que tanto regula as sombras
 Como a luz dos tempos vários.

A a t r ibuição  aos  homens  dos 
desígnios providentes de Deus é um acto 
de ignorância que o Senhor do tempo vai 
corrigindo. A renovação litúrgica é obra 
divina e humana: a fé reconhece nela a 
mão de Deus, enquanto a razão a atribui 
aos homens. Diz-se reforma conciliar e 
reforma de Paulo VI, mas a realidade é 
a mesma: a Igreja em contínua reforma 
pela acção do Espírito Santo que orienta 
o povo de Deus. Os homens interferem 
frequentemente neste movimento contínuo 
de reforma: uns em nome da legítima 
tradição e outros em nome do necessário 
progesso de adaptação e inculturação da fé 

Janeiro – Março 2009 1

aos novos tempos e culturas. O equilíbrio 
entre tradição e progresso não são fáceis, 
mas a obra permanece imutável quanto 
ao essencial, que, por ser divino, não 
muda nem sofre o desgaste do tempo. 
As discussões humanas sucedem-se 
com interlocutores ora mais sensíveis 
à tradição ora mais preocupados com 
novidade cristã, como vem acontecendo 
desde os primeiros tempos da Igreja, 
desde a abertura do ambiente judaico ao 
mundo pagão até à inculturação da cultura 
grega e latina. 

As lições do passado glorioso da 
liturgia da Igreja constituem norma e 
referência para todos os tempos. A história 
pode descrever os acontecimentos do 
sec. III como intriga ideológica dos 
movimentos eclesiais, mas a liturgia, 
passada a tormenta, une na mesma 
memória os protagonistas da renovação, 
como acontece no dia 13 de Agosto. 
O Martirológio diz: «Santos mártires 
Ponciano, papa, e Hipólito, presbítero, 
que foram deportados juntamente para a 
Sardenha, onde cumpriram a mesma pena 
da condenação e, ao que parece, ao mesmo 
tempo alcançaram a mesma coroa de 
glória. Os seus corpos foram sepultados 
em Roma: Ponciano no cemitério da 
Via Tiburtina, Hipólito no cemitério de 
Calisto. – † c. 236 – ». Estes dois santos 
representam dois movimentos litúrgicos. 
O Espírito Santo estava em ambos e 
conduziu-os à perfeição da unidade no 
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exílio, onde testemunharam com o martírio 
a fé que os unia, apesar da diversidade dos 
costumes litúrgicos. O abandono da língua 
grega na liturgia não terá sido consensual 
nem pacífica, até porque aquela geração de 
cristãos assistia à decandência da própria 
cultura greco-latina. O ambiente eclesial 
não terá sido muito diferente da actual 
situação: umas comunidades a celebrar 
em língua grega e outras em língua latina. 
O grego deixava de ser língua viva e 
com a nova língua eram introduzidos na 
celebração novos costumes que a tradição 
desconhecia. Mas tudo serenou e surgiu 
um tempo de grande prosperidade eclesial 
que se manteve por muitas gerações.

A necessidade de reforma levou a 
Igreja a reunir-se em sucessivos Concílios, 
assim o de Trento e o II do Vaticano. Aqui a 
situação era mais pacífica e as motivações 
eram mais internas e pastorais. Convocado 
a 25 de Janeiro de 1959, o Concílio 
começou a ser preparado em comissões 
específicas. A comissão litúrgica foi 
confiada ao cardeal Gaetano Cicognani 
a 6 de Julho de 1960. Uns dias depois, 
a 11 de Julho, o Padre Anibal Bugnini 
era nomeado secretário e os trabalhos 
começaram. Aquela comissão era formada 
por 65 membros e consultores, a que 
se juntava uma trintena de conselheiros 
e pessoal de secretaria. Na comissão 
encontravam-se representantes dos cinco 
continentes e de 25 nacionalidades. A 
competência dos membros da comissão 
assegurava alguns aspectos importantes da 
liturgia: a teologia, a partoral, a música, o 
direito e a arte. As grandes espiritualidades 
eclesiais lá se fizerem presentes nas ordens 
e congregações religiosas. As práticas 
pastorais eram uma preocupação eclesial 
confiada aos cuidados de uma dezena de 
párocos, reitores de centros litúrgicos de 

pastoral e 12 bispos. Era uma comissão 
verdadeiramente eclesial. Reuniu pela 
primeira vez nos dias 12-15 de Novembro 
de 1960. Voltou a reunir na primavera 
de 1961 e nos dias 11-14 de Janeiro de 
1962. Nesta foi concluído o esquema 
da Constituição Litúrgica, aprovado no 
dia 1 de Fevereiro pelo cardeal Gaetano 
Cicognani, que veio a falecer quatro dias 
depois. Houve alguma controvérsia na 
sucessão e continuidade dos trabalhos, 
mas o documento passou por todas as 
instâncias e, com algumas alterações, foi 
finalmente aprovado pelo II Concílio do 
Vaticano no dia 4 de Dezembro de 1963, 
precisamente no dia em que havia 400 
anos o Concílio de Trento, em sessão 
conciliar, confiava à Santa Sé a reforma 
litúrgica. As normas promulgadas pela 
Constituição Litúrgica entraram em vigor 
no dia 16 de Fevereiro de 1964.

Em 2013 celebraremos as bodas 
de ouro da Constituição Litúrgica. Tal 
evento convida-nos, desde já, a evocar 
o espírito da renovação litúrgica, o bem 
que esta já fez à Igreja e, sobretudo, a 
grande caminhada de conversão litúrgica 
que está por realizar e muito contribuirá 
para a verdade e a beleza do culto divino. 
A reforma indicada pelo Concílio aponta 
caminhos de renovação muito acima das 
modas do tempo. O Espírito Santo é a 
alma desta reforma que atravessa as mais 
diversas situações e fases de crescimento 
da Igreja. As edições sempre renovadas 
dos livros litúrgicos vão marcando o ritmo 
da Igreja sempre em reforma. Trata-se 
de pequenos pormenores que dizem os 
grandes progressos da oração da Igreja. 
Podem parecer insignificantes, mas são 
sinais da presença e pedagogia de Cristo 
nas celebrações litúrgicas. 

Pedro Lourenço Ferreira 
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Pastoral litúrgica

A ASSEMBLEIA CRISTÃ 
E O MISTÉRIO TRINITÁRIO

Somos convidados a reflectir sobre a 
assembleia cristã e o mistério trinitário. 
Isto é: sobre a Igreja - comunidade, 
sujeito celebrante da Liturgia sacramental 
– Ecclesia Orans – e o Deus eterno Trino 
e Uno, Amor abissal, Mar sem Fim e sem 
Fundo que da mesma Igreja é o modelo e 
a imagem e, desde sempre e para sempre, 
Fonte e Foz. Temos, portanto, a considerar 
duas realidades desiguais na distância 
incomensurável que as distingue sendo 
que a realidade Assembleia só existe e 
se compreende pela relação de origem, 
paradigma e destino que tem com a 
Trindade Santíssima.

Como método para estas considerações 
foi-me proposto que ensaiasse uma 

mistagogia dos Ritos Iniciais da celebração 
eucarística e, possivelmente, da Liturgia 
da Palavra. Para quem não saiba o que 
é a «mistagogia» lembrarei, seguindo 
o Catecismo da Igreja Católica, que se 
trata de uma catequese litúrgica que «visa 
introduzir no mistério de Cristo, partindo 
do visível para o invisível, do significante 
para o significado, dos “sacramentos” para 
os “mistérios”»1.

1 CatIgCat 1075. Adoptarei sempre esta abreviatura, 
seguida do nº do § correspondente, para citar o Cate-
cismo da Igreja Católica. Sobre o que é a mistagogia 
ler-se-á com proveito quanto escreveu Bento XVI na 
Exortação Apostólica pós-sinodal Sacramentum Cari-
tatis de 22 de Fevereiro de 2007, sobretudo no n. 64. 
O Papa enumera 3 funções da tão desejada catequese 
mistagógica da eucaristia, caminho a percorrer para 
que os fiéis possam penetrar nos mistérios celebrados, 
deixando-se, ao mesmo tempo, compenetrar por eles. 
Cito: 

 a) Trata-se, primeiramente, da interpretação dos ritos 
à luz dos acontecimentos salvíficos, em conformi-
dade com a tradição viva da Igreja […]

 b) Além disso, a catequese mistagógica há-de preocu-
par-se por introduzir no sentido dos sinais contidos 
nos ritos; esta tarefa é particularmente urgente 
numa época acentuadamente tecnológica como a 
actual, que corre o risco de perder a capacidade 
de perceber os sinais e os símbolos. Mais do que 
informar, a catequese mistagógica deverá despertar 
e educar a sensibilidade dos fiéis para a linguagem 
dos sinais e dos gestos que, unidos à palavra, cons-
tituem o rito.

 c) Enfim, a catequese mistagógica deve preocupar-se 
por mostrar o significado dos ritos para a vida 
cristã em todas as suas dimensões: trabalho e 
compromisso, pensamentos e afectos, actividade 
e repouso. Faz parte do itinerário mistagógico pôr 
em evidência a ligação dos mistérios celebrados 
no rito com a responsabilidade missionária dos 
fiéis; neste sentido, o fruto maduro da mistagogia 
é a consciência de que a própria vida vai sendo 
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Antes de avançar neste itinerário, 
permiti-me uma observação prévia que 
considero pertinente: Nos parágrafos 751 
e 752, o Catecismo da Igreja Católica 
fala-nos da quase sinonimia das palavras 
Igreja e Assembleia, começando por 
recordar que «a palavra “Igreja” (εκκλησία, 
do verbo grego εκ-καλειν = “chamar 
fora”) signi fica “convocação”. 

Designa as assembleias do povo, em 
geral de carácter religioso. É o termo 
frequentemente utilizado no Antigo 
Testamento grego para a assembleia do 
povo eleito diante de Deus, sobretudo para 
a assembleia do Sinai, onde Israel recebeu 
a Lei e foi constituído por Deus como 
seu povo santo. Ao chamar-se “Igreja”, a 
primeira comunidade dos que acreditaram 
em Cristo reconhece-se herdeira dessa 
assembleia. Nela, Deus “convoca” o seu 
povo de todos os confins da terra2.

Na linguagem cristã, a palavra 
“Igreja” designa a assembleia litúrgica, 
mas também a comunidade local ou toda 
a comunidade universal dos crentes. 
Estes três significados são, de facto, 
inseparáveis. “A Igreja” é o povo que 
Deus reúne no mundo inteiro. Ela existe 
nas comunidades locais e realiza-se 
como assembleia litúrgica, sobretudo 
eucarística. Vive da Palavra e do Corpo de 
Cristo, e é assim que ela própria se torna 
Corpo de Cristo»3

Igreja e Assembleia, são, portanto, 
duas palavras diferentes na nossa 
língua, mas não designam realidades 
completamente distintas e, muito menos, 
separadas. Basta recordar quanto ensinou 
o II Concílio do Vaticano ao afirmar que 

progressivamente transformada pelos sagrados 
mistérios celebrados. Aliás, a finalidade de toda a 
educação cristã é formar o fiel enquanto « homem 
novo » para uma fé adulta, que o torne capaz de 
testemunhar no próprio ambiente a esperança cristã 
que o anima».

2 CatIgCat 751.
3 CatIgCat 752.

«a principal manifestação da Igreja se 
faz numa participação plena e activa de 
todo o Povo santo de Deus nas mesmas 
celebrações litúrgicas, sobretudo na 
mesma Eucaristia, numa única oração, 
ao redor do único altar a que preside o 
Bispo rodeado pelo presbitério e pelos 
ministros»4. O mesmo Concílio ensina, 
na Constituição dogmática sobre a Igreja, 
que «em toda a comunidade de altar sob o 
ministério sagrado do Bispo, manifesta-se 
o símbolo daquela caridade e “unidade 
do Corpo místico, sem a qual não pode 
haver salvação”. Nestas comunidades, 
embora muitas vezes pequenas, pobres e 
dispersas, está presente Cristo, por virtude 
do qual se consocia a Igreja una, santa, 
católica e apostólica»5. Na mesma linha 
parece óbvio que, quando na sua Encíclica 
Ecclesia de Eucharistia o Papa João Paulo 
II reflecte sobre a circularidade entre Igreja 
e Eucaristia6 – se é verdade que a Igreja 
faz a Eucaristia, não é menos verdade que 
a Eucaristia faz a Igreja – está a vincular, 
de forma que poderemos qualificar de 
indissolúvel, Igreja e Assembleia. De 
facto, a «Igreja» que faz a Eucaristia só 
pode ser a assembleia celebrante… E, por 
outro lado, a «Igreja» que pela Eucaristia 
é feita, tem por isso mesmo na assembleia 
litúrgica um seu momento catalisador 
qualificante e a sua epifania privilegiada.

Assumindo esta relação íntima do/
dos conceito(s) designado(s) pelos termos 
«Igreja» e «Assembleia», daí resulta que 
as características da verdadeira Igreja que 
no Símbolo da Fé professamos ser «una, 
santa, católica e apostólica» também se 
hão-de verificar na epifania litúrgica da 
Igreja que é a Assembleia celebrante. 
Também nesta terão de se verificar as 

4 SC 41.
5 LG 26.
6 Cf., sobretudo o cap. II da referida encíclica (nn. 21-

26). 
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mesmas notas distintivas: unidade, 
santidade, catolicidade e apostolicidade.

E, chegando aqui e antes de prosseguir 
quero chamar à atenção para uma 
dificuldade proveniente da tradução 
oficial do Credo da Missa, o «símbolo 
nicenoconstantinopolitano». De facto, 
na nossa tradução soa igual aquilo que 
é incomensuravelmente desigual. Nós 
dizemos: «Creio em um só Deus, Pai … 
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, 
Filho Unigénito… Creio no Espírito 
Santo, Senhor que dá a vida… Creio na 
Igreja una, santa, católica e apostólica…» 
Do ponto de vista gramatical, até parece 
que a Trindade Santíssima se dilatou 
numa Quaternidade que passa a incluir 
como termo do acto de fé – «crer em» – a 
própria Igreja, em paridade com o Pai, o 
Filho e o Espírito Santo… Ora isso seria 
gravemente erróneo e resvalaria numa 
eclesiolatria condenável. E, às vezes, até 
nos parece assistir a algumas aflorações 
dessa eclesiolatria em Liturgias em que, 
aparentemente, a Igreja, os seus pastores, 
a comunidade, a vida do grupo se colocam 
no lugar que só a Deus é devido. A 
Igreja/Assembleia não se pode celebrar 
a si mesma. Só a Deus Pai, por Cristo 
Mediador, na comunhão do Espírito é 
devida toda a honra e toda a glória, agora e 
para sempre. Como não recordar a reacção 
veemente de Paulo e Barnabé em Listra 
perante a multidão que os queria idolatrar: 
«Amigos, que fazeis? Também nós somos 
homens da mesma condição que vós» (Act 
14, 15). E «foi a custo que impediram a 
multidão de lhes oferecer um sacrifício» 
(Act 14, 18)7. «Não a nós, Senhor, não 
a nós, mas ao vosso Nome dai glória». 
Ao nome adorável do Nosso único Deus 
e Senhor das nossas vidas, Pai, Filho e 
Espírito Santo, só a Ele glória e louvor.

7 Não deixa de ser irónico que a mesma multidão que 
queria idolatrar Paulo, logo de seguida o tenha apedre-
jado… (Act 14, 19)

Mais uma vez, o Catecismo da Igreja 
Católica ajuda-nos a clarificar conceitos. 
Depois de ter recordado que «o artigo de 
fé sobre a Igreja depende inteiramente 
dos artigos relativos a Jesus Cristo»8 e 
do artigo sobre o Espírito Santo que o 
precede9, prossegue:

Crer que a Igreja é «santa» e 
«católica», e que é «una» e «apostólica» 
(como acrescenta o Símbolo Niceno-
-Constantinopolitano), é inseparável da 
fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 
No Símbolo dos Apóstolos fazemos 
profissão de crer a Igreja santa («Credo... 
Ecclesiam»), e não na Igreja, para não 
confundir Deus com as suas obras e para 
atribuir claramente à bondade de Deus 
todos os dons que Ele próprio pôs na sua 
Igreja»10.

O texto do Catecismo, com a distinção 
entre «crer a» e «crer na», reflecte a 
solução da tradução oficial italiana do 
Credo11. Talvez em Português se pudesse 
ensaiar uma solução idêntica: «crer 
em Deus»; «crer a Igreja una, etc.». O 
acusativo latino «ecclesiam» também 
se pode traduzir como o sujeito de uma 
oração infinitiva em que o verbo esse se 
subentende. Teríamos então uma clara 
distinção entre o acto de fé em Deus, na 
Trindade das Pessoas divinas («crer em»), 
de um «crer que a Igreja é una, santa, etc.». 
O nosso acto de fé (fides qua) dirige-se 
em exclusivo às Pessoas Divinas («crer 
em…») e implica um orientar de toda 
a existência do crente para a comunhão 
trinitária, um mergulhar no insondável 
mistério do seu Ser/Amor (a preposição 

8 CatIgCat 748. O Catecismo prossegue: «A Igreja não 
tem outra luz senão a de Cristo. Ela é, segundo uma 
imagem cara aos Padres da Igreja, comparável à lua, 
cuja luz é toda reflexo da do sol».

9 Ibid., 749. 
10 Ibid., 750. 
11 «Credo in un solo Dio, Padre omnipotente…Credo in 

un solo Signore, Gesù Cristo… Credo nello Spirito 
Santo… Credo la Chiesa, una…»
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latina «in» seguida de acusativo, tal como 
a equivalente grega ™ij exprime melhor 
esse dinamismo relacional próprio do 
acto de fé)12; mas inclui entre os seus 
conteúdos (fides quae) o «crer que a Igreja 
é una, santa, católica e apostólica».

 Assembleia 
 reunida à Imagem da Trindade

1. Segundo a bela expressão de Cipriano 
de Cartago, «a Igreja universal apresenta-se 
como um “povo reunido na unidade do 
Pai e do Filho e do Espírito Santo”»13. O 
Prefácio VIII dos Domingos do Tempo 
Comum exprime a mesma ideia. Mas só 
pode ser assim com a Igreja universal se 
começa a ser assim com a sua realização 
primeira e privilegiada que é a assembleia 
litúrgica.

«Em nome do Pai, e do Filho e do 
Espírito Santo!». Esta invocação trinitária, 
ratificada pelo Amen de toda a assembleia 
celebrante e acompanhada pelo gesto do 
sinal da cruz feito em simultaneamente por 
todos os fiéis é uma novidade da Reforma 
Litúrgica promulgada por Paulo VI. O 
gesto, com a forma trinitária, surge pela 
primeira vez no Missal de Salisbury 
do séc. XIV. Mas era feito apenas pelo 

12 Por isso, o lugar por excelência deste acto de fé é a 
Liturgia baptismal e à fé professada segue-se de ime-
diato, sem intervalo de qualquer outro rito ou palavra, 
o sacramento do Baptismo, idealmente por imersão: 
a fé professada nas três Pessoas Divinas é como que 
visualizada no ser-se mergulhado na água gesto que, 
por sua vez, é significante de um submergir do bapti-
zado no Nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. 
Doravante é esse o nosso Mar, ou, se preferirmos, a 
nossa Atmosfera (cf. Iniciação cristã dos adultos). Na 
Liturgia Baptismal descrita na Tradição Apostólica 
(séc. III) em vez de sequência há simultaneidade entre 
a profissão da fé trinitária e o Baptismo. O ministro 
interroga sucessivamente o candidato sobre a fé em 
cada uma das três Pessoas Divinas o eleito declara 
«creio» e é mergulhado na água baptismal primeira, 
segunda e terceira vez. O Baptismo sacramentaliza o 
próprio acto de Fé.

13 LG  4, que cita S. Cyprianus, De orat. Dom. 23: PL 4, 
553.

sacerdote a abrir as chamadas «Orações 
ao pé do altar». Pelo séc. XVI tornou-se 
habitual o uso de começar qualquer oração 
com esta fórmula que, assim, entrou no 
Ordo Missae de Burcardo de 1502 e, 
depois, no Missal Romano de S. Pio V 
de 1570. Tratava-se, porém, de um gesto 
realizado exclusivamente pelo sacerdote 
a título pessoal, como acto privado. De 
facto, os ministros que dialogavam com 
ele versículos do Sl 42 (Judica me Deus, 
o Confiteor e outros versículos, segundo 
as rubricas do Missal que vigorou até ao 
Vaticano II não faziam este sinal da cruz 
nem pronunciavam qualquer fórmula. E 
muito menos os restantes membros da 
eventual assembleia.

A Comissão do Consilium que preparou 
a reforma do Ordo Missae aprovou um 
esquema em que só o celebrante fazia 
o sinal da cruz, silenciosamente. Mas 
Paulo VI, com uma aguda sensibilidade 
pastoral educada pelo movimento litúrgico 
italiano, quis que a fórmula trinitária 
fosse dita em voz alta pelo celebrante, 
com a resposta do povo. E a sua vontade 
prevaleceu sobre a opinião dos liturgistas. 
De nada valeu que lhe objectassem que, 
com esta fórmula em voz alta a Missa 
passava a ter dois inícios: o canto de 
entrada que acompanha a procissão do 
celebrante e ministros a caminho do altar 
e esta fórmula que, tradicionalmente, era 
vivenciada como fórmula de abertura 
da oração… E também não foi tido em 
consideração o reparo de que, sendo esta 
fórmula seguida da saudação trinitária 
paulina estaríamos perante um duplicado, 
contrariando a determinação de SC 42. 
Para Paulo VI teve mais peso o princípio 
da participação da assembleia. E esse 
valor justificou, a seus olhos, o sacrifício 
de pequenas incongruências14.

14 A reforma litúrgica, tão injustamente denegrida, não 
foi um trabalho de laboratório realizado por peritos no 
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No início da celebração, o sinal da 
cruz acompanhado pela fórmula trinitária 
de Mt recorda à  comunidade reunida 
o fundamento que a constitui como 
assembleia celebrante. Ela não se reuniu por 
motu proprio, mas no nome do Deus trino. 
O gesto e as palavras que o acompanham 
são uma brevíssima mas preciosa profissão 
da fé baptismal. A porta de acesso à 
condição de assembleia celebrante é a fé 
e o Baptismo, fé e Baptismo que importa 
«actualizar» no gesto e palavras rituais. A 
Trindade Santíssima, a que se adere na fé 
e em cuja vida íntima se mergulhou pelo 
Baptismo, é o pressuposto e o fundamento 
da Eucaristia. Sem Ela jamais seríamos a 
Igreja sacramento da unidade, povo santo 
reunido pela comunhão do Pai e do Filho 
e do Espírito Santo.

As nossas assembleias são a resposta 
à iniciativa do Pai que no seu desígnio de 
amor quer estabelecer a sua aliança com a 
humanidade inteira. Por Jesus Cristo Seu 
Filho e nosso Senhor e com o poder do 
Espírito Santo Ele não cessa de reunir e 
formar para si um Povo que de um extremo 
ao outro da terra lhe possa oferecer uma 
oblação pura15, uma Eucaristia perfeita. 
E o sacrifício dos cristãos, a oferenda da 
Cidade de Deus consiste precisamente 
na unidade de muitos que formam um 
só Corpo: este Corpo Sagrado que nos é 
dado para ser a nossa oferta e no qual e 
pelo qual, com o poder do Espírito Santo, 
nós próprios nos oferecemos para louvor 
perene da glória do Pai.

2. Nascida da iniciativa do Pai – «caritas 
Dei», como lhe chama S. Paulo numa 

ambiente esterilizado de gabinetes, arquivos e biblio-
tecas, sem contacto com a vida real do povo de Deus. 
Os liturgistas foram, certamente, chamados a dar o 
contributo da sua ciência. Mas a reforma litúrgica 
foi uma operação eminentemente pastoral e liderada 
pelos pastores da Igreja, com o protagonismo bem 
documentado do próprio Papa.

15 Oração Eucarística III.

fórmula de saudação trinitária que entrou 
no Missal de Paulo VI – a unidade da 
Igreja/Assembleia é a grande obra do 
Filho e a «graça» que Ele nos comunica 
incessantemente, com a sua presença real 
por virtude do Espírito. Lembremos que 
toda a actividade messiânica de Jesus 
tem como objectivo realizar a grande 
convocação. Ele veio reunir os filhos 
de Deus que andavam dispersos (Mt 23, 
37-39; Jo 11, 50-52). E foi na Cruz que 
Ele se tornou a nossa Paz, derrubando os 
muros e barreiras que separam pessoas e 
grupos, cravando na sua cruz e superando 
radicalmente toda a inimizade (cf. Ef 2, 
14-17). O universalismo caracteriza a 
actividade de Jesus que, ao contrário dos 
judeus seus contemporâneos, a ninguém 
exclui da sua «igreja»: cegos, coxos, 
pagãos, publicanos e pecadores, crianças 
e mulheres.

As referências e alusões da Liturgia 
a Jesus Cristo são, naturalmente, as mais 
numerosas. Afinal estando toda a Trindade 
envolvida no mistério da Incarnação e da 
Redenção, só o Filho incarnou, só Ele 
foi crucificado e a Liturgia mais não é do 
que a celebração memorial do mistério de 
Cristo, mistério pascal, em que se torna 
presente e actuante para nós a «obra da 
nossa redenção». Apontemos algumas 
destas referências cristológicas nos Ritos 
iniciais:

– A saudação ao altar, seguida do 
beijo de veneração e, eventualmente de 
incensação16.

O altar é Cristo, que concentra em si 
a identidade de «Sacerdote», «Altar» e 

16 «Chegados ao presbitério, o sacerdote, o diácono e os 
ministros saúdam o altar com uma inclinação profun-
da. Em sinal de veneração, o sacerdote e o diácono 
beijam então o altar; e, se for oportuno, o sacerdote 
incensa a cruz e o altar» (IGMR 49). No final da 
celebração, repete-se o «beijo no altar por parte do sa-
cerdote e do diácono e depois inclinação profunda ao 
altar por parte do sacerdote, do diácono, e dos outros 
ministros» (IGMR 90).
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«Cordeiro». No centro da nossa assem-
bleia, como da Assembleia escatológica, 
está o Cordeiro.

– O sinal da Cruz feito por todos 
simultaneamente, enquanto o presidente 
recita a fórmula trinitária.

– A saudação Dominus vobiscum com 
a resposta correspondente.

– A invocação litânica Kyrie, Christe, 
Kyrie.

– A maior parte do hino Glória a Deus 
nas alturas ou Grande doxologia.

Não vamos deter-nos aqui na exposição 
da doutrina da multiforme presença real 
de Nosso Senhor Jesus Cristo à Sua 
Igreja, particularmente na celebração 
dos Sagrados Mistérios. É uma presença 
em crescendo porque vai assumindo 
novas modalidades até culminar naquela 
que é a presença real por antonomásia: 
nos dons eucaristizados. Mas é desde o 
princípio «presença real» na assembleia 
reunida em Nome do Senhor. Por isso 
deixa-me alguma perplexidade a tradução 
do Dominus vobiscum como um mero 
augúrio. Estamos perante uma saudação 
de origem bíblica (Rt 2, 4; Jz 6, 12; 2 
Cron 15, 2; Lc 1, 28) que, mais do que 
augúrio de bênção – o que não se exclui 
totalmente – parece ser a constatação 
de um dado de facto. O Anjo do Senhor 
saúda Gedeão: «O Senhor está contigo, 
valente guerreiro!» E Gedeão estranha: 
«se o Senhor está connosco, então porque 
é que nos aconteceu tudo isto?» (Jz 6, 
12). Também ninguém se lembra de 
traduzir a saudação angélica a Maria 
com um verbo no conjuntivo, inexistente 
no grego – Ð kÚrioj met¦ sou – ou no 
latim – Dominus tecum – mas sempre se 
afirma com convicção: «O Senhor está 
contigo!». Do mesmo modo, no caso do 
nosso «O Senhor esteja convosco!», o 
Sacerdote que preside constata a presença 
do Senhor na assembleia reunida. Porque 
o mesmo Senhor Jesus prometeu um dia 

que onde estivessem dois ou três reunidos 
em Seu Nome, aí estaria Ele também, no 
meio deles… (Mt 18, 20). E é isso mesmo 
que a IGMR declara ao dizer, no nº 50: «o 
sacerdote, … pela saudação, manifesta 
à comunidade reunida a presença do 
Senhor». Fomos convocados para nos 
reunirmos em redor do Ressuscitado. 
Foi numa montanha da Galileia que da 
Sua boca ouvimos aquele « Em nome do 
Pai e do Filho e do Espírito Santo» que 
agora ouvimos de novo, pronunciado por 
Alguém que faz as suas vezes. E repete-se 
a experiência vivida nas margens do Mar 
da Galileia. Desta vez não é João a segredar 
ao ouvido de Pedro: «É o Senhor!». Agora 
é o celebrante a manifestar-nos a todos a 
certeza desta presença que nos qualifica 
como Assembleia do Senhor, Igreja do 
Kyrios supremo. 

3. Mas a unidade da Assembleia que 
responde à iniciativa do Pai e se congrega 
em redor do Filho para se tornar o Seu 
Corpo é igualmente obra do Espírito Santo 
que é como que a sua alma e princípio 
de unidade, porquanto é Ele que inspira 
a profissão da fé num único Senhor e é 
Ele que opera a variedade das graças e 
dos ministérios, fazendo-os convergir em 
ordem ao bem comum17.

Por isso vale a pena determo-nos 
brevemente na resposta da comunidade 
à saudação em que acabamos de meditar: 
Et cum spiritu tuo! E com o teu espírito! 
É, certamente mais do que um semitismo 
para exprimir reciprocidade. Por isso, o 
«contigo também» que vigorou por bem 
pouco tempo, em fase experimental, 
está muito longe de traduzir toda a 
riqueza do original. Alguém, realçando 
as conclusões de biblistas americanos, 
chamou à atenção para o facto de que 
este «espírito» corresponde ao hebraico 
rùah e não nèfesh, ao grego pnüuma 
17 Cf. LG 7; UR  2. 
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e não yÚch, ao latino spiritus e não 
anima. Alude-se, pois, ao Espírito Santo 
que o Bispo e o Presbítero receberam 
no dia da Ordenação. Se o Sacerdote 
proclamou e invocou a presença do Kyrios 
na comunidade reunida, também esta 
reconhece e augura a presença do mesmo 
Senhor a autenticar o carisma ou dom 
espiritual recebido na ordenação sagrada 
por Aquele que só assim pode preside in 
persona Christi capitis.

É essa, aliás, a mistagogia da tradição 
antioquena que tem em João Crisóstomo 
e Teodoro de Mopsuéstia dois exemplos 
elucidativos. Vejamos como se exprimia 
o Crisóstomo numa famosa homilia de 
Pentecostes:

«Se não houvesse Espírito Santo, não 
haveria na Igreja pastores e doutores; 
porque estes são-no pelo Espírito Santo, 
como diz São Paulo: Foi o Espírito Santo 
que vos constituiu pastores e bispos 
sobre o rebanho. Como vedes, também 
isso se faz pelo Espírito Santo. Se não 
houvesse Espírito Santo no vosso doutor 
e pai comum, quando há pouco subi a 
esta tribuna sagrada e vos dei a paz, não 
me teríeis respondido todos com este 
clamor: «Kai\ t%= Pneu/mati/ sou=»; aliás, 
não lhe dais essa resposta só quando sobe 
a este lugar, vos fala, ou pede por vós, 
mas também quando está de pé nesse altar 
sagrado, quando se prepara para oferecer 
o sacrifício tremendo – os iniciados sabem 
do que falo; ele não toca na oferenda 
enquanto não tiver pedido para vós a graça 
do Senhor e até lhe terdes respondido: 
«Kai\ t%= Pneu/mati/ sou=». Esta resposta 
recorda-vos que não é aquele que ali está 
presente que faz o que quer que seja e que 
aquela oblação não é fruto duma actividade 
natural. A graça do Espírito Santo, que 
tudo penetra com a sua presença, é que 
leva a cabo aquele sacrifício místico. De 
facto, embora seja um homem que ali está, 
é Deus quem actua por seu intermédio. 

Por isso, não prestes atenção àquilo que 
o homem é, mas à graça do invisível. 
Nenhuma das coisas que se realizam neste 
lugar sagrado é natural. Se o Espírito Santo 
não assistisse a Igreja com a sua presença, 
ela não permaneceria. De facto, se a 
Igreja permanece é, com toda a evidência, 
porque a assiste o Espírito Santo»18.

Teodoro de Mopsuéstia exprime-se 
de forma mais sintética numa das suas 
Catequeses Mistagógicas:

«Ora, ao dizerem “e com o teu espírito”, 
não é à sua alma que eles se referem, mas à 
graça do Espírito Santo, pela qual ele teve 
acesso ao sacerdócio, como crêem os que 
lhe estão confiados»19.

Quanto à tradução portuguesa  foi o 
que se pôde arranjar! Ouvi de D. Tomás 
Gonçalinho que o achado se deu na 
Casa da Buraca, em Lisboa, durante uma 
reunião conjunta de responsáveis pela 
liturgia de Portugal e do Brasil. A Santa 
Sé impunha e impõe uma tradução comum 
para os diálogos, aclamações, textos a 
recitar por todos em conjunto e «fórmulas 
sacramenta is» .  O dis tanciamento 
linguístico e circunstâncias pastorais 
particulares não facilitava o acordo neste 
particular. O «contigo» não funcionava 
para o Brasil tal como o «com você» não 
funciona para Portugal. E do «espírito» 
tinha-se medo por via de equívocos que 
espiritismos e cultos afro-brasileiros 
faziam recear. Na mesma casa estava 
um grupo do Movimento para o mundo 

18 AL 2599. Outras citações do mesmo autor: «Ao 
entrar nos tremendos mistérios, o sacerdote ora 
pelo povo, e este pelo sacerdote, pois as pala-
vras: E com o teu espírito não significam outra 
coisa» (ID., Homil. 18 sobre 2 Cor: AL 2642); 
«Não se diz Contigo mas E com o teu Espírito. 
Duplo socorro, o da graça do Espírito e de Deus 
que nos ajuda. Deus não pode estar connosco 
doutra maneira, se a graça espiritual não estiver 
presente; se a graça estivesse ausente, como 
estaria Deus presente?» (ID., Homil. 10 sobre 2 
Tim: AL 2656).

19 AL 2892.
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melhor que testou e sugeriu algumas 
saídas para o impasse. E ficou o «Ele está 
no meio de nós!» como solução que reuniu 
consenso20. Com todas as suas deficiências, 
a nossa resposta à saudação reafirma e 
reforça esta convicção grata da Presença 
do Ressuscitado que dá transcendência à 
reunião e faz dela verdadeira assembleia 
celebrante.

Sobre o papel do Espírito Santo na 
unidade da Assembleia, o Catecismo da 
Igreja Católica tem parágrafos luminosos. 
É Ele que:

«O desejo e a obra do Espírito no 
coração da Igreja é que nós vivamos 
da vida de Cristo ressuscitado. Quando 
Ele encontra em nós a resposta da fé 
que suscitou, realiza-se uma verdadeira 
cooperação. E, por ela, a liturgia torna-se 
a obra comum do Espírito Santo e da 
Igreja»21.

«Prepara a Igreja para o encontro 
com o seu Senhor; lembra e manifesta 
Cristo à fé da assembleia; torna presente 
e actualiza o mistério de Cristo pelo 
seu poder transformante; e finalmente, 
enquanto Espírito de comunhão, une a 
Igreja à vida e à missão de Cristo»22.

«Na liturgia da Nova Aliança, toda a 
acção litúrgica, especialmente a celebração 
da Eucaristia e dos sacramentos, é 
um encontro entre Cristo e a Igreja. A 
assembleia litúrgica recebe a sua unidade 
da «comunhão do Espírito Santo», que 

20 A solução tem os seus argumentos. Lembremos que o 
Missal Latino sugeria como resposta à 2ª fórmula de 
saudação (A graça e a Paz…) a aclamação Benedictus 
Deus et Pater Domini nostri Iesu Cheristi! Após as 
orações que acompanham a apresentação dos dons 
encontramos uma fórmula análoga: Benedictus Deus 
in saecula. E à saudação da Paz responde-se: «Bendito 
seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo!». Em 
suma, é tudo menos inédito responder a uma saudação 
com uma aclamação. Perde-se a reciprocidade das 
saudações e ficamos com uma proclamação por parte 
do presidente e uma resposta de consenso reconhecido 
– uma quase profissão de fé – por parte dos fiéis.

21 CatIgCat 1091.
22 CatIgCat 1092.

reúne os filhos de Deus no único corpo 
de Cristo. Ultrapassa todas as afinidades 
humanas, raciais, culturais e sociais»23.

«A finalidade da missão do Espírito 
Santo em toda a acção litúrgica é pôr-nos 
em comunhão com Cristo, para formarmos 
o seu corpo. O Espírito Santo é como que 
a seiva da Videira do Pai, que dá fruto 
nos sarmentos (Jo 15, 1-17; Gal 5, 22). 
Na liturgia, realiza-se a mais íntima 
cooperação do Espírito Santo com a Igreja. 
Ele, Espírito de comunhão, permanece 
indefectivelmente na Igreja, e é por isso 
que a Igreja é o grande sacramento da 
comunhão divina que reúne os filhos de 
Deus dispersos. O fruto do Espírito na 
liturgia é, inseparavelmente, comunhão 
com a Santíssima Trindade e comunhão 
fraterna (1 Jo 1, 3-7)»24.

Resumindo: «A missão do Espírito 
Santo na liturgia da Igreja é preparar a 
assembleia para o encontro com Cristo, 
lembrar e manifestar Cristo à fé da 
assembleia, tornar presente e actualizar 
a obra salvífica de Cristo pelo seu poder 
transformante e fazer frutificar o dom da 
comunhão na Igreja»25.

Justamente se invoca a comunhão 
do Espírito Santo numa das fórmulas de 
saudação inicial para manifestar o mistério 
da Igreja reunida, isto é, da Assembleia.

 O Dinamismo Trinitário 
	 santifica	Assembleia	

Como se depreende do símbolo niceno-
-constantinopolitano, a Igreja/Assembleia 
ou é santa  ou não é Igreja. O Símbolo dos 
Apóstolos diz de forma equivalente que a 
Igreja é «comunhão dos santos». Eis uma 
verdade a que temos acesso pela fé.

23 CatIgCat 1097.
24 CatIgCat 1108.
25 CatIgCat 1112.
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A assembleia é santa em primeiro lugar 
porque resulta da iniciativa do Deus Santo 
que a convoca26 e, em virtude do Espírito 
Santo e Santificador, goza da presença 
de Jesus Cristo, o «Santo de Deus»27 que 
amou a Sua Igreja e se entregou por ela 
para a santificar (Ef 5, 25.26).

A assembleia é santa, em segundo 
lugar, porque a acção que lhe compete 
realizar e que a qualifica é «acção sagrada» 
por excelência: os «santos mistérios», 
«as coisas santas», isto é, a Eucaristia e 
os Sacramentos e sacramentais. É esse 
o «serviço divino» para o qual ela se 
constituiu como assembleia. É a essa 
acção sagrada que se alude desde o início 
com a saudação e veneração do altar. E 
é para se preparar para uma celebração 
digna dos «santos mistérios» que se 
realiza o Acto Penitencial.

Consequentemente, a assembleia 
é santa, em terceiro lugar, porque os 
seus membros, santificados pela graça 
da regeneração baptismal, enriquecidos 
com o dom do Espírito e alimentados à 
mesa do Senhor, vivem o melhor possível 
à imitação daquele que os chamou. Os 
membros da assembleia são «santos por 
vocação» (Rom 1, 7).

É nestes três sentidos que na assembleia 
acontece em verdade a «comunhão dos 
santos»28. Isto não significa, porém, que 

26 1 Pd 1, 15-16: «Assim como é santo aquele que vos 
chamou, sede santos, vós também, em todo o vosso 
proceder, conforme diz a Escritura:Sede santos, por-
que Eu sou santo».

27 Mc 1, 24; Jo 6, 69.
28 Assim explica o Catecismo da Igreja Católica: «A 

expressão “comunhão dos santos” tem, portanto, dois 
significados estreitamente ligados: “comunhão nas 
coisas santas, sancta”, e “comunhão entre as pessoas 
santas, sancti”. “Sancta sanctis! (O que é santo, para 
aqueles que são santos)”. Assim proclama o celebrante 
na maior parte das liturgias orientais, no momento da 
elevação dos santos Dons antes do serviço da comu-
nhão. Os fiéis (sancti) são alimentados pelo Corpo e 
Sangue de Cristo (sancta), para crescerem na comu-
nhão do Espírito Santo (Koinônia) e a comunicarem 
ao mundo» (CatIC 948).

a assembleia seja reservada a uma élite 
de perfeitos e puros, sem lugar para os 
pecadores. Na verdade, a assembleia/
Igreja santa está permanente mente 
carecida de reforma e renovação nos seus 
membros que, enquanto vivem como 
peregrinos da Jerusalém celeste, sempre 
precisam de radicalizar o seu seguimento 
de Cristo e de lutar contra a fragilidade 
e o pecado, experimentando a graça do 
perdão. Até ao fim dos tempos, no campo 
do Senhor o trigo e a cizânia crescerão 
lado a lado, e a assembleia litúrgica não 
se sente no direito de fazer a separação 
e o juízo. Por isso, sempre na Igreja/
assembleia haverá lugar para os pecadores 
e para a penitência. Por isso, também, nas 
principais acções litúrgicas, a assembleia 
reunida tem um momento em que se 
reconhece pecadora em cada um dos seus 
membros – incluindo os ministros – e 
invoca, comunitaria mente, a misericórdia 
(= Acto Penitencial).

Contemplemos o dinamismo trinitário 
deste processo de conversão sem o qual 
não se passa o umbral da assembleia 
santa.

1. É do Pai, rico em misericórdia, que 
parte toda a iniciativa da reconciliação e é 
dele que se espera o perdão. «Deus todo 
poderoso tenha compaixão de nós…»

2. É o Filho, o Santo, o Altíssimo, o 
Senhor que realiza a obra da reconciliação, 
tem compaixão de nós e tira o pecado do 
mundo. Por isso o aclamamos e invocamos 
no Kyrie e no Gloria.

3. Não há conversão nem reconciliação, 
como não há transformação dos corações 
e da vida sem a acção do Espírito Santo.

«A assembleia deve preparar-se para 
o encontro com o seu Senhor, ser «um 
povo bem disposto» (Lc 1, 17). Esta 
preparação dos corações é obra comum do 
Espírito Santo e da assembleia, particular-
mente dos seus ministros. A graça do 
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Espírito Santo procura despertar a fé, a 
conversão do coração e a adesão à vontade 
do Pai»29.

A propósito da assembleia como 
mistério de santidade, devemos recordar 
aqui a abertura escatológica da assembleia 
celebrante. Nos seus nn. 1137-1139, o 
CatIgCat exprime de forma feliz esta 
dimensão. 

O protagonismo principal da Liturgia 
celeste, na qual podemos desde já participar 
mediante a Liturgia sacramental, pertence 
à Trindade Santíssima. No centro de 
tudo está o trono e Aquele que no trono 
está sentado (Ap 4, 2). Diante do trono 
apresenta-se o Cordeiro «de pé, como que 
imolado» (Ap 5, 6). É, obviamente, o Cristo 
Pascal, morto e Ressuscitado, que vive 
para sempre, sem cancelar jamais o acto 
de liberdade amorosa que o levou a dar-se 
sem fim até ao fim e que, na eternidade, 
é Páscoa que não passa, que não caduca. 
Sempre de pé na sua imolação, no hoje 
em que a Ressurreição jamais pertencerá 
ao passado porque sempre acontece, o 
Cordeiro está sempre no centro de toda a 
Liturgia. E bem no centro  deste santuário 
celeste – não seremos capazes de dizer 
se nascendo do trono ou se brotando 
do coração do Cordeiro (ou de ambos: 
filioque…) temos a nascente do Rio da 
Vida, isto é, o Espírito. «Bem eu sei a fonte 
que mana e corre, embora seja noite»: é a 
fonte que ninguém vê nem pode ver; é 
a corrente que dessa fonte corre (e bem 
eu sei que é forte e omnipotente, apesar 
da noite: a fé é o bastão do cego que, 
enquanto é noite, permite ver o invisível); 
e é das duas a torrente que procede (e 
sei que nenhuma delas a precede). … 
«e esta eterna Fonte está escondida em 
este vivo pão a dar-nos vida, embora de 
noite»: eis o modo como S. João da Cruz 

29 CatIgCat 1098.

nos diz que a Liturgia – recapitulada no 
sacramento dos sacramentos – é obra 
da Santíssima Trindade; que a Trindade 
Santíssima é o verdadeiro sujeito principal 
é a Assembleia essencial e indispensável. 
Ai das nossas assembleias se a Trindade 
as não penetra, as não envolve, as não 
transporta porque mais não serão do que 
aglomerações de gente30 a ouvir e dizer 
palavras sem sentido e a realizar gestos 
vãos.

Mas o Catecismo da Igreja Católica 
prossegue no seu «inventário» dos 
celebrantes que integram a assembleia 
celeste:

«Recapitulados» em Cristo, tomam 
parte no serviço do louvor de Deus e na 
realização do seu desígnio: os Poderes 
celestes (Cf. Ap 4-5; Is 6, 2-3), toda a 
criação (os quatro viventes), os servidores 
da Antiga e da Nova Aliança (os vinte 
e quatro anciãos), o novo povo de Deus 
(os cento e quarenta e quatro mil) (Cf. Ap 
7, 1-8; 14, 1), em particular os mártires, 
«degolados por causa da Palavra de Deus» 
(Ap 6, 9-11) e a santíssima Mãe de Deus (a 
Mulher [Cf. Ap 12]; a Esposa do Cordeiro 
[Cf. Ap 21, 9]) enfim, «uma numerosa 
multidão que ninguém podia contar e 
provinda de todas as nações, tribos, povos 
e línguas» (Ap 7, 9)»31.

Ao celebrar a Liturgia da Igreja, 
pela força do Espírito, participamos 
nesta Liturgia eterna, nesta Assembleia 
dos eleitos32. Daqui decorre, também, 
a importância da iconografia cristã e o 
côngruo lugar que as imagens sagradas 
devem ocupar no espaço celebrativo. 

30 Jogando com as palavras que servem de título ao 
conhecido programa radiofónico «Toda a gente é 
pessoa», diremos que a gente para ser pessoa tem de 
acolher o dinamismo trinitário. O próprio conceito de 
pessoa só se realiza plenamente nas Pessoas divinas 
e foi a partir da reflexão trinitária que o pensamento 
teológico e filosófico o elaborou.

31 CatIgCat 1138.
32 Ibid., 1139.
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Inicialmente, mais do que objecto de 
culto, as imagens sagradas apareciam no 
espaço da Liturgia como presencialização 
dos acontecimentos-pessoas celebrados e 
como dilatação-projecção da assembleia 
celebrante para além dos limites locais 
e temporais das pessoas «aí e então» 
reunidas. Antes de os invocar e venerar 
os santos com um culto particular e 
independente mente disso, a Igreja 
reconhece nos Santos verdadeiros 
membros da assembleia celebrante ou, 
se preferirmos, con-celebrantes com 
ela. É assim que eles são mencio nados 
nas Orações Eucarísticas e é na mesma 
perspectiva que eles começaram a ser 
re pre sentados em imagens sagradas que 
visibilizam bem que a comunhão da 
assembleia não conhece fronteiras de 
tempo e de espaço. Neles, sobretudo na 
Virgem Maria, a Igreja con templa a sua 
imagem ideal: «sem mancha nem ruga, 
resplandecente de beleza e santidade33».

 Mistagogia Trinitária dos Ritos   
	 Iniciais	da	celebração	eucarística

 As expressões trinitárias
Percorrendo os Ritos iniciais da 

celebração eucarística, encontramos 
referências mais ou menos claras e directas 
a cada uma das Pessoas Divinas segundo a 
regra da fé tradicional da Igreja Romana, 
tão fielmente observada na Antiguidade 
Cristã: ao Pai, pelo Filho, no Espírito. 
Mas encontramos igualmente fórmulas 
trinitárias que a Liturgia assume a partir da 
Sagrada Escritura e da Tradição.

1.1. «Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo»

33 Prefácio da Imaculada Conceição: Missal Romano, 
988.

1.2. A saudação inicial: «A graça de 
Nosso Senhor Jesus Cristo…»

A primeira saudação do presidente da 
assembleia eucarística – habitualmente 
designado como «celebrante» por 
antonomásia mas sem pretender excluir 
outros celebrantes com concelebrantes34 
– é de grande importância para manifestar 
o mistério da Igreja reunida35. No tempo 
de Santo Agostinho os ritos iniciais 
resumiam-se a essa saudação, seguindo-
se, de imediato, a proclamação das 
leituras bíblicas da Palavra de Deus. 
Dada a importância desta saudação e 
correspondente resposta,  é  muito 
significativo que a primeira sugestão do 
Missal Romano para este diálogo privilegie 
a saudação trinitária final de 2 Cor 13, 13: 
«A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco!». A resposta, 
em vez do Amen do texto paulino que o 
uso litúrgico adoptou para a ratificação 
das orações pela assembleia, é a mesma 
que se encontrou para traduzir o «et cum 
spiritu tuo» que responde à saudação mais 
tradicional e repetida: «Bendito seja Deus 
que nos reuniu no amor de Cristo!».

Com esta saudação exprime-se não 
só o mistério da Trindade em si mesmo, 
mas sobretudo na sua relação com cada 
fiel e, no uso litúrgico, com a assembleia 
celebrante no seu conjunto36: graça, amor 
(caritas) e comunhão. Estas 3 palavras  
como que desvelam a intimidade do 
Ser Divino Uno e Trino: puro amor, 
graça e comunhão. A graça diz ainda a 
amabilidade e beleza; o amor (caritas) 

34 « É toda a comunidade, o corpo de Cristo unido à sua 
Cabeça, que celebra» (CatIgCat 1140).

35 IGMR 50.
36 O «convosco» da nossa tradução é débil em confronto 

com o mais abrangente «com todos vós» do texto 
paulino, fórmula que corresponde melhor aos braços 
abertos do celebrante que exprimem a universalidade 
do convite e do acolhimento dos que correspondem ao 
convite para o banquete das núpcias do Cordeiro.



exprime a total benevolência e bondade 
experienciável e experimentada; a 
comunhão (communicatio) fala de um 
tornar-se um no abraço unificante da 
cidade celeste. Se Cristo nos exalta, o 
Pai abraça-nos e o Espírito é esse mesmo 
abraço que nos reconduz à Vida eterna 
que consiste nesta comunhão divina e 
divinizante37.

1.3. A grande doxologia
«O Glória é um antiquíssimo e venerável 

hino com que a Igreja, congregada no 
Espírito Santo, glorifica e suplica a Deus 
e ao Cordeiro» – assim se exprime a 
IGMR38. Estamos perante um hino que 
remonta ao séc. III, composto segundo o 
modelo da poesia bíblica dos Salmos e 
dos Cânticos do NT como o Magnificat 
e o Benedictus. Originariamente seria 
um hino cristológico39 cuja redacção 
foi depois reformulada trinitariamente. 
Possivelmente terá sido Santo Hilário 
de Poitiers quem difundiu no Ocidente 
este hino oriental cuja função originária, 
idêntica à do nosso Te Deum, o conotaria 
mais com a Liturgia das Horas do que 
com a Missa. Ocasionalmente acolhido 
na celebração eucarística do Natal, o 
seu uso foi-se alargando pelo séc. VI a 
outras celebrações festivas presididas 
pelos Bispos. Segundo a indicação do 
Sacramentário Gregoriano, o sacerdote 
presbítero só podia entoar este hino na 
Páscoa…  A partir do séc. XII generalizou-se 
o costume de recitar o Glória em qualquer 
celebração com carácter festivo, ainda que 
sob a presidência de simples presbíteros.

O Glória começa com o versículo 
bíblico de Lc 2, 14: «Glória a Deus nas 
alturas e paz na terra aos homens por Ele 

37 Nestas reflexões fazemos uso do contributo de The-
odor Schnitzler, Il significato della Messa. Storia e 
valori spitituali, Roma, Città Nuova Ed., 1986.

38 IGMR 53.
39 J. Magne, “Carmina Christo”, III – Le “Gloria in 

excelsis”, in EL 100 (1986) 368-390.

amados». A glória aqui proclamada é o 
esplendor revelado de Deus que refulge 
na criação e, mais maravilhosamente 
ainda, na História da Salvação que com 
o nascimento de Jesus entrou na sua 
etapa decisiva e definitiva. Depois da 
introdução e de uma primeira parte em 
que o hino glorifica o Pai pela sua glória 
imensa, abundando em expressões verbais 
de louvor, bênção adoração e acção 
de graças, o hino prossegue com um 
desenvolvimento cristológico em que o 
louvor e a súplica ao Cordeiro de Deus se 
entremeiam. A menção do Espírito Santo, 
mesmo no final, permite dar um remate 
trinitário a esta grande doxologia.

1.4. A conclusão da Oração Colecta
A cláusula ou conclusão é um elemento 

estrutural fixo da eucologia menor. Apenas 
admite variantes para assegurar a correcção 
sintáctica e a ortodoxia doutrinal nos casos 
em que no corpo da oração se mencionem 
as Pessoas Divinas do Filho ou do Espírito 
Santo, ou nos casos – excepcionais – em 
que a oração não seja dirigida a Deus 
Pai40.

A Oração Colecta, conclusão dos 
Ritos iniciais, termina sempre com a 
cláusula longa:

«... per Dominum nostrum Jesus 
Christum Filium tuum qui tecum vivit et 
regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, 
per omnia sæcula sæculorum»;

Na língua portuguesa, terá parecido 
aos responsáveis que a cláusula longa 
seria excessiva, e abreviaram-na:

«Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo»41.

Deste modo, a cláusula longa ficou 
breve, sintacticamente equívoca e, 
sobretudo, muito desvalorizada pela 
inflação ocasionada pelo uso frequente. 

40 Cf. Instrução Geral do Missal Romano [= IGMR], n. 
32: MR, 28.

41 Assim se manteve em todas as edições parciais e pro-
visórias do Missal e da IGMR.
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Daí que os países lusófonos se tenham 
posto de acordo para a alargar um pouco, 
abrindo-a ao menos à confissão explícita 
da fé de Niceia. E, assim, a edição típica 
do Missal Romano em português passou 
a dizer:

«Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo»42.

É grande a importância da cláusula. E 
não apenas porque permite à assembleia 
saber quando a oração termina, ratificando -a 
com o Amen que exprime uma participação 
consciente e activa. Na verdade, nestas 
cláusulas artisticamente esculpidas e 
doutri nalmente maduras encerra-se todo 
um tratado «De oratione». Note mos 
apenas dois princípios caracterizantes:

a) a menção da mediação de Cristo, 
visto tanto na Sua relação com o Pai («Fi-
lium Tuum») como na Sua relação com a 
Igreja («Dominum nostrum»).

b) a explicitação do dinamismo trinitá-
rio de toda a oração genuinamente cristã:

– É a Deus Pai que se dirige a oração, 
segundo a regra antiga a que a eucologia 
romana, mais do que todas, se manteve 
fiel43. Efectivamente, o Pai é o princípio 
sem princípio de toda a oração que se 
deixa modelar pelos dinamismos da 
história da salvação.

– É Jesus Cristo o único e eterno 
sacerdote, sempre vivo a interceder por 
nós. Aceitando de bom grado a explicitação 
de S.to Agostinho que nos recorda como 

42 MR, 28. Esta cláusula é bem melhor. Mas teremos de 
aguardar por uma eventual 2ª edição «típica» do Mis-
sal em Português para recuperar toda a solenidade e 
riqueza da cláusula longa na Colecta, forma que não se 
repetiria na mesma celebração, sendo assim poupada 
à desvalorização de um uso inflaccionado. Para as res-
tantes orações introduzir-se-ia a cláusula mais breve, 
seguindo a praxe romana.

43 «Cum altari assistitur, semper ad Patrem dirigatur 
oratio» (Concílio de Hipona, 393: MANSI, III, 884). 
Na eucologia do MR são excepcionais, denotando 
composição tardia ou importação de outras tradições, 
as orações presidenciais endereçadas a Cristo. Já em 
relação aos hinos e aclamações de toda a assembleia é 
frequente e antigo o seu endereço cristológico.

Cristo ora em nós, por nós e é orado por 
nós, contudo na Liturgia eucarística é o 
exercício do sacerdócio de Cristo que está 
em primeiro plano e, por isso, a «oração 
oficial» é a oração de Cristo na Igreja e 
é a oração que a Igreja, por Cristo, eleva 
ao Pai.

– A oração da Igreja só é possível 
quando pelo Espírito da Comunhão esta 
supera a multiplicidade e a dispersão e é 
«una mystica persona» ou, como diria S. 
Lucas, «um só coração e uma só alma». A 
Igreja é uma criatura do Espírito Santo44. 

Toda essa riqueza pneumatológica é 
explicitada na cláusula longa, ao mesmo 
tempo que, com a menção perfeita da 
Trindade, a oração da Igreja é transposta 
para o espaço que verdadeiramente é o 
seu: o mistério de Deus uno e trino, a 
«unidade do Espírito Santo». Trata-se, 
efectivamen te, de participar no diálogo 
intra-trinitário.

Digamos, finalmente, que a cláusula, 
para além da sua importância instrumental 
em ordem à participação dos fiéis e para 
além da sua importância formal em ordem 
à caracterização da oração litúrgica, 
completa o dinamismo da oração segundo 
a revelação: tendo começado com a 
contemplação de Deus e do Seu santo 
Nome, tendo celebrado as maravilhas por 
Ele operadas na história, a oração passou 
a debruçar-se sobre o homem e o mundo, 
como objecto da solicitude divina que é 
invocada. Há que completar o movimento, 
elevando-se de novo às alturas da confissão 
e da doxologia. Tal é, também, a função da 
cláusula, sobretudo quando se trata da sua 
forma plena.

João da Silva Peixoto

44 Mesmo na cláusula breve está implícita a presença do 
Espírito Santo, uma vez que ninguém pode dizer que 
Jesus Cristo é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo.
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Missal roMano

MEMÓRIA DESCRITIVA 
DAS ILUSTRAÇÕES  

DO MISSAL ROMANO

As ilustrações do Missal Romano na 
tradução portuguesa para uso de Portugal, 
Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-
Bissau e S. Tomé e Príncipe, são obra de 
António Lino.

Pintor de Arte, professor da Escola 
Superior de Belas-Artes, professor 
convidados da Universidade Católica, 
membro da Academia Nacional de 
Belas-Artes e da Sociedade Científica da 
Universidade Católica, António Lino foi 
convidado pela Comissão Episcopal de 
Liturgia para a elaboração das ilustrações 
que deviam integrar a edição do primeiro 
missal em língua portuguesa.

Estas ilustrações, já familiares aos 
utilizadores do Missal Romano e muito 
divulgadas, nunca foram devidamente 
explicadas. O Autor deixou-nos uma 
memória descritiva que agora tornamos 
pública.

Uma introdução aos símbolos cristãos 
precede a apresentação das ilustrações

O	Símbolo

Nos seus princípios a Arte Cristã 
pouco realizou para se adaptar ao novo 
culto. Com uma vida em refúgios e em 
minas debaixo da terra – as catacumbas 

– só com o Edito de Constantino em 313, 
vem para o ar livre com um rápido renascer 
de novas formas e novas criações. A um 
começo paupérrimo, progressivamente 
se vai enriquecendo. A uma imaginária 
aproveitada do mundo pagão e simbologia 
hermética, com medo de denunciar o 
novo culto aos seus perseguidores, assim 
se dissimulava com a aparência pagã, 
espiritualizando a sua temática.

O mosaico romano continua mas com 
uma intenção nova, um sentido novo onde 
o pensamento cristão já se exprime em toda 
a sua força evangélica, simbolicamente. 

Nas catacumbas com tão poucos 
dados, os artistas cristãos conseguiram 
criar e lançar um alfabeto novo na arte 
Cristã e para todos os tempos: o símbolo.

O símbolo é um sinal, figura ou objecto, 
representando uma forma ou imagem 
traduzindo uma ideia, um sentimento, 
uma aspiração ou um facto – marcando 
os princípios fundamentais da fé. Assim, 
temos o Credo - Símbolo dos Apóstolos.

O símbolo pode ser apresentado por 
sinais, letras ou emblemas, por imagens ou 
objectos, em sinais representativos de uma 
realidade visível. É um sinal de tudo o que 
representa ou faz lembrar, uma coisa, um 
facto ou um fenómeno de ontem, de hoje 
ou de amanhã, tempos idos e que hão de 
vir. É o anúncio duma ideia.



Entre tantos e tantos, lembremos:

Anho-Cordeiro:  Jesus Cris to, 
Vítima Imolada e Redentor, o sacrifício 
e a ressurreição. Doze cordeiros, os 
doze Apóstolo. Nimbado com Cruz, a 
crucificação.

Alfa e Omega: a primeira e a última 
letra do alfabeto grego, o princípio e o fim, 
Cristo, como declara o Evangelho.

Árvore: como Árvore-da-Vida é 
Cristo. Como Árvore de Jessé, é a Árvore 
de Geração de Cristo. Os Evangelhos 
Apócrifos contam que a Cruz foi feita 
com a madeira da Árvore do Bem e do 
Mal vinda do Paraíso. Quando abriram 
os caboucos para erguê-la, encontraram 
a caveira de Adão. É a árvore, como diz 
a tradição minhota, que nos alimenta com 
os seus frutos, nos dá a lenha para arder 
na lareira para a cozinha aquecermos 
e a madeira para a mesa do lar, o altar 
da igreja e as tábuas para o caixão. 
Uma história do pensar popular que tem 
paralelo com a história do pensar popular 
que tem paralelo com a história do linho, 
símbolo que já nos vem dos tempos 
bíblicos, um poema desde que é semeado 
até ao caminho do tear rústico em pano de 
linho para vestir o homem, para a toalha 
do seu baptismo, fina toalha bordada para 
a mesa da sua boda e para o altar do seu 
casamento e a mortalha na sua morte.

Árvore do Bem e do Mal: Adão e 
Eva, nus, junto à árvore, simbolizam o 
pecado Original.

Recordo aqui um dos milhares de 
poemas que escreveu Santo Efrém (306-
373) – Só os dedicados à Virgem são mais 
de três mil. Traduzido do siríaco pelo 
velho arcebispo resignatário de Damaso 
com 94 anos, quando trabalhava num 
mosaico na capital de Síria.

Adão, nu, era belo.
Sua mulher
Sofreu, a tecer-lhe, 
 uma veste toda manchada.
O jardim ao vê-lo,
Repugnante o achou, 
 e para longe o repeliu.

Mas, para ele, por Maria,
Uma túnica nova foi feita.
Vestido com esta roupa 
 e segundo a promessa,
Adão resplandeceu.
O jardim, revendo a sua imagem,
Beijou-o.

Moisés, por Ter duvidado, viu
Mas não entrou
Na terra Prometida,
Barrada pelo Jordão.
Adão, por Ter pecado, 
 deixou o jardim da vida,
Fechado pelo Querubim.
Mas Nosso Senhor, 
 sepultados ambos,
Pela Ressurreição,
Entraram, Moisés naquele País,
Adão no Paraíso.

Neste magnífico poema é manifesta 
toda uma simbologia do pecado de Adão e 
Eva, e da remissão do pecado.

O Cervo anda ligado ao rito do 
baptismo, bebendo nas nascentes ou 
nas águas dos quatro rios do Paraíso, de 
inspiração bíblica.

A Palma é o símbolo da vitória 
espiritual e atributo dos mártires.

O Peixe é o acróstico grego do 
monograma de Cristo.
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A Vinha é um elemento decorativo 
cheio de sentidos simbólicos, como a 
representação de Cristo ( quando diz 
no Evangelho que Ele é a Vinha e os 
Apóstolos as Varas), a imagem do Paraíso 
e como símbolo Eucarístico da Ceia do 
Senhor.

	 Símbolo	–	Signo	–	Sinal
Símbolos antigos, medievais, copiados 

de inscrições, gravuras em madeira, 
manuscritas e pergaminhos, esculturas e 
monogramas bizantinos, signos da Cruz, 
iniciais Santas Consagradas, de grande 
beleza, são aqui arquivadas (recolhidas), 
pelo grande interesse em testemunhar e 
esclarecer a linguagem simbólica.  Muitas 
ideias e geometrização dos símbolos, 
serviam para a estrutura das composições 
de Arte Cristã.	 o ponto tem a mesma origem 

que o sinal da partida, o 
começo, o arrancar, na sua 
essência.

 a horizontal, em segmento 
representa o Mar (da Terra, 
do Universo, do Globo) e as 
Marés.  Simboliza tudo o que 
é plano – serenidade, paz, 
calma.

 a vertical cortada, truncada, 
em segmento  de  rec ta , 
significa influência de poder, 
eloquência. Representa a 
unidade, o indiviso, Deus.

 a vertical e a horizontal, 
ligadas em ângulo recto, 
representa o Céu e a Terra, 
o encontro do celestial e o 
mundano – Deus e o Mundo 
– justiça e integridade.

 O cruzamento da vertical 
e horizontal, representa a 
harmonia de Deus e da Terra 
– é o símbolo supremo e a 
concepção do Cristianismo.

	 O circulo, sem princípio 
nem fim é o sinal de Deus e 
da Eternidade. Também da 
Criação: o Espírito de Deus 
pairou sobre as águas.

 Com um ponto no meio, o 
olho de Deus – e Deus criou a 
luz.

	 O triângulo representa a S. S. 
Trindade, tríplice personali-
dade de Deus – Pai, Filho e 
Espírito Santo.

 A Criação.

 Os dois triângulos ligados 
pela base, são símbolo para os 
quatro Evangelistas.

	 	O quadrado simboliza o 
Mundo, a Natureza. Também 
o  número  4 :  os  qua t ro 
elementos cardeais – Norte, 
Sul, Este, Oeste – os quatro 
Evangelistas, os quatro Rios 
do Paraíso.

  O y é o símbolo medieval 
da Santíssima Trindade, e do 
Bem e do Mal.

  A Cruz latina é para os cristãos 
o símbolo dos símbolos, o 
sinal supremo.

  A Cruz grega, de braços 
iguais, simboliza os quatro 
Evangelistas.
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   A Cruz invertida é símbolo de 
São Pedro, chamada Cruz de 
São Pedro.

   A Cruz em aspas do X grego 
do anagrama de Cristo, e 
o símbolo de Santo André, 
chamada Cruz de Santo 
André.

   A cruz do Tau, do nome do T 
grego – é o símbolo de Santo 
Antão.

   Cruz dos cruzados, chamada 
também Cruz de Jerusalém.  
Hoje é signo de Terra Santa.

   Cruz da Consagração.

   Cruz da Consagração.

   Anagrama de Cristo: – Jesus. 
X – Cristo, do alfabeto grego.

   O mesmo, aliada à Cruz.

   Que também aparece metido 
num circulo, o circulo de 
Deus.

   Ou cortada por dois círculos 
– um representando o finito, o 
outro representando o infini-
to, a Eternidade.

   Símbolo com origem no 
célebre sinal na Batalha 
do Imperador Constantino 
e Massêncio: signo... no 
português  Jesus ,  hóst ia 
Sagrada.

   Um dos maiores símbolos 
do cristianismo, das letras 
iniciais do nome de Cristo em 
grego X. e P.

   O P em forma de gancho da 
pastoral e o X de Cruz.

   Símbolo tirado do Apocalipse: 
Eu Sou o Alfa e o Ómega...

   O Alfa e Ómega aliado à 
Cruz.

   Símbolo da Cruz e Cristo com 
h de HOC.

   O Alfa e o Ómega aliado à 
cruz em Tau.

   Do grego:  Jesus  Cris to 
conquistador.

   Outro emblema representado 
a Santíssima Trindade.

   Símbolo de Cristo - Rei – 
Pantocrator.

   Símbolo representando os 
três Reis Magos.

   Símbolo de fidelidade, da 
lealdade – esperando quem 
há-de vir lá de Cima.

   A concepção do mundo 
depois dos descobrimentos 
dos portugueses e espanhóis, 
sobrepujado pela Cruz.

   Na metade de cima, a Europa, 
a Ásia e a África. Na de baixo, 
a América.
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   A Cruz e a Lua – Cristo nasceu 
de Maria símbolo de Nossa 
Senhora da Conceição.

   Uma representação da Orbe 
do Mundo. A antiga con-
cepção era assim: o centro 
do Mundo era Jerusalém, o 
lugar de salvação do género 
humano, no “ponto”. Dela 
partem três linhas: a vertical 
o Mar Mediterrâneo, e as da 
direita e esquerda, a África e a 
Europa. A metade de cima da 
Orbe é a Ásia com Jerusalém 
ao centro. Muitas vezes, no 
alto, aparecia a mão de Deus 
ou a Sua mão segurando este 
símbolo.

   Símbolo do Universo.  Ao 
centro a Orbe do universo, a 
água e o céu rodeiam-na.

   Pastoral – bastão de pastor 
símbolo bispal.

   O antigo signo do l ír io 
inspirado na flor de lis, com 
um duplo significado Real, 
na forma e na sua cor púrpura 
– de Coroa Divina – Cristo 
Rei.

   Outra forma antiga da flor 
de lis.

   Água corrente.
   Com uma Cruz a pesca 

miraculosa. Lc 5, 4.5.7.10.

   Vaga, onda.
   Com uma cruz no Mar da 

Galileia Cristo sobre as ondas. 
Mc 6, 48.

   3 setas atadas, signo da 
unidade.
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Já no seu começo, a arte cristã revela 
um novo significado, com uma nova visão 
e a recriação duma forma, duma relação 
mais estreita do artista e da vida, penetrada 
dum espírito novo.

À aspiração ideal do grego e à 
aparência real do romano, para o artista 
cristão, o significado ideal e real revela-se 
através dum conteúdo espiritual.

Este conteúdo evidencia-se na arte, 
mais nos seus valores formais, afastando-se 
cada vez mais da tradição clássica.

A um tal abandono corresponde um 
orientamento diferente da cultura, que 
conduziram e foram as bases as bases 
da civilização cristã da Europa, que, 
Portugal, com as descobertas, e a Espanha 
seguindo-o no encalço, espalharam pelo 
Mundo.

É criada uma nova síntese expressiva, 
reaparece aquela unidade a que os clássicos 
chegaram, mas com um novo sentido, onde 
os valores reais e ideais eram enriquecidos 
com superior valor espiritual, com uma 
visão abstracta, onde o espírito se plasma 
em puros valores plásticos da forma.

Desde o século IV d. c., em movimento 
crescente, a arte cristã atinge altos voos, 
na riqueza plástica e na técnica criada.

A única estátua paleocristã é o Bom 
Pastor, vinda já no Moscophoros da 
idade arcaica da arte grega, e aproveitada 
da escultura similar romana, mas com 
um efeito expressivo novo, com uma 
mensagem e dizer uma palavra nova: não 
um Pastor, mas o Pastor Universal, Pastor 
de Almas. A sua figura ganha uma nova 
força no seu significado simbólico.

Outro tanto se dá com os sarcófagos. 
Enquanto nos clássicos exprimem o 
amor pela vida e o mistério da morte, 
uma incógnita, nos cristãos tem um novo 



Memória	descritiva
Seguindo os princípios que na 

introdução definimos, os trabalhos 
realizados não obedecem ao realismo nem 
ao naturalismo.

Aqui tudo é símbolo – figuras nas suas 
carnicões ou nas suas vestes, no desenho, 
nas formas, nas cores. A composição 
facilita a leitura do tema e as legendas o 
completam – tudo em síntese, simples, 
sem pormenores por desnecessários.

significado, onde o fim é a paz, e a morte 
a esperança da ressurreição e da vida 
eterna.

Aparece a representação de Cristo em 
Majestade, marco de toda uma evolução na 
arte bizantina e medieval, que o apostolado, 
principalmente os quatro Evangelistas, e 
as cenas evocativas do Antigo e do Novo 
Testamento, num paralelismo flagrante, 
completam.

A soberania celeste, impõe-se, como 
Reino Universal de Cristo, Todo-Poderoso 
e Senhor dos Mundos.

Aproveitando, no princípio, a temática 
clássica, dando-lhe um sentido novo – 
simbólico – no mosaico romano, a Arte 
Cristã, abandona a função decorativa para 
lhe dar uma nova expressão, a ideia do 
espírito. 

Na arquitectura cristã, as proporções 
entre os seus elementos construtivos são 
abandonadas por relações ideológicas, 
pelo número sacro, 1, 3, 5, 7, 10, 12....

No mosaico, aparece já o que mais 
tarde domina toda a composição de 
figuras – o ouro – como cor símbolo. 
O ouro abre aquele florescimento dum 
mundo irreal, celeste, divino, que tem o 
seu apogeu na arte bizantina. Nesta arte a 
Arte Cristã atinge a sua expressão total, só 
comparável na idade romântica e gótica, 
nas suas catedrais e nos seus vitrais onde o 
divino era expresso pela forma e pela cor.

A História da Arquitectura Cristã 
está, funcionalmente, ligada à liturgia. A 
basílica constantiniana, permanece para 
todos os tempos e para todos os povos, 
viva. 

A pintura bizantina é dominada 
pelo mosaico, que atinge uma riqueza 
de expressão jamais atingida por outro 
género de pintura, a não ser no vitral. 
Miguel Angelo chamou ao mosaico, a 
Pintora Eterna. Toda a arte e cultura desta 
época toma o seu nome.

Com um nível artístico que só mais 
tarde a catedral e o vitral atingiram, o 
mosaico domina desde o século IV, V e 
VI até ao século IX, espalhando-se por 
Constantinopla, Ravena, Jerusalém, 
Alexandria, Belém, Antioquia, Éfeso, 
Salónica e tantos outros pontos da Grécia, 
Roma, Florença, Sicília, em mosteiros, 
igrejas, baptistérios, capelas e martírios.

Nos séculos XI, XII e XIV, há um 
renascer do mosaico.

Aparece o ícone e o esmalte atinge 
quase a riqueza do mosaico ou do vitral.

Céus azuis de pedras semipreciosas 
com desenhos estrelados de ouro, duma 
imaginação que maravilha, criam uma luz 
de espiritualidade rara, como no Mausoléu 
de Galla Plácida em Ravena.

O simbolismo bizantino na pintura, 
exprime-se até pela cor, sentida pelo 
espírito na sua mensagem artística, no 
seu significado eterno. Santos e Mártires 
são símbolo da eternidade no pensamento 
cristão.

O fundo de ouro torna estas figuras 
ideais, colocadas suspensas na sua luz 
dourada, irreal, no Céu.

A nova técnica da descoberta de 
pedras com ouro, permitiu a expressão e a 
importância que o mosaico bizantino teve 
na arte cristã, e deu-lhe as possibilidades 
de atingir o brilho, a riqueza e o sentido 
espiritual que ela atingiu em arte.
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A simplicidade e a nitidez, dá-nos uma 
leitura pura e imediata, o que não acontecia 
se fosse empregue o pormenor com 
profusão, a distrair a palavra definidora da 
mensagem.

Preside na concepção uma sugestão 
das iluminuras medievais, simplificadas 
– na geometrização do desenho e na 
composição geral – conquista da arte 
moderna, mas já conhecida na composição 
medieval – na sua pintura mural do fresco, 
do mosaico, do vitral e iluminuras – 
herdadas da arte bizantina – onde a arte 
cristã atinge o seu mais alto apogeu. Nela 
até as figuras, com os seus fundos de ouro, 
duma espiritualidade rara, de luz celestial, 
deixam de ser humanas para serem 
divinas. Figuração e até a cor, o ouro, se 
transformam em símbolo. Símbolo que já 
na sua nascente, na arte das catacumbas, 
indica uma gramática nova na História de 
Arte – a da arte cristã.

As fitas e as cartelas, com legendas, 
foram usadas profundamente como ele-
mento decorativo, enriquecendo a com-
posição e servindo como fins educativos, 
a mensagem cristã, nas iluminuras, nos 
vitrais, nos mosaicos, como quando foi a 
Bíblia dos povos e de todos, letrados ou 
iletrados, ricos e pobres.

Há uma ligação, uma unidade, entre 
a primeira ilustração com que abre o 
Missal – a ceia do Senhor – em mosaico e 
a última, com que o Missal fecha – a morte 
cristã que é o caminho para a vida eterna, e 
é toda a razão de ser da mensagem cristã.

A ressurreição, é um dia de ansiedade, 
de angústia, de turbação, estupor, 
assombro, pasmo, inquietação, confusão 
e estupefacção.

Mas é também o selo e a razão dum 
cumprimento, da promessa realizada.

Com a ceia e a celebração da Eucaristia, 
historicamente, todos os mistérios 
redentores foram cumpridos. Foi o Dia 

do Senhor, o Dia senhorial, que São Paulo 
titula pela primeira vez – a comida do 
Senhor, a Ceia do Senhor ( 1Cor 11,20. 
23-25.).

Dia senhorial, que do grego passa ao 
latim – dominica – o Domingo dos nossos 
dias.

A Ceia do Senhor e a Ressurreição, 
são o dia do Senhor, o Senhor é Jesus 
Cristo – o Domingo. O Domingo é a 
Páscoa, a Ressurreição.

Ainda a cor como símbolo.  O 
vermelho, a cor do sangue, o pacto de 
sangue com Cristo.

O ouro é material nobre, inatacável 
pelo tempo, com significado de Eterno, 
inalterável e incorruptível, como toda 
a doutrina de Cristo, dá-nos a ideia 
espiritual e celeste. Criação da arte cristã 
Bizantina, e pelos orientais cristãos, nos 
ícones, o ouro é o meio de transmitir 
aquela espiritualidade divina que a sua 
temática inspira.

Na Idade Média todas as composições 
são simples, sóbrias, límpidas e de 
fácil leitura. O antigo Testamento é 
analisada como espírito, servindo para 
um paralelismo com o Novo Testamento, 
inter relacionando-os. Deus que tudo vê 
sob o aspecto eterno, meteu entre o Velho 
e o Novo Testamento uma harmonia 
profunda: um, não é mais que a figuração 
do outro.

Este pensamento encontra-se nas 
palavras do próprio Cristo, e, São Paulo, 
em várias cartas, se refere ao mesmo 
pensamento.

A interpretação alegórica do Velho 
Testamento, foi vulgar na pregação dos 
Apóstolos, no calcarrear em todas as 
direcções do Mundo anunciando a Boa 
Nova.



 Cordeiro Imolado, de auréola com a 
sua Cruz e a sua Bandeira.
Cruz Gloriosa, coroada de louros, 
envolvendo o monograma de Cristo.
Anjos em glória.
Desenho a ouro, as letras a cheio de ouro.

 As duas folhas que resguardam o 
princípio do livro, ligando, interiormente, 
a “capa” ao seu começo, terão duas peque-
nas gravuras:

– Anjo de Portugal.
– Anjo Missionário e das descobertas.
Azulejos policromos dum estudo 

para os dez anjos que envolvem Nossa 
Senhora de Fátima e os Pastorinhos, com 

ILUSTRAÇÕES

Capa

Guardas

o milagre do Sol, do Altar de Portugal, na 
Basílica da Anunciação, em Nazareth na 
terra Santa, do Autor das ilustrações em 
azulejos policromos e pedra de Mármore 
branca, gravada a ouro (25 m2) 1972.

As duas folhas que resguardam o fim 
do livro, ligando, interiormente, o fim do 
livro, à capa posterior, terão, repetidas, as 
gravuras da capa e começo do livro:

– Anjo de Portugal
– Anjo Missionário e das descobertas.

Num círculo, o Cordeiro da Adoração 
do cordeiro do Apocalipse – desenho 
gravado a ouro com ferro quente.

Contra-capa

Cólofon

 Cristo, mosaico com fundo de ouro 
do autor das ilustrações, de inspiração 
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bizantina, no material, na técnica e na 
temática.

Este Missal Romano em português se 
acabou na cidade de Coimbra, no Ano do 
Senhor de 1992, na Gráfica de Coimbra, 
Lda. As ilustrações concebeu António 
Lino Graças a Deus. Amem.

Printed in Portugal.

I Ilustração
Ceia do Senhor

técnica igual ao dos mosaicos e técnica 
bizantina.

Ceia do Senhor para a abertura do 
Missal, a cores.

Ceia do Senhor (1 Cor 11, 20.23-
25), reprodução do mosaico do autor 
das ilustrações, numa igreja nova do 
Patriarcado de Lisboa (5x14m), 1966.

Composição vertical com os doze 
Apóstolos dispostos lateralmente, com 
auréola excepto Judas Iscariotes, Cristo ao 
alto, no topo da mesa, como Pantocrator, 
em escalas de tamanhos diferentes.

Na mesa Pão e Vinho, um peixe e o 
cordeiro Imolado com a legenda Agnus 
Dei que Tollis peccata mundi. 

Mosaico policromo e ouro de esmal-
tes imperiais, óxido de ouro, material e 

Como já dissemos, na abertura desta 
Memória descritiva, entre o Velho Testa-
mento e o Novo Testamento há um para-
lelismo, aqui exemplificativo, em relação 
à natividade, com a profecia de Isaías que 
diz – sairá um Ramo do tronco de Jessé 
e um rebento brotará das suas raízes (Is 
11,1), que se realiza com a Anunciação 
a Maria e o nascimento do Menino, o 
Messias prometido, e, sua Árvore – de – 
Geração.

João Baptista completa a vinda do 
Messias e a sua acção nos tempos - Ele vos 
Baptizará no Espírito Santo. (Lc 3,13).

Ao centro o Anjo Anunciante e Maria. 
Ao alto, Anjos com legenda – AVE MA-
RIA – e, em baixo – CHEIA DE GRAÇA 
– palavras do Anjo, saudando Maria (Lc 
1,28).

II Ilustração
Natividade



III Ilustração
Epifania

Ao alto, a Estrela que indica a gruta 
onde nasce o Messias e guia os Magos do 
Oriente, e, os Anjos Anunciantes do nasci-
mento de Jesus.

Em baixo, os Pastores e os Magos 
adorando o Menino, com as suas ofertas.

Ao centro,  a  Sagrada Famíl ia 
– José, Maria e o Menino, como que 
pré-anunciando a cruz – no centro do 
Mundo, em fundo de ouro, o mundo 
celestial, rodeado por fitas com legenda – 
Glória a Deus nas Alturas e Paz na Terra 
aos homens que Ele Ama. (Lc 1,14).

IV Ilustração
Transfiguração	–	Tentação	–	Quaresma

Na transfiguração, apareceram, com 
o Cristo resplandecente, Moisés e Elias, 
do Antigo Testamento – personificações 
da Lei e dos Profetas, testemunhando o 
Messias.

Num ângulo agudo com o fundo de 
ouro, composição que implica um sentido 
de elevação e suspensão no ar, criação 

usada desde os primeiros tempos do 
cristianismo, pelos artistas na Ressurreição, 
na Ascensão e na Assunção, de Cristo e 
da Virgem – ouro que transfigura as três 
personagens numa luz celestial.

Como legenda – Este é o Meu Filho 
muito amado: Escutai-o (Mt 17,5) e os 
nomes de Moisés e Elias. Estes tem, 
simbolicamente uma chama, lembrando 
a Sarsa Ardente e o fogo que o defendeu 
dos seus inimigos, as Tábuas da Lei e um 
pergaminho, a escrita das profecias.


Jesus, no deserto é tentado pelo 

demónio (Lc 4; Mt 4). 
Como já vimos anteriormente, as 

linhas, na composição, tem um significado 
simbólico. Horizontais dão-nos o sentido 
da calma. Verticais, de autoridade, de 
nobreza, de sabedoria e superioridade 
espiritual. Oblíquas, de desvio, queda, 
resvalar, drama. Em ângulo agudo, voltado 
para baixo, em Vê , como já vimos, 
formado por duas linhas oblíquas, dá-nos 
o sentido de ascensão.

O drama aqui é mistério, espantação, 
assombro. Cristo no deserto negro trian-
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gular, fechado. O tentador, o anjo negro, 
em triângulo vazio, branco. A cor ou falta 
de cor, marcando o contraste total, o infi-
nito que separa as duas imagens – Cristo e 
o diabo – no preto e no branco, as trevas e 
a luz, contraste violento na cor, ( não de-
finida cientificamente: o preto é ausência 
de cor, o branco, a mistura de sete cores do 
arco-íris), ainda a cor como símbolo.

Cristo a serenidade do vencedor. O 
diabo, derrotado foge.

VI Ilustração
Ressurreição	do	Senhor

O Cordeiro Imolado (sangrando na 
sua cor, aureolado com a Cruz na sua 
cor vermelha e a sua Bandeira branca 
com a cruz vermelha na sua cor) em 
ouro, material nobre, incorruptível e 
inalterável.

Cruz Gloriosa, a ouro, coroada 
de louros envolvendo o símbolo do 
monograma de Cristo a vermelho, cor do 
sangue.

Anjos em glória, adorantes.

VII Ilustração
Ascensão	do	Senhor

Cristo Glorioso, vence as trevas e 
as armas, num ambiente de Vencedor 
da morte, da matéria. A composição em 
ângulo agudo marcada pelos soldados, 
tradicional, provoca a imagem da ascensão 
da sua figura. (Lc 24,1.11; Jo 20,3-10; Mt 
28,2.4).

V Ilustração
Morte	e	Ressurreição	
Páscoa	–	Triduo	Pascal



Cristo em Glória, em amêndoa de 
ouro, sobe aos Céus na presença dos 
Apóstolos.

(Lc 24,50-53; Mc 16,19)

IX Ilustração
Sermão	da	Montanha

Tempo Comum
No princípio de próprio tempo

VIII Ilustração
Pentecostes

O Sermão da Montanha, como símbolo 
de todas as palavras de Cristo, nos quatro 
Evangelhos – Marcos, Mateus, Lucas e 
João – ao alto o Novo Testamento, com 
os nomes dos quatro Evangelistas – e a 
legenda: – Bem–Aventurados – (Mt 5,3). 
Anjos Adorantes.

Cristo no topo dum outeiro, rodeado 
pelos quatro Evangelistas e povos de todo 
o mundo.

X Ilustração
Pantocrator

Todo Poderoso
No Fim de Próprio dos Tempos

Ao alto a pomba, símbolo do Espírito 
Santo, e a virgem com os Apóstolos 
em círculo, com uma chama da sua cor 
terminada em estrela de ouro simbolizando 
os dons do Espírito Santo.

Ao centro um círculo, o globo, a terra, 
para onde partem os Apóstolos levando a 
Boa-Nova.

A legenda – ide por todo o Mundo e 
proclamai o Evangelho a todas as criaturas 
(Mc 16,15).

Começa aqui, nas ilustrações, a 
simbologia, que se repete no Sermão 
da Montanha, na Pesca Miraculosa e na 
Adoração do Cordeiro: – povos de todo 
o mundo, ouvem a palavra do Senhor e 
adoram-no.

Cristo, Salvador do Mundo, em 
Majestade Gloriosa, Serena e Singela.

28 Boletim de Pastoral Litúrgica 



Janeiro – Março 2009 29

O Senhor de todos os tempos brilha 
radioso e resplandecente, abençoando e 
segurando o Mundo Cristão.

XII Ilustração
Pesca	Miraculosa

Antes do Próprio dos Santos

XIII Ilustração
São	Pedro	e	São	Paulo

XI Ilustração
Calvário

Antes das preces Eucarísticas

Cristo crucificado, antes da sua morte, 
Maria e João.

A legenda: Mulher, eis aí o teu filho, 
eis aí a tua Mãe. (Jo 19,26-27). Mãe e 
Filho, lembrando, como paralelo, a Igreja 
e o povo de Deus.

Ao alto Anjos anunciantes com a 
cartela e as legendas: – Simão: Faz-te ao 
Largo, e (para todos os pescadores) Lançai 
as redes para a pesca ( Lc 5,4).

Cristo, no Milagre dos Peixes, 
antevisão simbólica do Milagre dos 
Homens de todo o mundo, reunidos na 
Igreja, como povo de Deus.



Rodeada pelos Apóstolos, reunidos 
milagrosamente, Nossa Senhora abandone 
seu simbólico túmulo florido e Maria, 
sobe gloriosa, em amêndoa de ouro, aos 
Céus.

Os dois pilares da Igreja, ladeiam as 
duas figuras – Pedro, a primeira, pedra 
Pilar arcaico judeu, Paulo, Pilar grego, 
Apóstolo dos gentios.

Nos pergaminhos, as legendas: – 
Simão Pedro, Servo e Apóstolo de Jesus 
Cristo por vontade de Deus (2 Cor 1,1).

XIV Ilustração
Assunção	de	Nossa	Senhora

XV Ilustração
Adoração	do	Cordeiro

I de Novembro – Todos os Santos

Inspirado no Apocalipse de João, 
os eleitos adoram o cordeiro simbólico, 
e, todos os Povos do Mundo adoram o 
Senhor Glória e Poder, por Séculos de 
Séculos (Jo 5,13)

As legendas: – VI um cordeiro 
branco com a sua auréola com a Cruz 

vermelha e sua bandeira branca com a 
Cruz vermelha.

1 Jo, 5.: – ...Um cordeiro como morto, 
que estava de pé (-6-) ...Se prostraram 
diante do cordeiro. (-8-) Senhor... Fostes 
morto e nos remistes para Deus pelo teu 
sangue... De todo o povo e de toda a nação 
(-9-).

XVI Ilustração
Nossa	Senhora	da	Conceição
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Inspirada nas profecias do velho 
testamento – uma mulher terá um filho, 
que matará o mal que outra mulher, Eva, 
culpada do seu aparecimento, com o 
pecado original.

O Menino ao colo da Virgem, mata o 
dragão, símbolo do mal, com a lança da 
sua bandeira de vitória.

A legenda: – estabelecerei inimizade 
entre ti e a mulher (Gen 3,15), completam 
a leitura.

e viestes a visitar-me, estive na prisão, e 
fostes ver-me. (Mt 25,34-36).

E a legenda: – ele apartará as pessoas 
umas das outras, como o pastor separa as 
ovelhas dos cabritos ( Mt. 25,32 ).

Em baixo, as legendas: – vinde, 
benditos de meu pai (Mt 25,32), e, 
afastai-vos de mim, malditos. (Mt 24,41), 
acompanham a leitura da composição.

XVII Ilustração
Juízo	Final

Anjos da trombeta anunciando o 
julgamento.

Cris to  em Majes tade,  o  Jus to 
Juiz, preside, julgando os homens, 
simbolicamente, separando, como pastor, 
as ovelhas brancas em fundo preto e as 
cabras pretas em fundo branco. Também 
aqui a cor tem o seu significado simbólico 
– o Bem e o Mal.

As legendas: - vinde, benditos de meu 
pai, recebei como herança o reino, tive 
fome e vós me destes de comer, tive sede 
e vós me recolhestes, andava despido, e 
vós me destes de vestir, andava doente, 

XVIII Ilustração
Antes da Missa dos Defuntos

A morte. Um funeral ao fundo, na 
noite, iluminado com archotes. 

Abre-se, num pórtico rectangular 
emoldurado, o Caminho da Cruz para a 
vida Eterna.

No primeiro plano – o Homem – e o 
mundo devastado pelos quatro cavaleiros 
do Apocalipse, mas das ruínas, que o tronco 
quebrado duma árvore em terra simboliza, 
reverdecem novos rebentos, uma nova 
vida, apesar de todas as dificuldades 
dolorosas que os arames farpados e os 
espinhos representam.

Cristo é a chegada. A Morte é Luz e 
Sombra, é Mistério e Esperança – Fé.

António Lino



Programa
 10.00h Encontro no Paulo VI
 – Apresentação das diocese
 – Animação Paulina, com a apresentação 

dos trabalhos efectuados pelas dioceses

 12.30h Missa na Igreja da Santíssima Trindade

 16.00h Terço na Capelinha das Aparições

 17.30h Procissão do Santíssimo Sacramento

Peregrinação Nacional de

ACÓLITOS

Fátima, 1 de Maio de 2009
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11

Jesus Cristo é o Filho de Deus

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.

Tempo de oração: Dar graças ao Senhor 
que mostra todo o seu amor por nós na 
vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus, 
e também porque, pela sua mensagem, 
descobrimos e experimentamos que 
somos amados, salvos e encaminhados 
por Deus para a fé, e através desta para a 
vida eterna.

Terminada a acção de graças, rezar o 
Pai-nosso segundo a versão de S. Lucas 
(TP: rezar Lc 11, 2-4).

2.	 Falar	do	trabalho	de	casa
Depois da oração, cada um dá conta 

do trabalho de casa: dúvidas que teve, 
descobertas novas que fez, etc.

3.		A	importância	das	aparições	
	 de	Jesus	ressuscitado

Só depois das aparições de Jesus é 
que os Apóstolos foram compreendendo, 
pouco a pouco, o mistério profundo que 
O envolvia. Pode alguém perguntar: mas 
porque não o perceberam antes? Não 
conviveu Jesus com eles durante cerca de 
três anos? Não O viram eles fazer coisas 
extraordinárias, como curar cegos, fazer 
andar coxos, limpar leprosos e ressuscitar 
mortos (TP: ler Mt 11, 5)? Não repararam 
como alimentava multidões com poucos 
pães e alguns peixes (TP:  ler Mt 14, 
19-20)? Não O ouviram eles falar como 
nenhum outro homem falava, das coisas 
de Deus e das coisas dos homens (TP: ler 
Jo 7, 46)?

Sem dúvida. Eles deram-se conta 
de muito do que Ele disse e fez, porque 
não eram cegos nem surdos, e porque 
conviveram com Jesus durante três anos. 
Mas tudo isso não foi suficiente para os 
levar a descobrir quem Ele era. Porquê? 
Porque então como ainda hoje, para 
descobrir quem é Jesus na profundidade 
do seu ser, é preciso uma revelação do Pai, 
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como Ele próprio o disse a Pedro (TP: ler 
M7 16, 13-17). Isto tem a ver connosco 
também. Para acreditarmos no mistério 
de Jesus, temos de pedir ao Pai que no-lo 
revele. Não basta conhecer e estudar a 
Bíblia. 

Fora do grupo dos discípulos, nem 
uma única pessoa se deu conta de quem 
era Jesus. Comparavam-no a personagens 
importantes do passado: a João Baptista, 
a Elias, ou a outro qualquer profeta. E 
no próprio grupo dos discípulos, que se 
passava? Só Pedro conseguiu penetrar 
um pouco no mistério que envolvia este 
homem. Não pela sua própria perspicácia, 
mas por uma revelação do Pai.

Foram,  pois ,  as  apar ições  do 
Ressuscitado e as “revelações” do Pai 
que mudaram o modo de pensar e de 
falar destes homens em relação a Jesus. 
Iluminados pela fé, eles passam a acreditar 
e a confessar que Jesus de Nazaré, nascido 
hebreu, em Belém, duma filha de Israel, 
no tempo do rei Herodes o Grande e do 
imperador César Augusto, carpinteiro 
de profissão, morto e crucificado em 
Jerusalém sob o procurador Pôncio Pilatos 
no reinado do Imperador Tibério, é o Filho 
Eterno de Deus feito homem, que saiu de 
Deus (TP: ler Jo 13, 3), desceu do Céu 
(TP: ler Jo 3, 13), se fez homem e veio 
habitar connosco (TP: ler Jo 1, 13).   

As aparições do Senhor ressuscitado 
foram, para os Apóstolos, a garantia de 
que Jesus não era apenas o homem que 
os seus olhos tinham visto, mas o próprio 
Verbo da Vida, o Filho de Deus (TP: ler 1 
Jo 1, 1-3). 

4. Jesus  
é	o	Filho	de	Deus	vivo
Filho de Deus, no Antigo Testamento, 

é um título dado aos filhos de Israel no 
seu conjunto, ou seja, ao Povo escolhido 
(TP: ler Sab 18, 13). Como Jesus era 

membro desse Povo, alguns que lhe 
chamaram Filho de Deus, como foi o 
caso do centurião ao vê-lo expirar na cruz 
(TP: ler Mt 27, 54), talvez não tenham 
querido dizer mais do que isto: Jesus era 
um verdadeiro israelita, um homem justo, 
um homem fora do comum, um homem 
em cuja vida não havia mentira.

Mas não é este o caso de Pedro, 
quando afirma, diante de todos os seus 
companheiros: Tu és o Filho de Deus vivo 
(Mt 16, 16). Com efeito, a resposta que 
Jesus lhe dá é tão solene, que só se entende 
no caso de Pedro ter dito uma coisa até 
então nunca pronunciada por ninguém: És 
feliz, Simão, porque não foram a carne e o 
sangue que to revelaram, mas sim meu Pai 
que está nos Céus (Mt 16, 17).

Confissão de fé semelhante à de Pedro 
é aquela que Paulo faz a propósito do 
que lhe aconteceu quando ia a caminho 
de Damasco (TP: ler Gal 1, 15-16). Tal 
como sucedera com Pedro, também foi 
Deus que revelou o seu Filho a Paulo, 
para que ele O anunciasse aos gentios, 
o que o Apóstolo começou a fazer sem 
demora, nas sinagogas e noutros lugares, 
sempre que tinha oportunidade, deixando 
estupefactos quantos o ouviam (TP: ler 
Act 9, 20). 

A partir desse momento, afirmar que 
Jesus é o Filho de Deus vivo será o centro 
da fé da Igreja (TP: ler Jo 20, 31). Os 
Evangelhos foram escritos para que os 
cristãos de todos os tempos acreditem 
nesta verdade revelada pelo Pai, e também 
para que, acreditando nela, recebam de 
Deus a vida divina.

5. Jesus preparou os Apóstolos  
para	acreditarem	 
no seu mistério
Se Pedro pôde reconhecer que Jesus 

era o Filho único de Deus ou o Filho 
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Unigénito (expressão que quer dizer 
o único gerado pelo Pai) foi porque 
o próprio Jesus lho deixou perceber 
com clareza. Assim aconteceu diante do 
Sinédrio (TP: ler Lc 22, 70). Já muito 
antes Ele se designara como o Filho que 
conhece o Pai (TP: ler Mt 11, 27). Jesus 
era pedagogo. Ia preparando o terreno da 
fé. Como o fez? Distinguindo sempre a 
sua filiação da dos seus discípulos, pelo 
que nunca disse nosso Pai, mas sempre 
vosso Pai (TP: ler Mt 5, 48), ou então o 
meu Pai que é vosso Pai (TP: ler Jo 20, 
17). Só quando ensinou os discípulos a 
rezar é que utilizou a expressão Pai nosso, 
dizendo-lhes que era assim que deviam 
orar (TP: ler Mt 6, 9). Por seu lado, Deus 
Pai chama a Jesus, Filho muito amado, a 
primeira vez no baptismo (TP: ler Mt 3, 
17), e a segunda na transfiguração (TP: 
ler Mt 17, 5). E um dia, o próprio Jesus 
Se designou a Si próprio como o Filho 
Unigénito de Deus (TP: ler Jo 3, 16).

Foi a partir destes ensinamentos e 
de outros que nasceram os Evangelhos 
e, dentro deles, a solene profissão de fé 
apostólica (TP: ler Jo 1, 14). É esta a fé 
que a Igreja recebeu dos Apóstolos, e que 
os catecúmenos serão convidados, no dia 
do seu baptismo, a proclamar solene e 
pessoalmente, quando for perguntado a 
cada um: «N., crês em Jesus Cristo, Filho 
único de Deus, Nosso Senhor, que nasceu 
da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, 
ressuscitou dos mortos e está sentado à 
direita do Pai?». Para que a tua resposta;: 
«Sim, creio», seja dada com sinceridade, 
tens de o pedir ao Pai. Só Ele, pelo 
Espírito Santo, revela e grava esta fé, que 
leva à salvação, no íntimo dos corações.

6.	 Fora	de	Jesus	de	Nazaré 
não	há	salvação
A Morte e a Ressurreição de Jesus, 

esta confirmada pelas aparições, marcaram 

para sempre os Apóstolos. Uma das 
passagens do Novo Testamento onde isso 
aparece mais claramente expresso é aquela 
em que Pedro, sem qualquer receio, diz, 
perante o Sinédrio (o tribunal supremo 
dos judeus), quem é Jesus (PT: ler Act 
4, 10-12). Vamos reler e comentar esse 
texto: «É em nome de Jesus Nazareno, 
que vós crucificastes e Deus ressuscitou 
dos mortos, é por Ele que este homem 
se apresenta curado diante de vós». 
Esta primeira parte da profissão de fé de 
Pedro contém quatro afirmações. Pela sua 
importância vamos enumerá-las uma a 
uma, para as fixarmos melhor: 1.ª - Jesus de 
Nazaré foi crucificado por vós; 2.ª - Deus, 
porém, ressuscitou-O dos mortos e Ele 
está vivo; 3.ª - Foi esse Jesus ressuscitado 
e vivo que curou este homem [o homem 
ao qual Pedro se refere é um aleijado de 
nascença, curado repentinamente (TP: ler 
Act 3, 1-7); 4.ª Nós (Pedro e João) nada 
mais fizemos do que invocar o nome de 
Jesus Nazareno.

A segunda parte da confissão de 
Pedro é também muito importante. Ele 
diz, aos chefes do povo judaico, que  
«não há salvação (senão em Jesus), pois 
não há debaixo do céu qualquer outro 
nome, dado aos homens, que nos possa 
salvar». A afirmação de Pedro não admite 
alternativas, e podemos resumi-la assim: 
ninguém, excepto Jesus, pode salvar os 
homens. 

A Igreja continua a propor hoje as 
palavras ditas nesse dia pelo primeiro 
Apóstolo: Jesus é o único Salvador de 
todos os homens. É esta fé que anima os 
cristãos e faz deles peritos em humanidade, 
como disse o Papa Paulo VI na assembleia 
da ONU. Não peritos sem Deus, mas 
peritos iluminados pela Palavra revelada. 
Essa Palavra e só ela é que lhes ensina que 
não há salvação em nenhum outro homem 
fora de Jesus de Nazaré, crucificado pelos 
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Este curso de preparação 
para a Confirmação e a Eucaristia
continua nos próximos números

homens, mas que Deus ressuscitou dos 
mortos. Tu, que estás a ler estas catequeses, 
não tens salvação fora de Jesus. Sem Ele, 
homem nenhum pode salvar-se.

A história mundial recorda nomes 
de homens e mulheres que tiveram 
preocupações de ordem social e lutaram 
por mais bem-estar dos desfavorecidos. 
Lembra outros que se tornaram célebres 
pelo que escreveram, e pela contribuição 
que deram para enriquecer o pensamento 
da humanidade. Exalta alguns pelo que 
inventaram, e outros pelas maravilhas que 
foram capazes de fazer com suas mãos. 
Mas a nenhum deles chama salvador. 
Esse nome, reservam-no os cristãos 
exclusivamente para Jesus.

Os cristãos devem respeitar todas as 
religiões e os seus seguidores. Não têm 
outro caminho se quiserem ser igualmente 
respeitados. Mas há coisas que eles não 
devem jamais calar nem esquecer. Uma 
delas é esta: Jesus	 é	 o	 único	Salvador	

de todos os homens. Devem dizê-la, no 
entanto, com humildade, como fez Pedro, 
e viver iluminados por ela. Tal verdade 
não é para impor à força seja a quem for, 
mas para ser acreditada, adorada e vivida 
em acção de graças.

6.	 Oração	final
Rezar o Sal 56 (55), 2-14. O Senhor 

está sempre do lado dos que Ele ama. Ele 
ama-nos a todos, mesmo quando à nossa 
volta parece só haver sofrimento.

7.	 Trabalho	de	casa
Ler Act 7, 54-59, que é a parte final da 

morte do primeiro mártir da fé em Jesus, 
Filho de Deus.

Após a leitura, responde: a) Porque 
se deixa matar Estêvão? b) Que desafio 
fazem estas palavras à tua vida?

José de Leão Cordeiro
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corrEio dos lEitorEs

QUESTÕES LITÚRGICAS

Transportar os vasos sagrados

Pergunta:
Gostaria de saber, no caso de missas 

grandes, campais, que são feitas fora 
da Igreja, qual é o meio mais digno de 
transportar os vasos sagrados?

Resposta:
Caro amigo
Não sei qual seja a verdadeira dimensão 

dessas “missas grandes, campais” a que se 
refere. As do meu país, que é Portugal, 
têm a sua maior expressão em Fátima, 
onde se juntam, em certas ocasiões, 
cem mil, duzentas mil, trezentas mil... 
quinhentas mil pessoas. Um tal número 
de participantes implica, necessariamente, 
uma grande quantidade de vasos sagrados. 
Em Fátima é fácil transportá-los da 
Basílica para o altar da esplanada, porque 
a distância é curta.

A sua pergunta, ao contrário do que 
se passa em Fátima, deixa supor que a 
distância para onde se devem levar os 
vasos é considerável e que o seu número 
é grande: “qual é o meio mais digno de 
transportar os vasos sagrados? Existe um 
objecto onde se possam depositar durante 
o trajecto?”. 

Vejamos, primeiro, o que são vasos 
sagrados? A IGMR, nn. 327 e 329, diz que 
são objectos, feitos de metais nobres (ouro 
ou prata) ou também de materiais sólidos 
(marfim ou certas madeiras mais duras), 

que não se quebrem (exclui-se, portanto, 
o vidro e o cristal), nem deteriorem 
facilmente (excluem-se também os metais 
oxidáveis, como o latão, o cobre ou o 
chumbo), que servem para oferecer, 
consagrar e comungar o pão e o vinho. 
A IGMR indica o nome de cinco desses 
vasos: o cálice, a patena, as píxides, 
a caixa-cibório, a custódia, e outros 
semelhantes.

Não conheço nenhum objecto onde se 
possa depositar e transportar uma grande 
quantidade de vasos sagrados. Esse é um 
problema que tem de ser solucionado 
localmente, da melhor maneira possível, e 
sem preconceitos de falta de dignidade. O 
que convém é envolver os vasos, um por 
um, em papel ou em panos, para que não 
se risquem, e colocá-los dentro de caixas 
de cartão ou outras, onde fiquem bem 
acondicionados. Como tudo é de metal ou 
de madeira dura, não há o problema de se 
partirem.

Já agora, embora o não pergunte, 
digo-lhe como é que os responsáveis do 
Santuário de Fátima resolvem o problema 
da comunhão em dias de grande afluência 
de peregrinos. Colocam sobre o altar 
várias dezenas ou mesmo uma centena 
ou mais de píxides com partículas. No 
momento da comunhão, à medida que os 
sacerdotes e diáconos vão comungando, 
entrega-se a cada um deles uma píxide 
com partículas consagradas. 
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Terminada a comunhão, cada ministro 
traz a sua píxide, e leva-a directamente 
para uma capela onde as partículas que 
sobraram são recolhidas e guardadas no 
sacrário da Basílica.

Devo dizer-lhe, que embora a distri-
buição da comunhão seja demorada, não 
se pode dizer que o seja exageradamente.

Um colaborador do SNL

Pergunta:
Onde se deve colocar o sanguinho 

na preparação do altar e durante a 
celebração da missa? Sobre o corporal 
ou  fora, pegado ao lado direito do mesmo 
corporal?

Resposta:
O sanguinho é um pano branco, 

preferentemente  de linho ou da cânhamo 
(mas hoje também de outras fibras), mais 
comprido que largo, dobrado em três, 
que serve para a purificação dos vasos 
sagrados depois de usados nas celebrações, 
e também para enxugar os lábios do 
celebrante, no caso de ser necessário. As 
dimensões deste pano usado no serviço do 
altar, sugeridas por alguns autores, devem 
rondar os 40 x 28 cm. (cf. Dom António 
Coelho, OSB, Curso de Liturgia Romana, 
II volume, n. 200.3).

Em toda a IGMR fala-se do sanguinho 
nas seguintes passagens, aqui dispostas 
segundo a ordem cronológica da celebração 
da Missa: 

–	118 (antes da Missa, na credência, 
prepara-se... o sanguinho); 

–	306 (sobre a mesa do altar, apenas 
se podem colocar as coisas necessárias 
para a celebração da Missa, ou seja..., o 
sanguinho...); 

Onde	se	deve	colocar	o	sanguinho

–	73 (na preparação do altar, nele se 
dispõem... o purificador [ou sanguinho]); 

–	139 e 190 (terminada a oração uni-
versal... o acólito coloca sobre o altar... o 
sanguinho); 

–	163 (depois de distribuir a comunhão, 
o sacerdote... limpa o cálice com o 
sanguinho); 

–	286 (se a Comunhão do Sangue se 
faz bebendo do cálice..., após a comunhão 
de cada comungante o ministro limpa com 
o sanguinho o bordo do cálice); 

–	279 (a patena limpa-se normalmente 
com o sanguinho).

Estes textos podem agrupar-se assim: 
–	cinco dizem onde se coloca o san-

guinho [sobre a mesa da credência (n. 118) 
ou sobre a mesa do altar (nn. 73, 139, 190, 
306)];

–	três dizem para que serve o sangui-
nho [para limpar o cálice depois de co-
mungar o vinho consagrado (n. 163), para 
limpar o bordo do cálice após a comunhão 
de cada comungante, no caso desta se fa-
zer bebendo do cálice (n. 286), para limpar 
a patena (n. 279);

–	 nenhum diz que o sanguinho se 
coloca sobre o corporal, nem antes, nem 
durante, nem após a celebração da Missa.

Conclusão: o sanguinho nunca se 
coloca sobre o corporal, mas sempre 
directamente sobre a toalha do altar.
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Esta conclusão, que resulta da análise 
dos textos da IGMR, tem toda a razão de 
ser, pois o corporal serve, exclusivamente,  
para se colocarem, sobre ele, os vasos 
sagrados com o pão e o vinho, ou com o 
Corpo e o Sangue do Senhor, ou mesmo 
vazios, antes de serem purificados, como 
se diz no n. 163:

“...O sacerdote, regressado ao altar..., 
limpa o cálice com o sanguinho. Se 
os vasos são purificados no altar, o 
ministro leva-os para a credência. Os 
vasos a purificar, sobretudo se forem 
vários, também se podem deixar no 
altar ou na credência, sobre o corporal, 
devidamente cobertos, sendo purificados 
imediatamente depois da Missa, após a 
despedida do povo.”. 

O sentido deste texto é o seguinte: 
terminada a comunhão, pode proceder-se 
de três maneiras relativamente aos vasos 
(patena, cálice, píxides) utilizados na 
celebração: ou levam-se para a credência 
depois de purificados no altar (onde se 
colocam, directamente, sobre a mesa da 
credência); ou deixam-se no altar, sobre 
o corporal, sem os purificar; ou levam-se 
para a credência, sem os purificar, onde se 
colocam sobre o corporal.

Como é fácil de constatar, em nenhuma 
destas situações se fala do sanguinho.

Qual o lugar exacto onde se coloca o 
sanguinho sobre o altar? 

Acerca disto, a IGMR nada diz. Se 
nada diz, temos de interrogar quer a 
história da liturgia, quer a prática da 
utilização do purificador. 

A história da liturgia diz que foi 
nos documentos do século XIV que 
se começou a falar de um purificador 
especial, chamado pannus tersorius. Até 
então, o cálice purificava-se numa pequena 
pia situada, para esse fim, junto do altar ou 
na sacristia, e a seguir enxugava-se com 
um pano. 

A obrigatoriedade do purificador só 
começou com o Missal de S. Pio V (1570). 
Na sacristia, ele era colocado sobre a boca 
do cálice. Antes de se pôr vinho e água no 
cálice, este era limpo com o purificador. 
Depois colocava-se o purificador do lado 
direito do corporal, pegado ao lado direito 
do mesmo corporal, sobre a patena, que 
se colocava em parte por debaixo do 
corporal. 

Hoje em dia, o sanguinho é usado 
apenas para limpar o cálice e a patena 
depois da comunhão. Regra geral, segura-
-se o cálice com a mão esquerda, e limpa-
-se com a direita. Por isso, é normal que 
o sanguinho se coloque sobre o altar, do 
lado direito do corporal, como sempre se 
fez. No caso de alguém ser esquerdino, 
nada impede que o sanguinho seja posto 
do lado esquerdo do corporal.

 Um colaborador do SNL 

Qual	o	lugar	certo	para	o	ambão

Pergunta:

Na minha igreja o ambão fica à 
esquerda de quem está no altar. Será que 
está no lugar certo? 

A IGMR tem uma norma sobre a 
posição do ambão?

Resposta:
1.	 Os	 documentos	 da	 reforma	

litúrgica	do	Vaticano	II

Começo por responder à última 
pergunta. Será que a IGMR tem uma 
norma sobre a posição do ambão? Tem. 
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Mas não é uma norma que tome como 
ponto de referência a esquerda ou a direita 
da assembleia ou do altar. A Instrução 
geral diz assim: «A dignidade da palavra 
de Deus requer que haja na igreja um 
lugar adequado para a sua proclamação e 
para o qual, durante a liturgia da palavra, 
convirja espontaneamente a atenção dos 
fiéis... Tanto quanto a arquitectura da 
igreja o permita, o ambão dispõe-se de 
modo que os ministros ordenados e os 
leitores possam facilmente ser vistos e 
ouvidos pelos fiéis...” (IGMR 309). 

O que é um lugar adequado para 
a proclamação da palavra de Deus? 
O dicionário traz, como sinónimos de 
“adequado”, os termos “perfeitamente 
correspondente, ajustado, apropriado, 
adaptado”. 

Em princípio, ambos os lados do 
presbitério (onde normalmente se situa 
o ambão, porque é aí que os ministros 
ordenados e os leitores podem mais 
facilmente ser vistos e ouvidos pelos fiéis) 
respondem a estes requisitos. Poderá, no 
entanto, haver casos em que um dos lados 
responda melhor do que o outro. Quando 
tal acontecer, escolha-se esse lado. 

O primeiro documento da reforma 
litúrgica com normas específicas acerca 
do ambão exprimia-se assim: “Convém 
que haja um ambão, ou ambões, para 
a proclamação das leituras sagradas, 
dispostos de forma que os fiéis possam 
ver e ouvir bem os ministros” (Instr. Inter 
Oecumenici, n. 96: EDREL 2295). A 
seguir, outro documento, mandou pôr em 
prática as regras e normas estabelecidas 
nessa instrução, nomeadamente no que 
se referia à disposição do lugar próprio 
para a proclamação das leituras sagradas 
(Instr. Eucharisticum mysterium, n. 24: 
EDREL 2517). E por fim, um terceiro 
documento disse: “No que se refere à 

disposição do ambão... observem-se 
as normas da IGMR» (Preliminares do 
Ritual da Dedicação da igreja e do altar, 
n. 3: EDREL 1640). Em resumo: as 
normas em vigor quanto ao ambão são 
aquelas que se encontram na IGMR, atrás 
citadas.

Diz o nosso consulente que, na sua 
igreja, o ambão fica à esquerda de quem 
está no altar (esta esquerda, suponho eu, 
é de um altar voltado para a assembleia. 
Porque se fosse de um altar voltado 
para a parede, então essa esquerda 
era também a esquerda da assembleia. 
Penso que estou a fazer-me entender!).  
E pergunta: será que está no lugar certo? 
O que lhe posso responder, assim sem 
mais, é que está no lado escolhido pelos 
responsáveis dos três principais lugares 
de culto de Fátima: capelinha, basílica 
antiga e igreja da Santíssima Trindade. 
Portanto, não se aflija..., porque julgo que 
está em boa companhia.

Mas já agora digo-lhe que conheço 
muitas outras igrejas, inclusive aquelas 
onde celebro normalmente, e muitas 
catedrais, e muitas igrejas paroquiais, 
e muitas capelas de vários tamanhos, 
que optaram exactamente por colocar o 
ambão à esquerda da assembleia, ou seja, 
à direita de quem está ao altar voltado para 
a assembleia. Porquê? Para lhe responder 
tenho que fazer apelo à história.

2.	As	lições	da	história	
Começo pela história mais recente. 

Não há ainda muitos anos que, entre nós, 
a Missa era celebrada pelo sacerdote, de 
costas voltadas para o povo, num altar 
encostado à parede do fundo da igreja. 
Nem sempre fora assim.

Quando se celebrava desse modo, 
havia um ajudante que, entre outras 
coisas, respondia ao sacerdote, em latim, 
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e mudava o missal de um lado para o outro 
do altar, logo após a leitura da Epístola, 
que era proclamada do lado direito. Quer 
isto dizer que o Evangelho era lido do 
lado esquerdo do altar encostado à parede, 
ou seja do lado Norte, dado que, sendo 
as igrejas habitualmente construídas 
na orientação Nascente (presbitério) 
Poente (porta de entrada), quando o 
altar foi recuado até à parede do fundo 
do presbitério, o lado esquerdo do altar 
indicava o Norte, lugar mais nobre do que 
o Sul. Por isso se lia o Evangelho no lado 
esquerdo do altar (Norte), ao passo que a 
Epístola se lia no lado direito (Sul).

Ora bem, apesar de hoje já não ser 
possível construir as igrejas de forma 
orientada, mas sim como o exigem as 
regras da urbanística, julgo que a escolha 
frequente do lado esquerdo da assembleia 
para colocar o ambão se deve a esse facto 
histórico, que marcou o imaginário de 
muitas gerações.

Devo dizer-lhe que esta explicação é 
defendida por célebres e sábios liturgistas 
de renome mundial.

Um colaborador do SNL.

Pergunta:
O toque dos sinos nas paróquias, 

quando há funerais em Domingos ou dias 
Santos, é proibido. Se é porquê?

Resposta:
Cara consulente
Podia responder-lhe com uma simples 

palavra: não. Mas aproveito para lhe dar 
outras informações sobre os sinos das 
nossas igrejas e capelas.

É muito antigo o uso de objectos 
metálicos ou de madeira para assinalar 
com o seu som a festa, ou para convocar 
pessoas. Os sinos pertencem a esse grupo 
de instrumentos. Geralmente são de bronze, 
em forma de campânula, e produzem sons 
mais ou menos fortes, quando percutidos 
com uma peça interior chamada badalo 
ou com um martelo exterior. A Igreja 
começou a usá-los logo depois de lhe 
terem reconhecido o direito de existir 
em liberdade (século IV), e tornaram-se 
rapidamente elementos típicos dos seus 
edifícios de culto. Hoje, uma casa grande 

Toque dos sinos
com torre e com sinos, em qualquer parte 
do mundo, é imediatamente definida como 
sendo uma igreja.

Para que servem os sinos utilizados 
pela Igreja? Servem para convocar o povo 
cristão e para o advertir dos principais 
acontecimentos da comunidade local 
(paróquia ou outra) por meio de algum 
som ou toque especial. Os sinos tocam-
se para exprimir, de algum modo, os 
sentimentos do povo de Deus. As várias 
formas de os tocar são uma linguagem 
convencional, que pode ir das simples 
badaladas, ao dobrar, ao toque picado, 
ao toque encadeado e ao toque repicado 
ou repenicado, que é o mais festivo. Tal 
linguagem continua a ser perfeitamente 
compreendida pelos habitantes das nossas 
aldeias e vilas. Mesmo nas cidades, apesar 
de todos os ruídos, os sinais sonoros dos 
sinos não passam despercebidos.

Habitualmente os sinos colocam--se 
nas torres das igrejas, para se ouvirem 
longe, e antes de se utilizarem são benzidos, 
para pôr em relevo a relação íntima que 
eles têm com a vida do povo cristão.



Quando se tocam? Em muitas 
circunstâncias: quando o povo de Deus 
exulta ou chora, quando dá graças ou 
suplica, quando se reúne e manifesta o 
mistério da sua unidade em Cristo. O 
toque dos sinos assinala as horas do dia e 
da noite, os tempos de oração, a celebração 
da missa, o Ângelus e a oração comunitária 
num mosteiro. Ele reúne o povo para 
as celebrações litúrgicas, adverte os 
fiéis quando se dá um acontecimento 
importante que é motivo de alegria, como 
a entrada do novo bispo ou do pároco, ou 
de tristeza para determinada parcela da 
Igreja (esta cidade, vila, aldeia, povoação) 
ou para alguns dos seus fiéis.

É o que acontece por ocasião da morte 
ou dos funerais. Há toques para avisar que 
morreu um paroquiano, para especificar 
se era homem ou mulher, para convocar 
os fiéis, para anunciar que o cortejo 
fúnebre está a sair da igreja, etc., etc. E tal 
como a morte não tem dias próprios para 
acontecer, o mesmo acontece com o toque 
dos sinos que a anuncia, pelo que, esse 
toque, nas paróquias, quando há funerais 
em Domingos ou dias Santos, de si não é 
proibido. Mas também não é obrigatório. 
Tudo depende dos costumes, que neste 
caso concreto têm muitíssimo peso. Há 

paróquias onde não há morte nem funeral 
sem toque de sinos (está a tocar ou a 
dobrar a finados, diz o povo), e também as 
há em que o toque dos sinos para anunciar 
a morte ou os funerais é raro. Mas estes 
casos são excepcionais. A regra geral é 
que se toquem os sinos para anunciar 
a morte ou os funerais, sempre que tal 
aconteça, seja dia de semana, Domingo 
ou dia Santo.

Para a Igreja, a nível universal, há 
apenas uma restrição ao toque dos sinos, 
desde Quinta-Feira Santa até à Vigília 
Pascal: “Enquanto se canta o Glória (na 
Missa da Ceia do Senhor, na tarde de 
Quinta-Feira Santa) tocam-se os sinos, 
e uma vez terminado, não voltarão a 
tocar até à Vigília Pascal” (cf. Directório 
Litúrgico para 2009, p. 87, n. 6). Na Vigília 
Pascal, depois da última leitura do Antigo 
Testamento com o salmo responsorial e 
a oração correspondente..., o sacerdote 
entoa o hino Glória a Deus nas alturas, 
que é cantado por todos, e tocam-se os 
sinos, conforme os costumes locais. 

Até os sinos ficam calados durante o 
tempo da Paixão de Jesus. É a sua forma 
de dizer que querem associar-se à morte 
do Redentor.

Um colaborador do SNL.
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Lugar	de	participação	na	Missa	e	na	Comunhão

Pergunta:
Será normal fazer da sacristia lugar 

habitual de participação na Missa, do 
princípio ao fim? No caso de algumas 
pessoas aí ficarem (não por razões de 
doença), onde devem receber a Comunhão: 
na nave, juntamente com os outros fiéis, 
ou no presbitério?

Resposta:
Arquitectonicamente falando, o 

interior de qualquer igreja tem dois 
espaços distintos, mas unidos: a nave e 
o presbitério. Porquê? Porque o edifício 
sagrado, na sua disposição geral, deve 
reproduzir de algum modo a imagem da 
assembleia congregada (IGMR 294). Ora, 
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uma assembleia congregada é constituída 
pelos fiéis (a grande maioria) e pelos 
ministros (uma pequena minoria). É na 
nave, a parte mais ampla em relação ao 
edifício, que ficam os fiéis, enquanto que 
no presbitério, de menores dimensões do 
que a nave, ficam os ministros (sacerdote 
celebrante, diácono, acólitos, etc.).

Claro que uma igreja pode ter também 
diversos anexos, entre os quais se inclui 
a sacristia ou sacristias. Mas elas não são 
(salvo em casos extraordinários), lugares 
onde e donde os fiéis participem nas 
celebrações.

É na nave da igreja (ou no coro alto, 
prolongamento da nave) que os fiéis 
participam na Missa. A sacristia não é 
lugar para isso. Mas já houve tempos 
em que podia ser, todas as vezes que o 
número dos fiéis excedia a capacidade da 
nave. Em tais circunstâncias, cada qual 
ficava onde podia: ou no prolongamento 
da assembleia, fora da igreja (a porta 
principal ficava aberta, e quando chovia 
ou fazia muito sol cada qual procurava 
abrigar-se como podia), ou na sacristia, 
ou no corredor que lhe dava acesso, ou 
ainda num pequeno espaço entre a nave 
e a capela-mor (nem todas as igrejas o 
possuíam) onde, geralmente, não ficava 
ninguém. Nesses tempos não se falava 
em “participar na Missa”, mas sim em 
“assistir à Missa” ou em “ouvir Missa”.

Mudam-se os tempos..., mudam-se os 
costumes..., alteram-se as regras. Hoje, 

dentro das nossas igrejas, faltam fiéis e 
sobram lugares. Pelo menos em muitos 
sítios. Mais uma razão, a somar a outras, 
para que ninguém fique na sacristia 
durante a celebração da Missa. Seja quem 
for, realize na comunidade o serviço que 
realizar, pertença ao movimento que 
pertencer. O lugar dos fiéis é a nave, e 
o dos ministros o presbitério. Voltamos 
a dizer: salvo raríssimas circunstâncias 
ocasionais.

Se a nave é o lugar onde os fiéis 
participam na Missa e se dessa participação 
faz ou pode fazer parte a Comunhão, é 
lógico e normal que a Comunhão dos fiéis 
tenha lugar na nave.

Como devem os fiéis aproximar-se 
da Comunhão? Habitualmente devem 
fazê-lo em procissão (IGMR 160). Tal 
procissão conta-se entre as acções mais 
importantes da Missa, pelo que convém 
realizá-la com beleza (IGMR 44). Ela 
deve exprimir a união espiritual dos 
comungantes e manifestar a alegria dos 
seus corações (IGMR 86). Exigências de 
beleza, de união espiritual e de alegria. 
Porque se trata de um acto comunitário 
e não individual, não se deve tomar parte  
nesta procissão de qualquer maneira, nem 
no vestir, nem no andar. A apresentação 
exterior deve ser reflexo dos sentimentos 
interiores. É contraditório comungar o 
Corpo e o Sangue do Redentor do mundo 
e não ter o coração em paz.

Um colaborador do SNL.

Cobrir as imagens das igrejas
Pergunta:
Gostaria de receber uma orientação, 

quanto ao costume de se cobrirem 
as imagens das igrejas no tempo da 
Quaresma. Quando se cobrem: No início 
da Quaresma ou apenas no início da 

Semana Santa, ou seja, no Domingo de 
Ramos? E quando se descobrem: Antes 
da celebração do Lava-pés, em Quinta-
Feira Santa, ou no fim da celebração 
da Adoração da Cruz, em Sexta-Feira 
Santa?
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Resposta:
Antes da reforma litúrgica do Vaticano 

II era obrigatório cobrir, com véus roxos, 
todas as cruzes e imagens expostas ao 
culto na igreja. No Missal Romano de S. 
Pio V, terminada a missa do Sábado que 
precedia o Domingo da Paixão (actual 
V Domingo da Quaresma), vinha esta 
rubrica: “Antes das Vésperas, cobrem-se 
as Cruzes e Imagens que haja na igreja. As 
Cruzes permanecem cobertas até ao fim da 
adoração da Cruz, na Sexta-Feira Santa, e 
as Imagens até ao Hino dos Anjos (Glória 
a Deus nas Alturas) no Sábado Santo”. 
Vê-se que era um costume ligado às duas 
últimas semanas da Quaresma, através 
do qual se desejava centrar a atenção dos 
fiéis no mistério da Paixão do Senhor. 
Tudo o que pudesse desviá-la, como eram 
as imagens dos Santos, cobria-se. Donde 
vinha este costume? Certamente dos 
começos do segundo milénio ou dos finais 
do primeiro.

E o que dizem as normas litúrgicas 
actuais? Uma rubrica inserida no Missal 
Romano de Paulo VI, depois da Missa 
do Sábado anterior ao V Domingo da 
Quaresma, diz: “O costume de cobrir 
as cruzes e as imagens das igrejas 

pode conservar-se, conforme o parecer 
da Conferência Episcopal. As cruzes 
permanecem cobertas até ao fim da 
celebração da Paixão do Senhor, na Sexta-
-Feira Santa; as imagens, até ao começo 
da Vigília Pascal (cf. Missal Romano 
actual [edição do altar], p. 206.

A grande diferença entre as rubricas 
dos dois Missais (de Trento e do Vaticano 
II) consiste no seguinte: no primeiro, 
cobrir as Cruzes e Imagens era obrigatório 
(“cobrem-se...”); no segundo deixou de 
o ser (“pode conservar-se o costume de 
cobrir...). 

Como o nosso consulente pode 
verificar por si mesmo, consultando o 
Missal Romano, são-lhe deixadas várias 
hipóteses: a) pode cobrir as imagens ou 
não as cobrir; b) se as cobrir, mantém-nas 
cobertas desde a tarde do Sábado anterior 
ao V Domingo da Quaresma, até ao 
começo da Vigília Pascal (e não até 
antes do Lava-pés na Missa da Ceia do 
Senhor, nem tão pouco até Sexta-Feira 
Santa). A rubrica é clara: “... as imagens 
permanecem cobertas até ao começo da 
Vigília Pascal”. Espero ter respondido 
com clareza às suas perguntas.

Um colaborador do SNL.

Via-Sacra

Pergunta
A Via-Sacra de Sexta-Feira Santa deve 

terminar na Morte ou na Ressurreição de 
Jesus?

Resposta:
A Via-Sacra é o mais apreciado exer-

cício de piedade em louvor da Paixão de 
Jesus Cristo, pelo que se pratica sobretudo 
no tempo da Quaresma e na Sexta-Feira 

Santa, dia da Paixão, Morte e Sepultura 
de Jesus. Consiste em acompanhar espi-
ritualmente o trajecto de Jesus desde a 
agonia no Jardim das Oliveiras, com mo-
mentos de meditação e oração em várias 
estações.

Presentemente conta 14 estações 
baseadas em passagens dos Evangelhos 
ou em tradições populares: 1) Jesus 
condenado à morte; 2) Toma a cruz; 3) 
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Cai pela primeira vez; 4) Encontra 
sua Mãe; 5) O Cireneu ajuda-O a levar a 
cruz; 6) A Verónica enxuga-Lhe o rosto; 
7) Cai pela segunda vez; 8) Consola as 
filhas de Jerusalém; 9) Cai pela terceira 
vez; 10) É despojado das vestes; 11) É 
pregado na cruz; 12) Morre na cruz; 13) É 
descido da cruz e entregue a sua Mãe; 14) 
É depositado no sepulcro.

Os títulos das estações podem ser 
criteriosamente alterados, como o fez 
algumas vezes João Paulo II, para os 
tornar mais expressivos das narrações 
evangélicas. Mas a última estação deve 
ser sempre a mesma: a deposição do 
corpo de Jesus no sepulcro, pois foi assim 

que tudo terminou no dia da crucifixão. A 
Ressurreição não faz parte da Via-Sacra, 
pois aconteceu no terceiro dia, segundo 
as Escrituras, o que não impede que lhe 
façamos referência na última meditação.

O importante é que, na Via-Sacra, 
cada discípulo de Jesus reafirme a sua 
adesão ao Mestre, como fez Pedro, depois 
de O ter negado três vezes; se abra à fé em 
Jesus, como o "bom ladrão", que não O 
conhecia; permaneça junto da cruz, como 
Maria, Mãe de Jesus, e o discípulo amado; 
e acolha a Palavra que salva, o Sangue que 
purifica, e o Espírito que dá vida.

 Um colaborador do SNL.

Quando	se	anunciam	as	intenções	da	missa

Pergunta:
Na minha nova função de sacristão 

surgiu-me uma dúvida. Para a esclarecer, 
o meu pároco incumbiu-me  de  vos  fazer 
esta pergunta: quando existem intenções 
de missa, qual é o momento apropriado 
para as anunciar? E em que termos?

Resposta:
Dou-lhe os parabéns pelas novas 

funções de sacristão na sua igreja. A 
Instrução Geral do Missal Romano, na 
sua última versão oficial, que é do ano 
2000, diz, acerca do sacristão, coisas que 
as anteriores não diziam: «O sacristão  
exerce também uma função litúrgica, 
quando prepara com diligência os livros 
litúrgicos, os paramentos e tudo o que 
é preciso para a celebração da Missa» 
(IGMR 105). Compreendo que a Instrução 
se tenha ficado pelas funções que indica, às 
quais  chama apropriadamente  litúrgicas. 
Mas os sacristães encarregam-se de muitas 

outras, que podem ir do acolhimento 
fraterno das pessoas que se apresentam a 
pedir um serviço à Igreja, até à ajuda no 
preenchimento de um impresso. Não é 
exagerado dizer que um sacristão, quando 
toma a sério as suas funções, pode ajudar 
muito no crescimento da vida paroquial. 
A sua dedicação a tudo o que se refere à 
paróquia e o respeito que a sua presença 
contínua suscita, são muito importantes.

Relativamente às suas perguntas, 
não lhe posso citar nenhum número 
da Instrução onde se fale de intenções 
da missa, ou de missa por intenção de 
alguém. A palavra intenção é aí citada 
apenas no sentido de intercessão (as 
intenções da Oração dos fiéis ou da Hora 
de Vésperas da Liturgia das Horas). 

O mesmo acontece no Missal, onde 
não se fala de intenção de missa ou de 
missa por intenção de alguém. A única 
expressão que aí encontramos, dentro da 
Oração Eucarística I, na Comemoração 
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dos defuntos, é a oração que começa pela 
palavra «Lembrai-Vos...», e a rubrica que 
se lhe segue: «... e ora uns momentos pelos 
defuntos que quer recordar». É ao acto de 
orar por alguém que se quer recordar de 
modo especial, que se chama celebrar por 
intenção de.

Esta constatação é muito interessante, 
sobretudo quando se sabe que as 
celebrações por intenção de... ocupam 
largo espaço na vida dos párocos ou dos 
sacerdotes em geral (bispos e presbíteros). 
Pode constatar-se isso mesmo ao ver a 
lista de nomes de defuntos inscritos nas 
agendas paroquiais, ou escutando os nomes 
desses mesmos defuntos recordados pelo 
presidente da celebração no momento da 
Comemoração dos defuntos.

Ora, a sua pergunta é exactamente esta: 
quando existem intenções de missa qual é 
o momento apropriado para as anunciar? 
Ou seja: quando é que se anuncia que a 
missa de hoje é por intenção de..., ou por 
alma de..., ou pelas almas de...?

Não há uniformidade nem quanto a 
esse momento, nem quanto à pessoa que 
enuncia os nomes, nem tão pouco quanto 
à forma de os enunciar ou anunciar. Há 
paróquias onde os nomes dos defuntos 
pelos quais se irá celebrar nas missas 
de semana são publicados no respectivo 
jornal paroquial; outras, onde esses nomes 
figuram num mapa afixado no guarda-
vento da igreja; outras ainda, onde o 
sacristão ou o acólito diz os nomes, 
diante da assembleia, um pouco antes de 
começar a celebração; e outras, onde o 
próprio pároco se encarrega de o fazer, 
ao chegar ao altar. E provavelmente ainda 
haverá outros costumes, entre os quais não 
podem esquecer-se aquelas comunidades 
onde os nomes dos defuntos não são 
pronunciados em momento nenhum da 
missa.

Quais os termos em que podem 
enunciar-se os nomes dos defuntos que 
irão ser recordados dentro da Oração 
Eucarística? Penso que o melhor é 
inspirar-nos nas fórmulas apresentadas 
pelo Missal, e construir uma fórmula em 
que se diga, por exemplo: «Na missa de 
hoje vamos recordar, de modo particular, 
os nossos irmãos defuntos N. e N...». O 
sacristão ou um acólito, um pouco antes de 
o pároco se dirigir para o altar, diria essa 
fórmula de um lugar adequado na igreja. 
Uma fórmula semelhante a esta, dita por 
um ministro distinto do presidente:

a) evitaria que o celebrante dissesse 
duas vezes os nomes dos defuntos pelos 
quais se vai orar: no início da missa e na 
comemoração dos fiéis defuntos;

b) daria solenidade ao próprio 
anúncio, feito pelo sacristão ou pelo acólito, 
mas sem exagerar a sua importância, por 
não ser feito pelo sacerdote celebrante;

c) eliminaria a impressão desagradá-
vel, sentida por bastantes fiéis, quando os 
nomes dos seus defuntos não são pronun-
ciados em nenhum momento da missa;

d) evitaria fórmulas inadequadas ou 
até mesmo incorrectas, como por exemplo: 
«A missa de hoje é por alma de... Na missa 
de hoje vamos rezar por...». 

Com efeito, a celebração da missa 
não é para rezar apenas por determinada 
pessoa, nem tão pouco é uma simples 
oração de súplica. A missa é a actualização 
do Mistério Pascal de Jesus Cristo; é 
louvor, acção de graças e súplica dirigidas 
ao Pai, pela Igreja e em nome da Igreja; 
é celebração por todos os membros da 
Igreja, vivos ou defuntos, e por todas as 
grandes necessidades do mundo, que são 
mais vastas do que as da assembleia ali 
reunida.

Um colaborador do SNL.
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A “Carta a Diogneto” é uma apologia do 
cristianismo, escrita entre os anos 190-200. 
Não se sabe nada nem do autor nem do 
destinatário. Apesar disso, é um dos textos 
mais conhecidos do cristianismo primitivo. 
Diogneto deve ter pedido a um seu amigo 
cristão que o informasse acerca da sua religião. 
As perguntas de Diogneto podem deduzir-se 
da introdução da Carta.

CARTA A DIOGNETO
1. Uma vez que te vejo, ilustríssimo 
Diogneto, tão interessado em conhecer a 
religião dos cristãos e em informar-te sábia 
e cuidadosamente acerca do Deus em que 
acreditam..., aprovo o teu vivo desejo e rogo 
a Deus, que nos concede o dizer e o ouvir, 
que me seja dado falar de tal modo que tu, 
ouvindo, te tornes melhor e de tal modo ouças 
que não contristes quem te fala...

5. Os cristãos não se distinguem dos demais 
homens, nem pela pátria, nem pela língua, nem 
pelos costumes. Efectivamente, eles não têm 
cidades próprias, não usam uma linguagem 
peculiar, e a sua vida nada tem de excêntrico. 
A sua doutrina não procede da imaginação 
fantasiosa de espíritos exaltados, nem se 
apoiam, como outros, em qualquer teoria 
simplesmente humana. Vivem em cidades 
gregas ou bárbaras, segundo as circunstâncias 
de cada um, e seguem os costumes da terra, 
quer no modo de vestir, quer nos alimentos 
que tomam, quer em outros usos; mas a sua 
maneira de viver é sempre admirável e passa 
aos olhos de todos por um prodígio.

Cada qual habita a sua pátria, mas vivem 
todos como de passagem; em tudo participam 
como os outros cidadãos, mas tudo suportam 
como se não tivessem pátria. Toda a terra 
estrangeira é sua pátria, e toda a pátria lhes 
é estrangeira. Casam-se como toda a gente 
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e geram filhos, mas não se desfazem dos 
recém-gerados. Participam da mesma mesa, 
mas não do mesmo leito. São de carne, mas 
não vivem segundo a carne. Habitam na terra, 
mas a sua cidade é o Céu. Obedecem às leis 
estabelecidas, mas pelo seu modo de vida 
superam as leis. Amam toda a gente e toda 
a gente os persegue. Condenam-nos sem os 
conhecerem;  conduzem-nos à morte, mas o 
número dos cristãos cresce continuamente. 
São pobres e enriquecem os outros; tudo 
lhes falta e tudo lhes sobra. São desprezados, 
mas no desprezo encontram a sua glória; são 
caluniados, mas transparece o testemunho da 
sua justiça. Amaldiçoam-nos e eles abençoam. 
Sofrem afrontas e pagam com honras. Praticam 
o bem e são castigados como malfeitores; e, ao 
serem executados, alegram-se como se lhes 
dessem a vida. Os Judeus combatem-nos 
como estrangeiros, e os Gregos movem-lhes 
perseguições; mas nenhum dos que os odeiam 
sabe dizer a causa do seu ódio.

6. Numa palavra: os cristãos são no mundo 
o que a alma é no corpo. A alma encontra-se 
em todos os membros do corpo; os cristãos 
estão em todas as cidades do mundo. A alma 
habita no corpo, mas não provém do corpo; 
os cristãos habitam no mundo, mas não são 
do mundo. A alma invisível é guardada num 
corpo visível; os cristãos vivem visivelmente 
no mundo, mas a sua piedade permanece 
invisível. A carne, sem ser ofendida, odeia e 
combate a alma, só porque lhe impede o gozo 
dos prazeres; o mundo, sem ter razão para 
isso, odeia os cristãos precisamente porque se 
opõem aos seus prazeres. A alma ama o corpo 
e os seus membros, mas o corpo odeia a alma; 
e os cristãos amam aqueles que os odeiam.

(ANTOLOGIA LITÚRGICA, Carta a 
Diogneto [n. 457-459]).
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