
compreender-se a si mesmo, morreria.  
Deus obedece-lhe: ele pronuncia duas 
palavras e, à sua voz, Nosso Senhor desce 
do céu e encerra-se numa pequena hóstia”. 

O ministério sacerdotal é um serviço 
de Jesus Cristo: “Sem o sacramento da 
Ordem, não teríamos o Senhor. Quem O 
colocou ali naquele sacrário? O sacerdote. 
Quem acolheu a vossa alma no primeiro 
momento do ingresso na vida? O sacerdote. 
Quem a alimenta para lhe dar a força de 
realizar a sua peregrinação? O sacerdote. 
Quem a há-de preparar para comparecer 
diante de Deus, lavando-a pela última vez 
no sangue de Jesus Cristo? O sacerdote, 
sempre o sacerdote. E se esta alma chega a 
morrer [pelo pecado], quem a ressuscitará, 
quem lhe restituirá a serenidade e a paz? 
Ainda o sacerdote. Depois de Deus, o 
sacerdote é tudo! Ele próprio não se 
entenderá bem a si mesmo, senão no céu. 
Se compreendêssemos bem o que um 
padre é sobre a terra, morreríamos: não 
de susto, mas de amor. Sem o padre, a 
morte e a paixão de Nosso Senhor não 
teria servido para nada. É o padre que 
continua a obra da Redenção sobre a terra. 
Que aproveitaria termos uma casa cheia 
de ouro, senão houvesse ninguém para nos 
abrir a porta? O padre possui a chave dos 
tesouros celestes: é ele que abre a porta; é 
o ecónomo do bom Deus; o administrador 
dos seus bens. O padre não é padre para si 
mesmo, é-o para vós”. 

Ano sacerdotal

Editorial

O 150º aniversário do dies natalis 
de S. João Maria Vianney, patrono 

dos párocos, proporcionou ao Santo Padre 
a proclamação de um ano sacerdotal, 
que teve início no dia 19 de Junho e irá 
até à solenidade do Sagrado Coração de 
Jesus de 2010. O pretexto é o aniversário 
da morte do Santo Cura d’Ars, mas as 
datas de abertura e de encerramento são 
as do Sagrado Coração de Jesus, numa 
afirmação clara de que “o sacerdócio 
é o amor do Coração de Jesus”, como 
costumava dizer o Santo.

A Carta do Papa Bento XVI para 
a proclamação deste ano sacerdotal 
apresenta o sentido desta proposta 
como um contributo para “fomentar o 
empenho de renovação interior de todos 
os sacerdotes para um seu testemunho 
evangélico mais vigoroso e incisivo”. A 
partir deste documento evocamos a beleza 
e a grandeza do ministério sacerdotal.

Sabemos das dificuldades que o 
Santo Cura d’Ars teve de superar para 
conseguir a ordenação sacerdotal e o 
exercício do ministério da Reconciliação, 
dada a sua inaptidão para um determinado 
modo de proceder. Ele tinha consciência 
das suas limitações naturais e procurou 
superá-las recorrendo a uma vida de 
grande intimidade com o Cristo que age na 
pessoa do sacerdote. O dom do sacerdócio 
transcende o próprio sacerdote: “Oh 
como é grande o padre! Se lhe fosse dado 
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A pedagogia orante do Santo Cura 
d’Ars procedia da sua experiência 
pessoal de encontro com Cristo. Ensinava 
sobretudo com o testemunho da sua vida: 
“Pelo seu exemplo, os fiéis aprendiam a 
rezar, detendo-se de bom grado diante 
do sacrário para uma visita a Jesus 
Eucaristia”, recorda a Carta do Papa. 
“Para rezar bem, não há necessidade de 
falar muito. Sabe-se que Jesus está ali, 
no tabernáculo sagrado: abramos-Lhe o 
nosso coração, alegremo-nos pela sua 
presença sagrada. Esta é a melhor oração”. 
E com simplicidade exortava: “Vinde à 
comunhão, meus irmãos, vinde a Jesus. 
Vinde viver d’Ele para poderdes viver 
com Ele... É verdade que não sois dignos, 
mas tendes necessidade!”. 

Na celebração da Missa cultivava 
a arte da beleza, ou seja, a verdade do 
rito: “não era possível encontrar uma 
figura que exprimisse melhor a adoração. 
Contemplava a Hóstia amorosamente”. E 
explicava: “Todas as boas obras reunidas 
não igualam o valor do sacrifício da Missa, 
porque aquelas são obra de homens, 
enquanto a Santa Missa é obra de Deus”. 
Por intuição do Espírito, o Santo tinha 
descoberto que a vida de um padre dependia 
da Missa: “A causa do relaxamento do 
sacerdote é porque não presta atenção à 
Missa! Meu Deus, como é de lamentar 
um padre que celebra [a Missa] como se 
fizesse um coisa ordinária!”. 

O espaço litúrgico ocupava um lugar 
importante na vida do Santo Cura d’Ars. 
Permanecia na igreja junto do sacrário 
e fazia com que os fiéis começassem a 
imitá-lo, indo até lá visitar Jesus. Ali en-
contrariam o seu pároco, disponível para 
os atender. Este procedimento pastoral 
levou-o a dedicar até 16 horas por dia 
ao confessionário. Esta dedicação pro-

cedia duma conversão à pessoa e missão 
de Cristo que agia na pessoa do ministro, 
como ele sabia explicar: “Não é o pecador 
que regressa a Deus para Lhe pedir per-
dão, mas é o próprio Deus que corre atrás 
do pecador e o faz voltar para Ele”. Per-
manecendo na igreja, o Santo atria os ho-
mens: “Este bom Salvador é tão cheio de 
amor que nos procura por todo o lado”.

A Carta do Santo Padre termina com 
uma exortação apostólica, que transcreve-
mos na íntegra pela sua implicação com a 
liturgia na vida dos sacerdotes:

«No mundo actual, não menos do que 
nos tempos difíceis do Cura d’Ars, é preciso 
que os presbíteros, na sua vida e acção, se 
distingam por um vigoroso testemunho 
evangélico. Observou, justamente, Paulo 
VI que “o homem contemporâneo escuta 
com melhor boa vontade as testemunhas 
do que os mestres ou então, se escuta os 
mestres, é porque eles são testemunhas”. 
Para que não se forme um vazio 
existencial em nós e fique comprometida 
a eficácia do nosso ministério, é preciso 
não cessar de nos interrogarmos: “Somos 
verdadeiramente permeados pela Palavra 
de Deus? É verdade que esta é o alimento 
de que vivemos, mais de que o sejam o 
pão e as coisas deste mundo? Conhecemo-
-la verdadeiramente? Amamo-la? De 
tal modo nos ocupamos interiormente 
desta palavra, que a mesma dá realmente 
um timbre à nossa vida e forma o nosso 
pensamento?”. Assim como Jesus chamou 
os Doze para estarem com Ele (cf. Mc 3, 14) 
e só depois é que os enviou a pregar, assim 
também nos nossos dias os sacerdotes são 
chamados a assimilar aquele “novo estilo 
de vida” que foi inaugurado pelo Senhor 
Jesus e assumido pelos Apóstolos». 

Pedro Lourenço Ferreira 
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SacramEnto da ordEm

A SACRAMENTALIDADE NO 
RITO DA ORDENAÇÃO DOS PRESBÍTEROS

A sacramentalidade é uma dimensão 
nuclear da natureza e identidade sacerdotal, 
o traço mais específico que determina toda 
a sua ministerialidade. Propomo-nos, em 
consequência, neste estudo clarificar e 
aprofundar o primado do ser em relação 
ao agir do presbítero e a correspondência 
entre o ser e o agir, vivida na espiritualidade 
litúrgica. «Do mysterium ao ministerium» 
é a expressão utilizada pelo Papa João 
Paulo II na exortação pós-sinodal Pastores 
Dabo Vobis. Neste documento, o Papa 
apresenta as razões teológicas para a 
formação permanente dos presbíteros, 
como fidelidade ao ministério e como 
processo de contínua conversão mediante 
a maturação nas dimensõas humana, 
espiritual, intelectual e pastoral. Por 
isso, define o presbitério como lugar de 
comunhão e crescimento, o qual tem 
«origem sacramental e se reflecte e se 
prolonga no âmbito do exercício do 
ministério presbiteral do mysterium ao 
ministerium»1.

A perspectiva desta exortação, com 
efeito, traça a formação permanente 
dos presbítero, tal como a formação 
inicial do candidato ao presbiterado, em 
torno do sacramento da Ordem2. E os 
seus dinamismos teológicos, que fazem 

1 J. PAULO II, Pastores Dabo Vobis (PDV) 74.
2 Cf. J. PAULO II, PDV 70. 79.

compreender o mistério da fé «per ritus 
et preces»3. Aqui, o gesto e a palavra são 
chamados a agir eficazmente e a dar a 
plena compreensão do mistério de Cristo 
Servo e da Igreja ministra, que o actual 
rito da Ordenação dos presbíteros oferece. 
A ordenação dos presbíteros constitui, 
portanto, o locus theologicus para a 
inteligência teológica do presbiterado, é 
mesmo a sua fons et culmen4. Por outras 
palavras, o momento celebrativo do 
sacramento da Ordem, como estrutura 
teândrica, é uma interacção entre a 
presença de Deus e a colaboração dos 
homens eleitos na celebração litúrgica. 

3 SC 48.
4 Cf. SC 10.
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A actualização do mistério de Cristo em 
dimensão antropológica, no tempo e no 
espaço, é entendida como momento do 
evento histórico-salvífico, toda orientada 
ao mesmo e único mistério.

A natureza do nosso estudo é de 
carácter teológico-litúrgico. O seu objecto 
é constituído pelo estudo do evento 
fundador – Jesus Cristo – que se manifesta 
nos conteúdos eucológicos e rituais dos 
livros litúrgicos. O objectivo principal 
é o de buscar a teologia da celebração 
litúrgica, sintese da história da salvação e 
actuação do evento salvífico do mistério 
pascal na Igreja. 

Na acção litúrgica do actual rito 
da Ordenação dos Presbíteros (= lex 
orandi), ressaltam algumas dimensões 
teológicas: a) a dimensão cristológica. 
Em Cristo configura-se o presbítero, para 
agir in persona Christi; b) a dimensão 
pneumatológica, a epiclese salienta o dom 
do ministério renovado no Espírito Santo; 
c) a dimensão eclesial, a centralidade da 
Igreja local reunida pela Eucaristia.

1. O livro De Ordinatione 
	 do	Pontifical	Romano

A publicação do livro De Ordinatione 
Diaconi, Presbyteri et Episcopi surge 
como o primeiro fruto da reforma litúrgica 
preceituada pelo II Concílio do Vaticano. 

Com o decreto Per Constitutionem 
Apostolicam, da então Sacra Congregatio 
Rituum, promulgou-se, em 15 de Agosto de 
1968, a editio typica. E em 1989, passados 
21 anos, publica-se a editio typica altera 
pelo decreto Ritus Ordinationum da actual 
Congregatio de Culto Divino et Disciplina 
Sacramentorum.

É nossa intenção fazer uma análise 
comparativa das duas edições deste livro 
litúrgico a fim de situar bem o objecto do 

nosso estudo, isto é, a sacramentalidade no 
actual rito da ordenação dos presbíteros.

Pio XII, pela constituição Apostólica 
Sacramentum Ordinis ,  c la r i f icou 
solenemente o rito sacramental das três 
Ordens sacras ao declarar5. 

Portanto, recupera-se o rito essencial 
da sacramentalidade da Ordem, formado 
pela imposição das mãos e a oração de 
ordenação, já testemunhado em 215 na 
Traditio Apostolica atribuída a Hipólito6. 

Na verdade, desde 23 de Novembro de 
1439, pelo decreto conciliar de Florença 
Pro Armenis, que a sacramentalidade da 
Ordem se conferia pela matéria «traditio 
instrumentorum» com a forma, isto é, as 
palavras que a acompanhavam7.

A modificação operada pelo Papa 
Pio XII, deve-se à renovação bíblica 
e patrística, que demonstram como a 
imposição das mãos é o rito tradicional da 
ordenação.

2.	 A	primeira	edição	típica	(1968)
O II Concílio do Vaticano, pela 

constituição Sacrosanctum Concilium, 
indica moderadamente os princípios 
orientadores para a revisão dos ritos da 
Ordem8.

5 «a matéria do Diaconado e do Presbiterado é consti-
tuída apenas pela imposição das mãos e que a forma 
consiste somente nas palavras que determinam a 
aplicação da matéria e que significam de modo claro 
os efeitos sacramentais, isto é, o poder da Ordem e 
a graça do Espírito Santo, e como tais são aceites e 
usadas pela Igreja» PIO XII, «Constitutio Apostolica: 
Sacramentum Ordinis», AAS 40 (1948) 6.

6 Cf. B. BOTTE, La Tradition apostolique de Saint Hip-
polyte. Essai de reconstitution, Müster 51989, 20-23.

7 «o sexto sacramento é o da Ordem, cuja matéria é 
aquilo por cuja entrega se confere a ordem: assim o 
presbiterado se dá pela entrega do cálice com vinho e 
da patena com pão; (...) A forma do sacerdócio é: “Re-
cebe o poder de oferecer o sacrifício na Igreja, pelos 
vivos e pelos defuntos, em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo”», DH 1326.

8 «faça-se a revisão do texto e das cerimónias do rito 
das Ordenações. As alocuções do Bispo, no início da 
ordenação ou sagração, podem ser em vernáculo. Na 
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Logo que criado em 1965, o grupo de 
trabalho 20 «De Pontificali I»9 começou 
a trabalhar, seguindo a recomendação 
conciliar para se fazer o mais depressa 
possível a revisão do livro litúrgico através 
do trabalho de pessoas competentes e da 
consulta aos bispos de diversos países do 
mundo10.

O trabalho final11 foi aprovado por 
Paulo VI, a 18 de Junho de 1968, na 
constituição apostólica Pontificalis 
Romani Recognitio12. 

2.1	Título

O novo livro De Ordinatione publicou- 
-se sob o título De Ordinatione Diaconi, 
Presbyteri et Episcopi.

A designação dada ao livro sublinha 
imediatamente a sucessão dos três graus 
do sacramento da Ordem (Diácono, 
Presbítero e Bispo), e a unidade interna 
da hierarquia sagrada, como era a prática 
tradicional da Igreja. O intento é o da 
gradualidade e da ascensão do mais baixo 
até ao mais alto; o episcopado é definido 
como a plenitude do sacramento da Ordem, 
sumo Sacerdócio e suma do ministério na 
tradição litúrgica e nos ensinamentos dos 
Padres da Igreja13.

sagração episcopal, todos os Bispos presentes podem 
fazer a imposição das mãos» SC 76.

9 Cf. A. BUGNINI, La reforma de la liturgia (1948-
1975) (BAC maior 62), Madrid 1999, 615; o coetus 
20 era constituído por: Relator: B. Botte; Secretário: 
B. Kleinheyer; Membros: J. Nabuco, C. Vogel, E. 
Lengeling, P. Jounel, e J. Lécuyer (que se juntou mais 
tarde).

10 Cf. SC 25.
11 Para melhor informação sobre os esquemas de tra-

balho cf. P. MARINI, “Elenco degli «schemata» del 
«consilium» e della Congregazione per il  Culto Divi-
no (marzo 1964 - luglio 1975). De ordinibus sacris”, 
Not 18 (1982) 704-707.

12 PAULO VI, «Constitutio Apostolica, Novis ritus 
approbantur ad ordinationem Diaconi, Presbyteri et 
Episcopi: Pontificalis Romani Recognitio», AAS 60 
(1968) 369-373.

13 Cf. LG 21; 26.

O emprego do singular dá uma 
certa ideia de individualidade no que 
respeita à celebração e à inteligência do 
sacramento, embora o livro comece com 
o rito da ordenação de vários diáconos 
De Ordinatione Diaconorum e termine 
com a ordenação de vários bispos De 
Ordinatione Episcopi pluribus simul 
conferenda.

2.2	Estrutura

O  l i v r o  a b r e  c o m  o  d e c r e t o 
de promulgação Per Constitutionem 
Apostolicam da Sacra Congregatio Rituum 
de 15 de Agosto de 196814. Este protocolo 
estabelece a obrigatoriedade do uso do 
Pontifical Romano com os novos ritos da 
ordenação a partir de 6 de Abril de 1969.

Segue-se a constituição Apostólica 
Pontificalis Romani Recognitio do Papa 
Paulo VI, com data de 18 de Junho de 
1968, pelo qual se aprova a reforma dos 
novos ritos para a ordenação do Diácono, 
do Presbítero e do Bispo (ODPE 7-11).

Depois, o livro oferece em oito partes 
os programas celebrativos da ordenação.

O presente volume apresenta ainda 
dois apêndices: um com as citações 
das leituras bíblicas para as Missas da 
ordenação (ODPE 117-121); o outro com 
os tons dos cânticos: Hanc Igitur para a 
ordenação dos Diáconos, dos Presbíteros, 
dos Diáconos e dos Presbíteros na mesma 
celebração, e para a ordenação do Bispo; 
Veni, Creator Spiritus e Te Deum laudamus 
(ODPE 122-132).

14 Cf. DE ORDINATIONE DIACONI, PRESBYTERI 
ET EPISCOPI = PONTIFICALE ROMANUM ex de-
creto Sacrosancti Oecumenici Vaticani II instauratum 
auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. Editio typica, 
Città del Vaticano 1968, 5. Quando citamos a editio 
typica (ODPE), os números correspondem às páginas, 
porque este livro não usa numeração progressiva, tan-
to para os capítulos como para os textos e os ritos.
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Os praenotanda, ao início de cada 
parte, não são uma introdução teológica, 
mas limitam-se a ser indicações rubricais 
para uma melhor realização do rito. Os 
mais extensos referem-se à ordenação 
do Bispo com nove números, enquanto 
que para os Presbíteros e os Diáconos 
apresentam-se quatro números.

2.3	Ritual
A estrutura geral de cada rito é igual 

para as três ordenações. A ordenação 
realiza-se sempre após a homilia do 
bispo, precedida pela apresentação dos 
candidatos.

Os textos propostos para a homilia 
ritual são de grande valor teológico, 
inspirados na doutrina do II Concílio do 
Vaticano, expondo aos candidatos e a 
todos os fiéis presentes o significado da 
ordem conferida e a missão do ministro 
ordenado.

De seguida, o exame dos eleitos, 
que manifestam a vontade de aceitar os 
compromissos do ministério que assumem 
em favor do povo de Deus, prometendo 
fidelidade, reverência e obediência aos 
superiores (Bispos, Superiores Religiosos, 
Sumo Pontífice) conforme as situações de 
cada ordinando. Este interrogatório com a 
promessa dos eleitos é uma oportunidade 
de apresentar com maior clareza as funções 
de cada uma das ordens.

Em continuidade, cantam-se as ladai-
nhas dos Santos.

Estes ritos preparatórios introduzem o 
rito central – a imposição das mãos feita 
em silêncio e a oração consecratória.

Ao rito essencial seguem-se os ritos 
explicativos: revestimento com as vestes 
próprias de cada ordem (Diáconos e 
Presbíteros); aos Presbíteros são ungidas 
as mãos com o óleo do crisma; aos Bispos 
é ungida a cabeça com óleo do crisma; 

aos Presbíteros entregam-se o cálice e a 
patena; aos Diáconos entrega-se o Livro 
dos Evangelhos; aos Bispos entregam-se 
o Livro dos Evangelhos, o anel, a mitra 
e o báculo; por fim o abraço da paz pelo 
Bispo ordenante e os irmãos presentes de 
cada ordem.

Durante os ritos explicativos são 
propostos alguns salmos para as diferentes 
ordens: Diáconos (Sl 83 e 145); Presbíteros 
(Sl 109 e 99); Bispo (Sl 95).

O critério da revisão tão delicada do 
rito da ordenação é referido como sendo 
objectivo e teológico, correspondente à 
fé e piedade da Igreja, que no sacramento 
da Ordem celebra o sacramento de Cristo 
repartido em ordens e graus diversos15.

O conjunto do rito respeita a funda-
mental exigência da reforma litúrgica: 
pela nobre simplicidade, clareza na bre-
vidade, adaptação à capacidade de com-
preensão dos fiéis sem repetições inúteis e 
sem muitas explicações16.

Por isso, pode afirmar-se entusiastica-
mente que: «no último milénio, nenhuma 
reforma, se assim se podem chamar as 
diversas reelaborações destes ritos, foi 
assim rica de motivações teológicas e ao 
mesmo tempo de preocupações pastorais, 
como esta de hoje»17.

Apesar dos ritos renovados terem 
sido acolhidos com satisfação, «com a 
experiência se advertirão alguns pontos 
defeituosos. Refiram-se sobretudo a 
ausência de praenotanda semelhantes aos 
dos outros livros litúrgicos publicados 
posteriormente e à oração consecratória 
da ordenação dos Presbíteros, que se 

15 Cf. L. BRANDOLINI, «L’evoluzione storica dei riti 
delle ordinazioni», Ephemerides Liturgicae 83 (1969) 
67-87.

16 Cf. SC 34.
17 B. KLEINHEYER, «La riforma degli ordini sacri. 

Saggio storico-liturgico sui nuovi riti», Rivista Litur-
gica 83 (1969) 87.
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considerava ser pouco significativa porque 
se referia mais ao sacerdócio do Antigo 
Testamento que ao de Cristo»18.

3.	 A	segunda	edição	típica	(1989)

A Congregação para o Culto Divino 
propôs-se em 1973 a um estudo com a fim 
de preparar os praenotanda das sagradas 
ordens. Então o Prefeito da Congregação, 
o Cardeal Arturo Tabera, escreveu ao 
Secretário de Estado a 4 de Janeiro de 1973, 
dizendo da urgência para a revisão do De 
Ordinatione: «Especialmente necessita 
este trabalho o volume que contém os 
ritos da ordenação dos bispos, presbíteros 
e diáconos. É o primeiro que saiu e faltam-
lhe totalmente os praenotanda generalia 
que se encontram em todos os outros 
livros. Este trabalho parece oportuno, tanto 
para lhe dar uma certa uniformidade como 
para não repetir normas e rubricas para 
cada rito, como acontece agora. Antes de 
empreender este trabalho gostaríamos de 
conhecer a opinião do Santo Padre a este 
propósito»19.

Não obstante, a carta não ter consegui-
do resposta, ainda que solicitada por três 
vezes, em 7 de Janeiro de 1974 constituiu- 
-se o grupo de trabalho.

Ao longo da investigação e reuniões 
conjuntas, esta equipa de peritos apresentou 
quatro esquemas. Com o quarto esquema, 
concluído em 17 de Outubro de 1974, 
interromperam-se os trabalhos porque «a 
coisa era delicada e o ambiente não era 
favorável. Veio depois a supressão da 
Congregação para o Culto Divino e todo 
o material, tão laboriosa e generosamente 
elaborado pelos peritos (...) terminou no 
arquivo»20.

18 BUGNINI, La reforma, 627.
19 ID., La reforma, 627.
20 La reforma, 628.

Após quatro anos, o projecto voltou 
a ser agendado na «sectio pro Culto 
Divino» da nova Congregação para os 
Sacramentos e o Culto Divino. Com 
efeito, na reunião dos consultores em 
21 e 22 de Fevereiro de 1978, V. Noè, 
secretário adjunto desta Congregação, 
inscreve, no programa de trabalho para 
a nova edição de alguns livros litúrgicos 
que não tinham praenotanda e não tinham 
sido reformadas as rubricas, a editio typica 
altera das sagradas ordens21.

Entretanto, a Sagrada Congregação 
para os Sacramentos e o Culto Divino 
revê e aprova as traduções nas línguas 
vernáculas .  Em 1977 confi rma a 
tradução espanhola22. A edição incorpora 
a Instituição dos ministérios laicais 
e a Admissão às Ordens sacras com 
determinações teológicas acerca dos novos 
ministérios preparadas pela Conferência 
Episcopal Espanhola. A segunda edição 
típica publica-se em 199823, não se inclui o 
rito da instituição dos ministérios de leitor 
e acólito, distinguindo-se, deste modo, o 
que é específico da ordenação do que é  
propriamente de carácter laical.

A tradução francesa da editio typica 
publicada em 1978, propõe já o modo 
descendente dos ritos: «Ordination 
d’un Évêque. Ordination d’un Prêtre. 
Ordination d’un Diacre»24; e introduz 
algumas adaptações não previstas na 
editio typica de 196825.

21 Cf. DELL’ORO, “La «editio typica altera»”, 296.
22 RITUAL DE ÓRDENES, Madrid 1977.
23 ORDENACIÓN DEL OBISPO, DE LOS PRESBÍ-

TEROS Y DE LOS DIÁCONOS = PONTIFICAL 
ROMANO, Segunda edición, Badalona (Barcelona) 
1998.

24 LES ORDINATIONS. LES INSTITUITIONS AUX 
MINISTÈRES = PONTIFICAL ROMAIN, Paris 
1978.

25 «Le Pontifical français des ordinations», Not 15 (1979) 
46-58.
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Da mesma forma a Conferência 
Episcopal Italiana publica a sua edição 
em 197926. O título assinala também 
a disposição descendente das ordens 
«Ordinazione del Vescovo, dei Presbiteri 
e dei Diaconi», sublinhando o plural para 
os Presbíteros e Diáconos. No volume, 
os Bispos italianos inserem algumas 
orientações teologico-pastorais focalizadas 
em três  pr incípios:  Cris tológico, 
Eclesiológico, Pneumatológico.

A publicação da tradução inglesa, 
em dois volumes no ano de 1980, tem a 
particularidade de inserir todo o Pontifical 
Romano27. 

A primeira edição portuguesa da 
«Ordenação de Diácono, Presbítero 
e Bispo» foi aprovada «ad interim» e 
publicada em 197028. Manteve-se em uso 
até 199229, aquando da publicação da nova 
versão em português da segunda edição 
típica latina do livro do Pontifical Romano 
De Ordinatione Episcopi, Presbiterorum 
et Diaconorum.

Em 5 de Abril de 1984, o Papa João 
Paulo II eleva novamente a «sectio pro Culto 
Divino» a Congregação independente. 
E, em seguida, no mês de Maio, por 
ocasião da reunião dos consultores da 
Congregação noticia-se a editio typica 
altera do De Ordinatione. Contudo, só no 
início de 1985 o projecto entra na segunda 
fase de trabalho, constituindo-se para 
tal um novo coetus de que foi relator R. 
Kaczynski30.

26 ORDINAZIONE DEL VESCOVO, DEI PRESBITE-
RI E DEI DIACONI = PONTIFICALE ROMANO, 
Città del Vaticano 1979.

27 THE RITES OF THE CATHOLIC CHURCH, New 
York 1980.

28 ORDENAÇÃO DE DIÁCONO, PRESBÍTERO E 
BISPO = PONTIFICAL ROMANO, Secretariado 
Nacional do Apostolado da Oração 1970.

29 ORDENAÇÃO DO BISPO, DOS PRESBÍTEROS E 
DIÁCONOS = PONTIFICAL ROMANO, segunda 
edição típica, Gráfica de Coimbra 1992.

30 Cf. DELL’ORO, “La «editio typica altera»”, 293.

O coetus «De ordinibus sacris» 
prosseguiu o seu caminho até à aprovação 
da editio typica altera dada a 10 de Maio 
de 1989 por João Paulo II. O Papa, por 
especial mandato, alterou a disciplina 
do rito da aceitação do celibato para a 
ordenação dos Diáconos, mesmo para os 
eleitos que emitem votos perpétuos num 
Instituto Religioso, derrogando assim o 
prescrito pelo Código de Direito Canónico 
no cânone 1037.

Deste modo, «terminava o iter de 
preparação da edição típica, começado no 
longínquo 1974, interrompido até 1985 e 
daquele ano retomado a base para novas 
instâncias»31.

Então, a Congregação do Culto 
Divino e da Disciplina dos Sacramentos 
promulgou e declarou a editio typica altera 
do Pontifical romano De Ordinatione 
em 29 de Junho de 198932. A mesma 
Congregação considerou conveniente 
publicá-la a 31 de Maio de 1990, poucos 
meses do início do Sínodo dos Bispos 
dedicado à formação dos Sacerdotes nas 
circunstancias actuais, para sublinhar a 
relação existente entre a nova edição e o 
tema do Sínodo, como já o referimos no 
capítulo anterior. Esta edição entrou em 
vigor logo que foi publicada.

3.1	Título

O título da editio typica altera (De 
Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et 
Diaconorum) difere da disposição dada 
à editio typica, ao estabelecer os ritos da 
ordenação em ordem descendente. Esta, 
reflecte melhor as fontes litúrgicas e a 

31 M. LESSI-ARIOSTO, «Commentarium De Ordinatio-
ne episcopi, presbyterorum et diaconorum», Notitiae 
26 (1990) 95.

32 Cf. DE ORDINATIONE EPISCOPI, PRESBYTE-
RORUM ET DIACONORUM = PONTIFICALE 
ROMANUM. Editio typica altera, Città del Vaticano 
1990, IV. (= OEPD)
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eclesiologia da Constituição dogmática 
Lumen Gentium.

A apresentação do sacramento da 
Ordem é mais clara ao partir do episcopado. 
O uso do singular para o Bispo e do plural 
para os Presbíteros e os Diáconos acentua 
a teologia da Igreja local onde há um só 
Bispo e mais Presbíteros e Diáconos33.

3.2	Estrutura

A actual edição propõe uma estrutura 
completa dos ritos com mais clareza e 
organização. A numeração progressiva 
facilita a consulta e a sua citação.

A primeira parte do livro integra três 
documentos e os praenotanda generalia:

1) O decreto de promulgação Ritus 
Ordinationum da Congregação do Culto 
Divino e da Disciplina dos Sacramentos, 
com a data de 29 de Junho de 1989. 
Este menciona os elementos peculiares: 
1. novos praenotanda; 2. alteração 
da disposição do livro; 3. mudanças 
nas locuções da oração de ordenação 
dos Presbíteros e dos Diáconos; 4. 
maior explicitação no interrogatório 
aos ordinandos de Presbítero quanto ao 
exercício do ministério da Reconciliação 
e da celebração da Eucaristia; 5. o rito da 
aceitação do celibato na ordenação dos 
Diáconos; 6. interrogação aos membros 
dos Institutos de Vida Consagrada acerca 
da reverência e obediência ao Bispo 
Diocesano, para favorecer a unidade 
de todos os clérigos em cada Igreja; 7. 
colocação em apêndice do rito de admissão 
entre os candidatos ao diaconado e ao 
presbiterado34.

2) O decreto Per Constitutionem 
Apostolicam, com a data de 15 de Agosto 

33 Cf. LESSI-ARIOSTO, «Commentarium», 96.
34 Cf. DE ORDINATIONE, Editio typica altera, 1990, 

III-V.

de 1968, da Sagrada Congregação dos 
Ritos que declarava típica a parte do 
Pontifical Romano que contém os ritos da 
ordenação de Diácono, Presbítero e Bis-
po35.

3)  A constituição apostólica Pontifi-
calis Romani Recognitio de Paulo VI, com 
a data de 18 de Junho de 1968, onde se 
aprovam os novos ritos de ordenação do 
Diácono, Presbítero e Bispo36.

4) Os praenotanda generalia37 e os 
praenotanda particulares para cada orde-
nação constituem a novidade desta editio 
typica altera.

Os praenotanda generalia organizam-
-se num esquema idêntico ao usado para 
os outros sacramentos38 e estão reunidos 
em três secções:

1)  De sacra Ordinatione39 é uma 
síntese da teologia actual sobre o 
sacramento da Ordem fundamentada 
sobretudo na Lumen Gentium, da qual 
transcreve os números 11, 26, 28, 29;

2) De structura celebrationis40 indica 
que na estrutura da celebração para 
qualquer ordenação, a imposição das 
mãos e a oração de ordenação são o 
elemento essencial. Destaca, ainda, a 
importância da celebração da Ordem 
dentro da Missa e especialmente ao 
Domingo para proporcionar uma mais 
plena manifestação da Igreja local e 
evidenciar o nexo existente entre a Ordem 
e a Eucaristia;

35 DE ORDINATIONE, Editio typica altera, 1990, VI.
36 DE ORDINATIONE, Editio typica altera, 1990, VI-

XII.
37 Cf. OEPD 1-11. Os números que acompanham as 

siglas da editio typica altera referem-se à numeração 
progressiva empregue no livro.

38 Cf. P. JOUNEL, «La nouvelle édition typique du ri-
tuel des ordinations», La Maison-Dieu n. 186 (1991) 
7-22.

39 Cf. OEPD 1-6.
40 Cf. OEPD 7-10.
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3)  De aptationibus ad varias regiones 
et adiuncta41 enumera as competências das 
Conferências Episcopais para a adaptação 
dos ritos da Ordem às necessidades de 
cada região, conforme as determinações 
da Igreja universal.

Por sua vez, os quatro primeiros 
capítulos articulam-se em duas secções, 
referentes à celebração de cada ordem: 

1)  Praenotanda; 
2)  Ritus Ordinationis.
O quinto capítulo recolhe quatro 

formulários de Missas in conferends 
sacris Ordinibus: ordenação episcopal, 
presbiteral e diaconal e ordenação dos 
Diáconos e dos Presbíteros. O material 
eucológico conheceu um processo de 
revisão e renovação42.

A última parte do livro é constituída 
pelo apêndice dividido em duas secções:

1)  cânticos (Veni, Creator e Hymnus 
Te Deum);

2)  Ritus admissionis intes candidatos 
ad Ordinem sacrum,  com breves 
praenotanda e leituras bíblicas a utilizar 
na celebração da admissão dos candidatos 
às Sagradas Ordens.

3.3	Ritual

Não se verificam mudanças rituais 
muito significativas entre as duas edições 
em análise. Ainda assim, apontamos 
algumas alterações:

1)  Adequação dos textos bíblicos à 
Nova Vulgata43;

2)  Os textos com canto, excepto o 
Veni, Creator e o Te Deum para a ordena-
ção do Bispo, aparecem no corpo do texto 

41 Cf. OEPD 11.
42 Cf. C. MAGNOLI, “Varianti rituali ed eucologiche 

nell’«editio altera» dei riti di ordinazioni”, Rivista 
Liturgica 78 (1991) 364-367.

43 NOVA VULGATA BIBLIORUM SACRORUM EDI-
TIO. Editio typica altera, Città del Vaticano 1986.

da ordenação do Bispo, dos Presbíteros e 
dos Diáconos;

3)  As rubricas estão conformes aos 
princípios expostos no Caeremoniale 
Episcoporum;

4)  Omite-se a Oração Universal, 
porque as ladainhas já incluem as intenções 
do povo e fazem as suas vezes;

5)  No texto das ladainhas dos Santos 
inseriram-se invocações de santos, ou 
Bispos, ou Presbíteros ou Diáconos. E, 
ainda uma intenção por aqueles que se 
encontram em dificuldade, para se tornar 
mais conforme ao espírito da Oração 
Universal;

6)  Novos Formulários próprios da 
Missa, embolismos para cada Oração 
eucarística e uma benção solene final, para 
cada celebração da ordenação;

7)  Modificação da oração de orde-
nação dos Presbíteros e dos Diáconos, 
mantendo a mesma estrutura e as palavras 
pertencentes à natureza da ordenação exi-
gidas para a validade do acto.

O intervalo de tempo, superior a vinte 
anos entre as duas publicações, clarificou 
e aprofundou a teologia do II Concílio 
do Vaticano e experimentou os frutos da 
reforma litúrgica, o que  bem contribuiu 
para a revisão e valorização da editio 
typica e perfeita harmonia do axioma lex 
orandi lex credendi.

4. Ritus Ordinationis Presbyterorum
A ordenação dos presbíteros realiza-

se dentro da Missa estacional, após a 
proclamação do Evangelho e antes da 
liturgia eucarística. A escuta da Palavra 
de Deus é atitude indispensável para 
aqueles que se preparam para participar 
no mistério44.

44 Cf. J. DE L. CORDEIRO,  «Ordenação do Bispo, dos 
Presbíteros e Diáconos», Boletim de Pastoral Litúrgi-
ca 19 (1994) 31-42.
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4.1 Electio candidatorum

Proclamado o Evangelho e antes da 
homilia, começam os ritos preparatórios 
com a apresentação e a eleição dos 
candidatos.

A Igreja local pede ao Bispo que ordene 
os candidatos apresentados. Segue-se um 
breve interrogatório do Bispo diante do 
povo, para averiguar a não existência de 
dúvidas sobre os eleitos. Estes, exprimem 
a vontade de vir a exercer o ministério de 
acordo com o pensamento de Cristo e da 
Igreja, sob a moderação do Bispo.

Após o breve diálogo, o Bispo exprime 
a sua decisão: «com o auxílio de Deus e de 
Jesus Cristo Salvador, escolhemos a estes 
irmãos para a Ordem dos Presbíteros». 
Toda a assembleia aprova dizendo: «graças 
a Deus».

4.2	Homilia

A homilia é sempre feita pelo Bispo. O 
Ritual oferece uma homilia pré-construída, 
que tem como objectivo esclarecer o 
munus do presbítero.

A estrutura de fundo do texto da 
homilia é muito simples, constituída em 
duas partes: bíblico-teológica e parenético-
-exortativa45.

A parte bíblico-teológica desta homilia 
inicia com a ilustração de Jesus Cristo, o 
grande Sacerdote, que «escolheu alguns 
discípulos para desempenharem na Igreja, 
em seu nome, o ministério sacerdotal 
em favor dos homens». Estes, por seu 
lado, escolheram os Bispos, para os 
quais, «os Presbíteros são constituídos 
cooperadores». Os Presbíteros associados 
ao sacerdócio do Bispo são «consagrados 

45 Cf. R. DE ZAN, «Il legionario dei riti di ordinazione: 
tipologie bibliche e rapporti con l’eucologia», in Le 
liturgie di ordinazione [Atti della XXIV settimana di 
studio dell’associazione professori di liturgia, Loreto 
(AN), 27 agosto – 1 settembre 1995] (BELS 86), Edi-
zioni Liturgiche, Roma 1996, 104.

como verdadeiros Sacerdotes da Nova 
Aliança para anunciarem o Evangelho, 
apascentarem o povo de Deus e celebrarem 
o Culto Divino, principalmente no 
Sacrifício do Senhor»46.

A segunda parte mais parenético-
-exortativa é dirigida para os que vão 
entrar na Ordem dos Presbíteros. Em 
síntese é exposta a missão do Presbítero 
em três dimensões47.

4.3	Promessa	dos	eleitos

A promessa dos eleitos48 compreende 
cinco respostas a cinco perguntas e ainda a 
promessa de reverência e obediência.

As interrogações e as respostas que 
manifestam diante do povo, o propósito 
de receber o ministério, sucedem-se da 
seguinte maneira:

1)  Cooperação com o Bispo49;
2)   Pregação do Evangelho e na 

exposição da fé católica50;
3)  Celebração dos mistérios de 

Cristo, ampliada pela acentuação do 
Sacrifício da Eucaristia e do sacramento 
da Reconciliação51;

4)  Cumprir sem desfalecer o mandato 
de rezar (uma nova pergunta)52;

46 OEPD 123.
47 1) O múnus de ensinar em nome de Cristo, nosso Mes-

tre; 2) o múnus de santificar em Cristo; 3) o ministério 
de Cristo, Cabeça do Corpo da Igreja e Pastor do seu 
povo.

48 OEPD 124-125.
49 «Quereis exercer sempre o ministério do sacerdócio 

no grau de presbíteros, como zelosos cooperadores da 
Ordem dos Bispos, apascentando a grei do Senhor sob 
a acção do Espírito Santo?».

50 «Quereis exercer digna e saviamente o ministério da 
palavra, na pregação do Evangelho e na exposição da 
fé católica?».

51 «Quereis celebrar com fé e piedade os mistérios de 
Cristo, segundo a tradição da Igreja, para louvor de 
Deus e santificação do povo cristão, principalmente 
no sacrifício da Eucaristia e no sacramento da recon-
ciliação?».

52 «Quereis implorar, juntamente conosco, a misericór-
dia divina  para o povo a vós confiado, cumprindo sem 
desfalecer o mandato de orar?».
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5)  União a Cristo e com Ele consagrar-
-se a Deus para a salvação dos homens53.  

Relativamente à editio typica, nota-se 
uma mudança na ordem da formulação 
das perguntas. Depois da pergunta sobre 
a cooperação com o Bispo colocou-se 
a do ministério da Palavra. À pergunta 
sobre a celebração dos mistérios de 
Cristo foi sublinhada a Eucaristia e a 
Reconciliação, a pedido de algumas 
Conferências Episcopais54.

Uma nova pergunta diz respeito 
ao mandato da oração pelo povo a ser 
confiado ao Presbítero.

Das promessas dos eleitos emergem 
duas tipologias: ser servos do povo de 
Deus e aceitar ser guiados pelo Espírito.

A promessa de reverência e obediência 
ao Bispo diocesano55, extensiva aos eleitos 
religiosos, manifesta claramente a teologia 
da Igreja local. Esta explicita promessa é 
acompanhada do gesto de pôr as próprias 
mãos juntas com as do Bispo.

4.4	Súplica	litânica
A Igreja implora nas ladainhas a graça 

de Deus para os candidatos56.
Com a súplica litânica passa-se dos 

ritos preparatórios ao elemento essencial 
e centro da ordenação.

4.5	Imposição	das	mãos	
	 e	Prex Ordinationis

O rito essencial e constitutivo da orde-
nação dos Presbíteros consiste na imposi-
ção das mãos e na oração de ordenação57. 
Esta forma litúrgica da imposição das 

53 «Quereis unir-vos cada vez mais a Cristo, Sumo Sa-
cerdote, que por nós Se ofereceu ao Pai como vítima 
santa, e com Ele consagrar-vos a Deus para salvação 
dos homens?»

54 Cf. LESSI-ARIOSTO, «Commentarium», 102.
55 Cf. OEPD 125.
56 Cf. OEPD 111.
57 OEPD 129-131; cf. Código de Direito Canónico, can. 

1009 §2.

mãos e da oração é própria da transmissão 
dos ministérios ordenados. Este rito não é 
só um gesto e um rito exterior, mas confe-
re um dom sobrenatural particular.

Pela imposição das mãos do Bispo 
e a oração de ordenação confere-se o 
dom do Espírito Santo aos Presbíteros. 
Também os Presbíteros impõem as mãos 
significando a recepção no Presbitério. 
Durante este gesto a assembleia reza em 
silêncio e participa na oração, pela escuta 
e ratificação ao final com a aclamação 
«Amen». Deste modo, se manifesta a 
acção de toda a Igreja na celebração 
litúrgica da ordenação. 

A prex ordinationis presbyterorum58 
está dividida em três grandes secções: 
anamnesis, epíclesis e aitesis59 ou petitio, 
com uma invocação e uma doxologia. 

O texto inicia com uma invocação, 
na qual expõe o princípio teológico 
geral: Deus, criador e salvador dispõe os 
ministros para formar o povo sacerdotal60.

1) ANAMNÉSIS
A tipologia bíblica parte da Antiga 

Aliança, de Moisés e Aarão, que associam 
a si colaboradores a quem Deus infunde o 
dom do espírito61;

58 OEPD 131.
59 Seguindo o critério usado nas duas partes precedentes, 

definidas por termos gregos, aitesis é também uma 
palavra grega que significa petição, intercessão e ex-
pressa o significado do conteúdo da terceira parte da 
oração; Cf. A. GARCÍA MACIAS, El modelo de pres-
bítero según la actual «prex ordinationis presbytero-
rum», Estudio teológico de San Ildefonso, Seminario 
Conciliar, Toledo 1995; 78.

60 «Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, aten-
dei e estai connosco. Sois Vós o autor da dignidade 
humana, o distribuidor de todas as graças, por Vós 
crescem e se tornam firmes todas as coisas. Para for-
mar o povo sacerdotal, Vós lhe dais e estabeleceis em 
diversas Ordens, os ministros de Cristo, vosso Filho, 
pelo poder do Espírito Santo».

61 «Já na antiga Aliança se desenvolveram funções 
sagradas que eram sinais do sacramento novo. A 
Moisés e a Aarão, que pusestes à frente do povo para 
o conduzirem e santificarem, associastes como seus 
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A tipologia bíblica de suporte actualiza 
as figuras dos setenta anciãos escolhidos 
por Moisés62 para especificar a função de 
governo; os filhos de Aarão63, referindo-se 
à função cultual. 

E, acrescenta a tipologia do Novo 
Testamento, situando os presbíteros como 
os cooperadores dos Apóstolos64, que diz 
respeito à função do ensino, para chegar à 
Nova Aliança, na qual Deus enviou o seu 
Filho, Jesus Cristo, fonte do sacerdócio, 
por meio do Espírito Santo, que torna os 
Apóstolos participantes da sua missão, 
consagrando-os na verdade. 

Esta anamnese é completamente nova 
em relação ao texto anterior de 1969. A 
sua estrutura é descendente, ou seja, parte 
do pai que envia o Filho ao mundo e torna 
os Apóstolos participantes da sua missão, 
os quais por sua vez agregam a si outros 
colaboradores no ministério. 

2) EPÍCLESIS
A epíclesis é o núcleo de toda a 

oração, no qual se pede a presença e acção 
do Espírito Santo, para desça, com a sua 
força, sobre os eleitos e realize a obra 
salvífica de Deus65.

colaboradores outros homens também escolhidos por 
Vós. No deserto, comunicastes o espírito de Moisés a 
setenta homens prudentes, com o auxílio dos quais ele 
governou mais facilmente o vosso povo. Do mesmo 
modo as graças abundantes concedidas a Aarão, Vós 
as transmitistes a seus filhos, a fim de não faltarem 
sacerdotes, segundo a Lei, para oferecer os sacrifí-
cios do templo, sombra dos bens futuros. Nos últimos 
tempos, Pai Santo, enviastes ao mundo o vosso Filho 
Jesus, Apóstolo e Pontífice da nossa fé. Ele a Si mes-
mo ofereceu a Vós, pelo Espírito Santo, como vítima 
imaculada, e tornou participantes da sua missão, os 
seus Apóstolos, santificados na verdade; a eles Vós 
juntastes outros companheiros, para anunciarem e 
realizarem, por todod o mundo, a obra de salvação».

62 Cf. Nm 11,16-30.
63 Cf. Ex 29,30.
64 Cf. Lc 9,1-6; 10,1-20.
65 «Agora, senhor, concedei também, à nossa fragilida-

de, estes cooperadores, pois deles carecemos no de-
sempenho do sacerdócio apostólico. Nós Vos pedims, 
Pai todo-poderoso, constituí estes vossos servos na 

A estrutura para os graus da ordem 
sacerdotal cumpre, deste modo, o que foi 
prefigurado nestas tipologias bíblicas. Ao 
actualizar as figuras do Antigo e do Novo 
Testamentos, na epiclése invoca-se ao Pai 
a dignidade de presbíteros e a renovação 
do espírito de santidade no coração dos 
que recebem a dignidade presbiteral.

Os presbíteros recebem um ofício de 
segundo grau ou dignidade, cujo sacerdócio 
é definido como secundum meriti munus 
isto é, o segundo dos «sacerdotales 
grados»66, nas três dimensões específicas 
do sacerdócio: o governo, o culto e o 
ensino. Por isso, a interpretação desta 
tipologia do Antigo Testamento e do 
Novo Testamento, de Moisés, de Aarão 
e dos Apóstolos em relação com os 
setenta anciãos escolhidos por Moisés, 
os filhos de Aarão e os colaboradores 
dos Apóstolos, evidenciam a cooperação 
dos presbíteros com o bispo, como algo 
basilar no ministério dos presbíteros que 
receberam uma participação da graça do 
bispo, como os setenta anciãos, como os 
filhos de Aarão e como os colaboradores 
dos Apóstolos. Os presbíteros estão, 
portanto, ligados ao bispo e são uma ajuda 
no governo da Igreja, no ofício sacerdotal e 
no ministério da pregação e evengelização. 
A este texto falta, no entanto, uma clara 
explicitação da dimensão cristológica, de 
cujo único sacerdócio de Cristo, participam 
os presbíteros. 

O adjectivo secundus indica que os 
presbíteros são de uma dignidade inferior 
à dos Bispos. Esta mesma designação 
é usada por Leão Magno, num sermão 
sobre o jejum quaresmal em que, ao 
falar da universalidade dos fiéis que 
formam o Templo de Deus, referindo- 

dignidade de presbíteros; renovai em seus corações o 
Espírito de santidade; obtenham, ó Deus, o segundo 
grau da Ordem sacerdotal que de Vós procede, e a sua 
vida seja exemplo para todos».

66 Sacramentarium Veronense 954, 121.
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-se aos graus ministeriais, estabelece  a 
diferenciação do quadro ministerial, 
distinguindo o sacerdócio dos bispos e o 
sacerdócio dos presbíteros, nestes termos: 
«non enim summos tantum antistites, 
aut secundi ordinis sacerdotes, nec 
solos sacramentorum ministros»67. Esta 
incidência de subordinação sacramental 
projecta-se na tipologia bíblica utilizada. 
Os presbíteros são para o bispo uma ajuda, 
comparada à dos anciãos para Moisés, 
dos filhos para Aarão e dos colaboradores 
para os apóstolos68. O sentido de meritum 
é sinónimo de dignitas, honor, decorrente 
do quarto e quinto séculos, o que do ponto 
de vista teológico, sublinha a função de 
colaboração do presbítero em relação 
ao bispo69, como também já o realçava a 
teologia patrística.

O ministerium eclesiástico no sacra-
mentário Veronense é exercido mediante 
a distinção dos serviços prestados ao povo 
de Deus, no sentido principal e clássico da 
acção de ministrar e servir, pressupondo- 
-se, porém, existente e bem conhecida a 
hierarquia como instituição permanente 
da Igreja, conhecida nas suas funções ao 
serviço do culto litúrgico.

O agir de Deus envolve sempre a 
pessoa do Espírito Santo. O dinamismo 
pneumatológico torna a ordenação como 
uma epiclese que se realiza tanto na 
eleição dos candidatos, como na invocação 
e efusão do Espírito sobre os eleitos, 

67 LEO MAGNUS, «Tractatus 48,1», CCL 138 A, 279.
68 Cf. P. DE CLERCK, «La théologie des prières 

d’ordination», Pretres Diocesains n. 1280 (1990) 16-
161.Cf. A. GARCIA MACIAS, «“El segundo grado 
del ministero sacerdotale”. En torno a la expresión li-
túrgica “secundi meriti munus”», in Fovenda Sacra Li-
turgia. Miscelánea en honor del Doctor Pere Farnés, 
CPL, Barcelona 2000, 123-144; Cf. P. TENA GARRI-
GA, «La “prex ordinationis” de los presbíteros. Etapas 
de formación del texto», in Mysterium et ministerium. 
Miscelánea en honor de Ignacio Oñatibia Audela en 
su 75º cumpleaños (Victoriensia 60), Editorial ESET, 
Vitoria 1993, 459-478. 

69 Cf. B. BOTTE, «Secundi meriti munus», Questions 
Liturgiques et Paroissiales 21 (1936) 84-88.

desenvolvendo verbalmente o gesto central 
da sacramentalidade, considerando-se 
esta como dom do Espírito Santo. Por 
conseguinte, a oração de ordenação é 
suplica dea consagração ou de benção 
divina, de modo especial, a benção do 
Espírito Santo.

3) AITESIS
Esta última parte, aparece marcada 

pelo escalonamento dos três «sint» unidos 
a «nostri/nobiscum/nobis», que explicitam 
a colaboração estreita com o Bispo na 
unidade do ministério evangelizador 
e sacramental, como configuração do 
ministério pastoral mais global. O texto 
termina com a referência à oração pelo 
povo e abre-se à dimensão escatológica70.

As intercessões articulam-se em três 
parágrafos que evidenciam os três aspectos 
fundamentais do ministério presbiteral: 
ministros da Palavra, dispensadores dos 
mistérios-sacramentos e ministério da 
oração.

O primado dos ministérios é o da 
evangelização. Em Jesus e nos Apóstolos 
e nos seus sucessores, a pregação e o 
ensino são prioritários. Assim a Igreja 
encontra a sua veraddeira identidade na 
missão evangelizadora.

Em segundo lugar aparece a pastoral 
sacramental. Estes dois ministérios são 
inseparáveis. Por fim refre-se o ministério 

70 «Sejam cooperadores zelosos da nossa Ordem, a fim 
de que, pela sua pregação, as palavras do Evangelho 
frutifiquem, pela graça do Espírito santo, nos cora-
ções dos homens, e cheguem até aos confins do mundo. 
Sejam, juntamente connosco, fiéis dispensadores dos 
vossos mistérios, para que o povo que Vos pertence 
renasça pelo banho da regeneração e se alimente do 
vosso altar, os pecadores se reconciliem e os enfermos 
encontrem alívio. Unam-se a nós, Senhor, para invo-
car a vossa misericórdia pelo povo a eles confiado e 
em favor do mundo inteiro. Assim todas as nações, 
congregadas em Cristo, se hão-de converter num só 
povo que vos pertença, e consumar-se no vosso Reino. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é 
deus convosco na unidade do Espírito Santo».
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da intercessão e da caridade pelo povo 
confiado ao presbítero e a solicitude pelo 
mundo inteiro.

Pela sua estrutura literária o texto 
da oração de notável importância 
teológica permite descobrir os modelos 
configuradores do presbítero. De facto, 
«na Anamnesis, o presbítero é situado 
na História da Salvação, assinalando a 
existência do sacerdócio tanto na Antiga 
como na Nova Aliança, e continua no 
hoje a que faz referência a Epíclesis. Esta 
adquire uma especial relevância porque 
é a parte central da estrutura da oração 
e o núcleo sacramental. Na Epíclesis 
recolhem-se aspectos substanciais do 
presbítero. A terceira parte, com carácter de 
súplica, especifíca a missão do ministério 
presbiteral para a qual foi concedido o 
sacramento da Ordem»71.

A oração determina a significação 
da imposição das mãos (cf. OEPD 7). A 
teologia expressa na oração de ordenação 
dos presbíteros é fundamentalmente a 
teologia do presbítero-cooperador do 
Bispo72.

4.6	Unção	das	mãos	
	 e	entrega	do	pão	e	do	vinho

A unção das mãos e a entrega do pão 
e do vinho73, depois do revestimento da 
estola presbiteral e da casula, são sinais 
que explicitam a participação peculiar dos 
presbíteros no único sacerdócio de Cristo 
e o munus da presidência da Eucaristia e 
do seguimento de Cristo crucificado.

Por fim, pelo ósculo da paz, o Bispo 
acolhe os novos colaboradores e os outros 
presbíteros saúdam em sinal do ministério 
comum da Ordem.

71 GARCIA MACÍAS, El modelo de presbítero, 81
72 Cf. P. TENA, «La “prex ordinationis” de los presbíte-

ros en la II edición típica», Notitiae 26 (1190) 126.
73 OEPD 132-135.

A grande importância destes ritos 
explicativos é a de indicarem as funções 
entregues pela imposição das mãos e a 
invocação do Espírito Santo (cf. OEPD 
8). Nestes, evidencia-se a presença do 
Espírito e a imitação e conformação de 
Jesus Cristo como condição essencial para 
que o presbítero celebre o Sacrifício74.

A liturgia usa uma linguagem clara e 
eloquente, recordando que o presbítero 
não só deve celebrar a Eucaristia, mas 
deve viver e vivê-la em solidadariedade 
com todos os que levam o peso da cruz na 
sua comunidade e no mundo inteiro.

Na verrdade, podemos concluir que no 
actual rito de ordenação dos Presbíteros, 
equilibrado nas palavras e nos gestos, 
ressaltam: 

1) o dinamismo cristológico, por 
meio do carácter particular com que são 
assinalados os presbíteros, configurando-
os a Cristo Sacerdote de modo a poderem 
agir in persona Christi Capitis; 

2) o dinamismo pneumatológico, 
através da forma epiclética da celebração, 
o que sublinha o ministério como dom 
renovado do Espírito; 

3) o dinamismo eclesiológico, pela 
centralidade reconhecida à Igreja local, 
a Diocese, no contexto da Eucaristia, de 
preferência a Eucaristia dominical75.

A raiz do ministério presbiteral é, 
com efeito, sempre situada no ambiente 
do mysterium da liturgia da ordenação. 
Daqui se desenvolve uma mais profunda 
inteligência de como, do mysterium da 
celebração litúrgica da Ordem, nasce o 
ministerium presbiteral e, desta origem 
sacramental, se prolonga na vita em dom 
inestimável.

José Manuel Garcia Cordeiro

74 «Recebe a oferenda do povo santo para a apresentares 
a Deus. Toma consciência do que virás a fazer; imita 
o que virás a realizar, e conforma a tua vida com o 
mistério da cruz do Senhor» OEPD 135.

75 Cf. OEPD 107-110.



64 Boletim de Pastoral Litúrgica 

A G E N D A
DIRECTÓRIO LITÚRGICO

2 0 1 0

A
G

E
N

D
A

D
IR

E
C

T
Ó

R
IO

 L
IT

Ú
R

G
IC

O

2010

ISBN 978-972-8286-97-2



A G E N D A
DIRECTÓRIO LITÚRGICO

2 0 1 0

A
G

E
N

D
A

D
IR

E
C

T
Ó

R
IO

 L
IT

Ú
R

G
IC

O

2010

ISBN 978-972-8286-97-2

65 Boletim de Pastoral Litúrgica 

No passado dia 1 de Maio, na 
Peregrinação Nacional de Acólitos, foi 
solenemente proclamado como Patrono 
dos Acólitos Portugueses o Beato 
Francisco Marto.

Francisco Marto, que teria hoje 100 
anos de vida, morreu cedo, o encontro 
definitivo com Deus que adorava deu- 
-se nos seus primeiros 10 anos de vida. 
Contudo a sua breve vida foi e continua 
a ser um grande testemunho de fidelidade 
e de maturidade cristã. Sendo criança 
mostra-nos, na primeira pessoa, as 
palavras de Jesus: “é dos que são como 
crianças, o Reino dos Céus”. 

Francisco era uma criança e gostava 
das coisas de criança. Mas a sua fé era 
adulta por isso procurava a oração e a 

contemplação como ocasiões fundamen-
tais para alimentar a fé. Francisco era 
um contemplativo e tinha na Eucaristia 
o centro da sua contemplação. Podemos 
mesmo dizer que Francisco Marto, com 
os seus verdes anos de vida, foi um gran-
de místico da Igreja. 

Um acólito deve olhar para o Beato 
Francisco como um verdadeiro exemplo 
de vivência cristã e de exercício do seu 
ministério do altar. Não tendo sido acólito, 
ele é na verdade um grande estímulo para 
quem exerce este ministério. 

Que os acólitos mais novos olhem 
para o Beato Francisco Marto, criança 
como eles, e como ele sigam com grande 
devoção e maturidade a fé na simplicidade 
de uma criança.

Que os acólitos jovens se voltem 
para Cristo, que o Beato Francisco Marto 
contemplava, e com a sua juventude 
saibam crescer na fé e no serviço ao 
mesmo Cristo.

Que os acólitos adultos sigam o 
exemplo do Beato Francisco Marto, que 
na sua fé adulta indicava um verdadeiro 
sentido de conversão, e como ele sejam 
adultos na fé, mas com a simplicidade de 
uma criança.

Q u e  B e a t o  F r a n c i s c o  M a r t o 
acompanhe e interceda junto de Deus 
por todos os acólitos portugueses. Sejam 
verdadeiros servidores de Cristo presente 
no Altar e O contemplem e adorem como 
fonte e força para a Vida! 

Luís Proença Leal

acólitoS

BEATO FRANCISCO MARTO 
PATRONO DOS ACÓLITOS DE PORTUGAL
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ORAÇÃO
Beato Francisco, 
nós, os acólitos portugueses, 
peregrinos neste lugar, onde viste 
a “Senhora mais brilhante do que o sol”, 
queremos imitar-te no amor a “Jesus escondido”. 
Ensina-nos a contemplar Jesus 
nas celebrações em que servimos. 
Com a tua intercessão, 
ajuda-nos a estar atentos na Eucaristia, 
para reconhecermos a presença de Jesus 
no sacerdote e no meio da assembleia dos irmãos; 
para escutarmos com o coração aberto a Palavra de Deus; 
para nos alimentarmos dignamente 
do Corpo e Sangue de Jesus. 
Ajuda-nos a servir ao altar como Jesus merece, 
a fazer tudo com dignidade, diligência e alegria 
e, sobretudo, com um amor 
como aquele com que adoravas o Senhor. 
Faz-nos teus imitadores 
no desejo de estar com Cristo em oração, 
no exercício do nosso ministério 
e no testemunho da nossa vida. 

Amén.  
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Como é a Igreja de Jesus Cristo?

confirmação

PREPARAÇÃO PARA
A CONFIRMAÇÃO E A EUCARISTIA

1.	 Oração	inicial
Nós Vos bendizemos, Senhor, 
porque nas catequeses que já demos 
nos fizestes conhecer um pouco melhor 
a pessoa de Jesus e a sua vida. 
Ainda não sabemos muito. 
Por isso Vos pedimos: 
ensinai-nos sempre mais. 
Mas, acima de tudo, 
ensinai-nos a amar-Vos, de todo o coração, 
a Vós e ao vosso Filho,
e a fazer sempre a vossa vontade. 

Pai nosso...

2.	 O	programa	 
das	nossas	catequeses
Até este momento demos onze 

catequeses: duas sobre a Bíblia, uma 
sobre Deus, e oito sobre Jesus. Faço-vos 
duas perguntas: Porque começámos nós 
pela Bíblia? E porque demos nós tanta 
importância à pessoa de Jesus? (TP: Todos 
devem dizer o que pensam).

A partir de agora o nosso programa será 
outro. Iremos falar da Igreja, do Baptismo, 
da Confirmação e da Eucaristia.
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3.	 Qual	é	a	meta	da	vida	 
de	um	cristão?
Estás a dar passos no conhecimento de 

Jesus Cristo e da sua mensagem. Porquê? 
Porque queres chegar a viver à maneira 
d’Ele. 

Foi Deus que despertou em ti este 
desejo. Olhou para ti e indicou-te o 
caminho. Tu aceitaste, sem saber explicar 
muito bem porquê. Deus não te apontou 
directamente para Jesus. Apontou-te 
para a Igreja, porque passa pela Igreja o 
projecto que Deus pensou para ti e para 
todos nós. Tu sabes, aliás, que foi das 
mãos da Igreja que recebeste o baptismo, 
e alguns de entre vós a comunhão ou 
mesmo o casamento e sabes que é, pela 
Igreja, que estás a ser instruído nestas 
catequeses. Quando estás presente na 
Missa do domingo, é a Igreja que te 
anuncia a Palavra de Deus e te explica, na 
homilia, o sentido dessa Palavra.

Porque será que Deus te apontou para 
a Igreja? Porque na Igreja está presente 
Jesus Cristo Ressuscitado, falando pela 
Sagrada Escritura e actuando na vida dos 
crentes. É na Igreja que se experimenta a 
força da fé em Jesus, porque foi Ele que 
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disse: “Eu estarei sempre convosco até 
ao fim dos tempos” (TP: ver Mt 28,20, e 
descobrir a quem é que Jesus disse estas 
palavras). E noutra ocasião disse também: 
“Quem vos ouve é a mim que ouve, e quem 
vos rejeita é a mim que rejeita” (TP: ver 
Lc 10,16, e descobrir a quem é que Jesus 
disse estas palavras). 

Repara na palavra que acabaste de ler: 
“É	na	Igreja	que	se	experimenta	a	força	
da	fé	em	Jesus”. Esta fé experimentaram-
-na pela primeira vez os discípulos que 
não eram nenhuns super-homens, mas 
homens comuns, como tu e como nós, 
mas que aceitaram o desafio lançado 
por Jesus. E a partir desse momento 
constituíram o embrião da Igreja, vivendo 
em comunhão com Jesus Cristo, deixando 
para trás muitas coisas que até ali tinham 
sido a segurança das suas vidas. E não se 
arrependeram, apesar de terem passado por 
crises, por desânimos, por dificuldades, 
porque Jesus Cristo nunca os abandonou. 
E eles também não abandonaram a Igreja 
que tinha nascido da fé em Jesus, morto 
mas ressuscitado.

Qual é então a meta da vida de um 
baptizado? É viver como Cristo, viver em 
Cristo, viver para Cristo, não sozinho, mas 
em Igreja, em comunidade.

4.	 Caricaturas
Jesus não teve só alegrias relativamente 

aos seus discípulos. Teve também tristezas 
e decepções. Porquê? Porque houve 
bastantes que O ouviram falar e chegaram 
a ser do seu grupo, mas acabaram por não 
aceitar a sua pessoa e a sua doutrina (TP: 
ler Jo 6, 66; quem foi?). Houve ainda os 
que foram chamados por Jesus e andaram 
com Ele, mas terminaram por abandoná-lo 
e traí-lo (TP: ler Jo 13, 21-30; quem foi?). 
E também houve quem, durante algum 

tempo, tivesse pensado que podia viver a 
fé à margem da comunidade, mas a quem 
Jesus fez descobrir o seu engano (TP: ler 
Jo 20, 19-29; quem foi?).

 Tu já percebeste, pelo que te é dado 
ver na paróquia onde vives, que não 
se pode ser cristão e viver à margem 
da Igreja, pois a Igreja é a continuação 
daqueles que nunca abandonaram Jesus 
ou que, se O abandonaram por algum 
tempo, a Ele voltaram. Hoje há muita 
gente, que tu conheces, que quer viver a 
sua fé à margem da Igreja, mas isso não é 
possível, como não foi possível em relação 
aos que andavam com Jesus. Aqueles que 
O abandonavam, deixavam de fazer parte 
do grupo dos seus amigos.

Porque fazem muitos assim em relação 
à Igreja nos dias de hoje? Alguns talvez o 
façam porque pensam que na Igreja não 
deveria haver pessoas com defeitos como 
há, mas apenas pessoas exemplares em 
tudo, e olhando para a Igreja vêem que 
nela há pecados, injustiças, falta de união. 
E é verdade. De facto, há de tudo isso na 
Igreja. Mas não há só isso. Também há 
muitas coisas boas que não se vêem ou 
não se querem ver (TP: dialogar sobre 
coisas positivas que há na Igreja, umas 
que se vêem e outras que não se vêem). 

No entanto, é provável que a razão 
mais importante para muitos baptizados 
não serem membros vivos da Igreja seja 
outra. Nunca fizeram uma verdadeira 
experiência de Igreja, nunca se sentiram 
ligados a Jesus Cristo como o "amigo do 
coração", nunca sentiram a novidade, a 
alegria e o entusiasmo que a fé dá à vida 
de um discípulo de Jesus. São cristãos ou 
católicos por tradição. Como os pais eram 
baptizados eles também o são. Como os 
pais casaram pela Igreja, eles também 
querem fazer assim, se puder ser. Ora, 
ser cristão é muito mais do que isso. Ser 
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cristão é imitar Jesus. São Paulo escreveu 
um dia aos cristãos de Corinto: “Sede 
meus imitadores, como eu o sou de Cristo” 
(1 Cor 11,1). E a primeira condição para 
isto ser possível é ser membro vivo da 
Igreja fundada por Jesus. Nem todos os 
baptizados são assim. Tu sabes que isto é 
verdade. Esses são caricaturas de cristãos. 
Não queiras nunca ser como eles.

5.	 Um	modelo	de	Igreja
Repara no título desta catequese. É 

uma pergunta: Como	é	a	Igreja	de	Jesus	
Cristo? Será possível responder-lhe? 

Sim, é possível, porque essa Igreja está 
muito bem descrita no Novo Testamento, e 
nomeadamente nos Actos dos Apóstolos. 
Essa é a Igreja que Deus pensou para ti, que 
saiu das mãos de Jesus e dos Apóstolos, da 
sua pregação. Podemos dizer que é um 
modelo, um ideal que ficou para sempre, 
porque nela encontramos o perfil da Igreja 
que se ajusta ao projecto de Deus e ao 
mesmo tempo à nossa natureza humana, 
de crescermos e nos desenvolvermos, 
como cristãos, uns com os outros, e não à 
margem uns dos outros.

Vamos ver então quais foram os traços 
que caracterizaram a Igreja autêntica, 
que foi a primeira comunidade cristã. 
Iremos ler e comentar três textos dos 
Actos dos Apóstolos. É como se fossem 
três fotografias, cada uma delas tirada de 
um ângulo diferente. Primeiro vamos ver 
essas fotografias uma após outra (TP: ler 
Act 2, 42-47; a seguir ler Act 4, 32-35; e 
por fim ler Act 5, 12-16; as leituras devem 
ser feitas por pessoas diferentes. Depois 
de lidas, dialogar sobre elas antes de ler o 
comentário que se segue). 

Estas descrições são verdadeiros 
retratos da Igreja primitiva, da comunidade 
dos Apóstolos e daqueles que escutaram a 

Palavra e depois foram baptizados. São 
seis as suas notas mais salientes:

Primeira: Estamos perante uma co-
munidade na qual agia o Espírito Santo. 
Isto é, não se trata de um grupo qualquer, 
de pessoas anónimas umas ao lado das 
outras. Em todas trabalhava o mesmo 
Espírito que ressuscitara Jesus e que fazia 
com que elas se sentissem bem naquelas 
reuniões. A comunhão entre elas era uma 
forma de viver, um estilo de vida, que se 
tornava comunidade. Portanto, ninguém 
ousava viver a fé isoladamente, como uma 
coisa privada.

Segunda: Era uma comunidade que 
aprofundava a fé. Não tinham recebido 
o baptismo e debandado. Não. Eram 
assíduos ao ensino dos Apóstolos , 
isto é, continuaram a catequese, o 
aprofundamento da vida e comunhão com 
Jesus Cristo. Não pensavam nem diziam 
que isso era perder tempo, porque tinham 
experimentado que, em Cristo, as suas 
vidas tinham encontrado sentido.

Terceira: Era uma comunidade de 
oração e de Eucaristia. Eram assíduos 
às orações e à fracção do pão, isto é, à 
Eucaristia, pois sabiam que sem a oração 
e a Eucaristia não tinham forças para lutar 
contra o poder do mal. Por isso, não arran-
javam desculpas para não participar nas 
reuniões da comunidade.

Quarta: Era uma comunidade onde 
se vivia a fraternidade, isto é, onde havia 
união fraterna, onde cada um se sentia 
ligado aos outros. Ninguém era estranho 
a ninguém, ou indiferente fosse a quem 
fosse.

Quinta: Era uma comunidade onde 
se praticava a comunhão de bens. Isto era 
uma consequência da vida fraterna. Tudo 
o que possuíam era comum. Por isso, entre 
eles ninguém passava necessidades. A 
solidariedade funcionava em pleno.
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Este curso de preparação 
para a Confirmação e a Eucaristia
continua nos próximos números

Sexta: Era uma comunidade que dava 
testemunho. Na vida daqueles homens 
e mulheres apareciam sinais e prodígios 
que testemunhavam a presença de Cristo 
Ressuscitado e do seu Espírito. O grande 
sinal era o amor. Era ele que levava 
muitos a converterem-se e a juntaram-se 
a eles, cumprindo-se, assim a palavra de 
Jesus: “Todos conhecerão que sois meus 
discípulos, se vos amardes uns aos outros” 
(Jo 13, 35).

É para uma Igreja assim, para uma 
comunidade de vida e de fé com estas 
características, que o Senhor te convida e 
te está a preparar. Não te escandalizes se 
isto nem sempre aparece com clareza em 
cada baptizado. Isso é fruto da fraqueza 
humana. Faz tu força em sentido contrário. 
Não digas mal da Igreja. Habitua-te 
a dizer bem. Ama-a e procura ser seu 
membro vivo. Jesus foi o primeiro a ser 
assim e a fazer assim. Depois foram assim 
os Apóstolos e a Virgem Maria. Hoje és tu 
que és convidado a ser como eles.

6.	 Oração	final	
 (a dizer por todos)
Fazei-nos, Senhor, 
membros vivos da vossa Igreja. 
Concedei-nos essa graça, 
que é puro dom vosso, 
e ajudai-nos a reconhecê-lo, 
a agradecê-lo e a responder-lhe 
com entusiasmo e alegria. 
Por Jesus Cristo, Nosso Senhor. 
Amen.

7.	 Trabalho	de	casa 

Lê esta passagem: Mt 16, 13-20. O 
que te diz ela?

José de Leão Cordeiro
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corrEio doS lEitorES

QUESTÕES LITÚRGICAS

Terço	e	exposição	do	Santíssimo

Pergunta:
É costume na freguesia x rezar o terço 

diante do Santíssimo e dar a bênção no 
final do terço e orações. Pode expor-se 
solenemente o Santíssimo para se recitar 
o terço? Pode um ministro extraordinário 
da Comunhão, na ausência do pároco, 
expor solenemente o Santíssimo?

Resposta:
Vou tentar responder às suas perguntas 

com o menor número de palavras 
possível.

Pode expor-se solenemente o Santíssi-
mo para se recitar o terço?

Poder pode, e ninguém certamente 
irá preso por fazer isso. Mas dever-se-á 
fazê-lo? 

Posta assim a pergunta, respondo-lhe 
citando uma Carta da Congregação do 
Culto Divino datada de 15 de Janeiro de 
1997: “Não se deve expor a Eucaristia só 
para recitar o Rosário (terço), mas entre 
as orações que podem fazer-se diante 
da Eucaristia exposta, pode incluir-se 
certamente a recitação do Santo Rosário 
(terço), sublinhando-se os seus aspectos 
cristológicos com leituras bíblicas 
relativas aos mistérios, e deixando espaços 
para a meditação silenciosa e adorante 
dos mesmos”.

Dito com palavras mais terra a terra: 
não se deve expor o Santíssimo para rezar 
o terço diante dele, e, acabado o terço, 
recolher o Santíssimo e fechar o sacrário. 
Isso seria uma espécie de brincadeira com 
o Senhor. Ele não precisa de nos ver rezar 
o terço. Nós é que podemos, enquanto  
rezamos, olhar para Ele e adorá-lo. Mas 
se o Santíssimo estiver exposto, além de 
outras orações, podemos também rezar 
o terço (que é uma oração cristológica 
e marial), enriquecendo-o, tanto quanto 
possível com leituras bíblicas e tempos de 
silêncio e adoração.

Devo dizer-lhe que a carta da qual 
citei este pequeno trecho, é extensa, e diz 
coisas como estas:

1. Seria inaceitável proibir ou dificultar 
a oração do terço diante do Santíssimo 
exposto, sempre que se lhe der o sentido 
cristológico que lhe é próprio, em clima 
de meditação e adoração que leve os fiéis 
a adquirir maior estima pelo mistério 
eucarístico.

2. Não é sequer bom dificultar uma 
prática de piedade tão querida dos fiéis. 
Deve é fazer-se o possível, através dela, 
para os ajudar a conhecer melhor o sentido 
da Exposição do Santíssimo, e a beleza da 
própria recitação do Rosário.

3. Os sacerdotes devem actuar, nesta 
matéria, com grande delicadeza e respeito 
pela fé dos cristãos mais simples, evitando 
atitudes que eles não compreenderiam.
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Pode um ministro extraordinário da 
Comunhão, na ausência do pároco, expor 
solenemente o Santíssimo?

A exposição do Santíssimo, solene ou 
não solene, pode ser feita por qualquer dos 
três ministros ordenados (bispo, presbítero 
e diácono), que darão a bênção com o 
Santíssimo ao terminar a exposição; pode 
também ser feita pelos acólitos instituídos 
e pelos ministros extraordinários da 
comunhão, mas nenhum destes pode dar 

a bênção, nem com o Santíssimo nem de 
outra forma, porque a bênção é reservada 
exclusivamente aos ministros ordenados.

Quando a exposição é feita pelo 
acólito instituído ou pelo ministro extra-
ordinário da comunhão, na ausência do 
pároco, supõe-se que o fazem com o seu 
conhecimento e autorização, e sempre em 
união com ele. Caso contrário isso não 
lhes é permitido.

 Um colaborador do SNL

Hora	da	Missa	Vespertina

Pergunta:
Gostaria de saber qual é o documento 

– se existir – que indique a hora a partir 
da qual se considera [parte da tarde] 
para celebrar a missa vespertina. Sei que 
é de tarde, mas quando é que se considera 
parte de tarde, às 12:00h? Às 12:30?

 Resposta:
O documento onde se encontram 

as regras que permitem responder à sua 
pergunta chama-se “Normas gerais sobre 
o ano litúrgico e o calendário”. Logo no 
início, esse documento diz três coisas: 
como se santifica cada dia litúrgico, 
quando começa e acaba o dia litúrgico, e 
quando começa a celebração do domingo 
e das solenidades: “Cada dia litúrgico é 
santificado com celebrações litúrgicas..., 
de modo particular com o Sacrifício 
eucarístico e o Ofício divino. O dia 
litúrgico começa à meia noite e termina 
na meia noite seguinte. Mas a celebração 
do domingo e das solenidades começa na 
tarde do dia precedente” (n. 3). 

Como é fácil de perceber, esta última 
frase completa, em relação ao que a 
segunda dissera sobre duração	 do dia 

litúrgico em geral, o que se refere à 
celebração do domingo e das solenidades. 
Por outras palavras: na segunda frase diz-
se que o dia litúrgico em geral vai da meia 
noite desse dia à meia noite seguinte; na 
terceira afirma-se que, celebrativamente 
falando, o domingo e as solenidades não 
começam à meia noite dos respectivos 
dias, mas na tarde do dia precedente. A 
que horas exactas? O texto deste n. 3 não 
o diz. 

Será que as “Normas gerais” esclare-
cem o problema das horas noutro número 
qualquer? No n. 11 diz-se assim: “... A ce-
lebração [das solenidades] inicia-se com 
as Vésperas I no dia anterior. Algumas 
solenidades têm também Missa própria 
da vigília, que se utiliza na tarde do dia 
anterior, se a Missa se celebra nas horas 
vespertinas”.

Este n. 11 completa e esclarece o n. 
3, no que respeita ao modo de dar início 
à celebração das solenidades no dia 
anterior. Essa celebração começa com 
as Vésperas I e com a Missa própria da 
vigília, no caso de a solenidade a ter. E a 
que horas se celebram essas Vésperas I ou 
essa missa da vigília? Diz o texto: “nas 
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horas vespertinas”. E o que são “horas 
vespertinas”? São as horas próximas 
do aparecimento da estrela Vésper, que 
começa a ver-se ao anoitecer. Diz o 
dicionário: “Vésper é a estrela da tarde, 
designação dada ao planeta Vénus, 
quando se avista à tarde, após o pôr do 
Sol, por em tempos se ter considerado 
como estrela”.

Como vê, foi preciso todo este 
raciocínio para lhe dar agora a resposta 
à sua pergunta. A expressão “Missa 
vespertina” refere-se à Missa celebrada 
na tarde do dia anterior ao domingo ou às 
solenidades litúrgicas. Mas esta “tarde” 
não se refere à parte do dia que tem início 
às nossas 12,00 horas actuais, mas sim às 
horas próximas do aparecimento da estrela 
Vésper (aliás, planeta Vénus). Digamos, 
portanto, que esta “tarde” se aproxima 
mais do pôr do sol do que do meio dia ou 
das três da tarde.

Então a que horas se celebra a Missa 
vespertina? Celebra-se na tarde do dia 
anterior ao domingo ou à solenidade, nas 
horas estabelecidas pelo Bispo da diocese, 
regra geral entre as 17,00 e as 19,00 
horas.

É neste sentido que deve entender-se 
o que diz o n. 11 das “Normas gerais”, 
quando aí se esclarece que a “Missa 
própria da vigília se utiliza na tarde do dia 
anterior, se a Missa se celebra nas horas 

vespertinas”. Sublinho a expressão “se a 
Missa de celebra nas horas vespertinas”, 
ou seja, ao cair da tarde. 

E se não se celebrar a essas horas 
vespertinas, mas logo a seguir ao meio dia, 
ou mesmo às três da tarde? Em tal caso não 
é permitido utilizar os textos dessa Missa, 
e muito menos chamar a essa celebração 
Missa da vigília ou Missa vespertina, dado 
que a palavra litúrgica vigília está sempre 
relacionada com a noite (Vigília pascal, 
noite de vigília, Vigília do Pentecostes, 
etc.) e que a palavra vespertina se refere, 
como já disse, ao tempo próximo do pôr 
do sol. 

Acerca da Vigília pascal dizem as 
“Normas gerais do ano litúrgico”: “Toda 
a celebração desta sagrada Vigília deve 
fazer-se durante a noite, de modo que ou 
comece depois do anoitecer ou termine 
antes da aurora do domingo” (n. 21).

Como vê, caro consulente, se não há 
propriamente nenhum documento que 
indique as horas precisas em que se deve 
celebrar a Missa vespertina, este conjunto 
de indicações permite-nos afirmar que 
o tempo próprio para tais Missas não 
é a primeira parte da tarde mas sim a 
última parte. Penso, aliás, que é assim 
que acontece onde quer que se celebrem 
Missas vespertinas.

Um colaborador do SNL

Sacramento	da	Confirmação

Pergunta:
Numa celebração do sacramento da 

Confirmação fora da Missa, onde devem 
colocar-se os acólitos e coroinhas, na 
presença do Bispo, e quantos deverão 
tomar parte activa na celebração?

Resposta:
Esta pergunta vem de alguém que nos 

escreve do Brasil. No rito da Confirmação 
fora da Missa, os acólitos tomam parte na 
procissão de entrada (com a cruz, as velas 
e os vasos do Óleo do Crisma), apresentam 
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o Livro do Pontifical sempre que for 
necessário (e são muitas), podem segurar, 
no caso de não haver diáconos, os vasos 
do santo Crisma e apresentá-los ao bispo 
e aos presbíteros que com ele confirmem, 
e devem estar atentos para servir o bispo e 
os presbíteros concelebrantes sempre que 
eles tiverem necessidade de limpar ou de 
lavar as mãos durante ou após a Crismação. 
Eventualmente podem ter um serviço 
importante na ajuda aos crismandos que 
se aproximam, acompanhados dos seus 
padrinhos.

A maior dificuldade que os acólitos 
sentem neste tipo de celebrações, provém 
do facto de elas serem mais raras que a 
Missa, o que os leva a não se sentirem 
muito à vontade. Há, por isso, necessidade 
de lhes explicar tudo em pormenor, antes 
da celebração, para que cada um saiba o 
que tem a fazer e o faça com desenvoltura 
e beleza, e não como quem anda perdido, 
sem saber para onde se voltar.

Quanto ao número de acólitos, deve 
haver tantos quantos forem precisos: se 
for só o bispo a confirmar, são precisos 
menos; se alguns presbíteros se asso-
ciarem ao bispo e confirmarem com ele, 
serão precisos mais. Tudo depende das 
circunstâncias.

Quanto à sua colocação, eles devem 
ocupar um lugar discreto mas próximo do 
bispo, onde não dificultem a visibilidade 
a ninguém. Penso que os bancos que eles 
costumam ocupar no presbitério serão o 
melhor sítio.

Relativamente aos “coroinhas” nada 
digo, pois não sei bem qual é a sua função 
na liturgia do Brasil. Em Portugal não 
existem.

No final o nosso consulente pergunta 
ainda: “Gostaria de saber se vocês possuem 
algum livro de orientação litúrgica para 
ser trabalhado com os adolescentes na 
Pastoral”.

Sim, temos um que se chama “O Livro 
do Acólito”, editado pelo Secretariado	
Nacional	 de	Liturgia (de Portugal), e 
que desenvolve, em 60 pequenas lições, 
um programa básico de iniciação ao 
ministério dos Acólitos. Cada lição tem 
exactamente a mesma extensão (página e 
meia) e termina com 6 questões práticas 
sobre o tema desenvolvido, em linguagem 
muito simples. É mesmo um livro de 
iniciação, mas feito com muito rigor 
litúrgico e sentido pastoral.

Um colaborador do SNL

Genuflexões	ou	inclinações	dos	leitores	na	Eucaristia

Pergunta:
Por não encontrar informação nos 

elementos que possuo e as respostas 
serem muito desiguais, agradeço que 
me elucidem sobre o seguinte: Quando 
um leitor está na assembleia e se dirige 
ao ambão ou estante, deve fazer uma 
inclinação ao altar, ao presidente ou ao 
sacrário? 

Resposta:
Não é fácil responder à sua pergunta. 

Por isso, considere o que vou dizer-lhe 
apenas como uma resposta entre outras 
possíveis. Deduzo-a da Instrução geral 
do Missal Romano e do Cerimonial dos 
Bispos.

Diz o n. 274 da IGMR: «Se o sacrário 
com o Santíssimo Sacramento estiver no 
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presbitério, o sacerdote, o diácono e os 
outros ministros genuflectem, quando 
chegam ao altar, e quando se afastam 
dele, não, porém, durante a própria 
celebração da Missa». O texto refere-se 
à genuflexão a fazer ao Santíssimo se 
estiver no presbitério, quer pelos ministros 
que tomam parte na procissão de entrada 
da Missa ao “chegarem ao altar”, quer 
quando, terminada a Missa, se “afastam 
dele” na procissão de saída, não, porém, 
durante a própria celebração da Missa. 
Portanto, durante a celebração, ninguém 
genuflecte ao sacrário com o Santíssimo 
Sacramento, se ele estiver no presbitério. 

Por outro lado o n. 72 do Cerimonial 
dos Bispos diz: «O altar é saudado 
com uma inclinação profunda por todos 
quantos se dirigem ao presbitério, dele se 
retiram ou passam por diante do altar». 
Todos quantos se dirigem ao presbitério 
ou dele se retiram durante a celebração da 
Missa, saúdam o altar com uma inclinação 
profunda ao passarem diante dele. 

Se aplicarmos estas duas normas ao 
leitor que está na nave da igreja e que, 
no momento próprio, se levanta para ir 
fazer a leitura ao ambão ou à estante, 
podemos afirmar com certeza duas coisas: 
ao dirigir-se para o ambão ou para a 
estante das leituras o leitor não genuflecte 
ao Santíssimo, se o sacrário estiver no 
presbitério, mas faz uma inclinação 
profunda ao altar, ao chegar junto dele; 

e faz o mesmo ao deixar o ambão ou a 
estante e ao chegar junto do altar, antes 
de se dirigir ao seu lugar na assembleia. 
Essa inclinação profunda é dirigida ao 
altar. Quando o sacrário com o Santíssimo 
e o presidente da celebração estão por 
detrás do altar, faz apenas uma inclinação 
profunda ao altar.

Às três outras situações que podem 
acontecer respondo como penso:

a) Quando o sacrário com o Santíssimo 
estiver num lugar do presbitério que 
não seja por detrás do altar, penso que o 
leitor não o saúda com uma inclinação 
profunda, porque isso não se diz em 
nenhum documento.

b) Quando o presidente estiver na 
sua cadeira, num lugar do presbitério que 
não seja por detrás do altar, penso que o 
leitor não o saúda com uma inclinação 
profunda, porque tal inclinação só se faz à 
pessoa e ao objecto que é incensado (cf. n. 
91 do Cerimonial dos Bispos).

c) Quando o presidente estiver na sua 
cadeira, num lugar do presbitério que não 
seja por detrás do altar, penso que o leitor 
o deve saudar com uma inclinação de 
cabeça,  mas só no caso de passar diante 
dele, na ida para o ambão e na vinda. Se 
não passar diante dele penso que não deve 
fazer essa inclinação de cabeça. 

Um colaborador do SNL

Corporal	sobre	o	Altar

Pergunta:
O número 139 da IGMR diz que o 

acólito coloca o corporal sobre o altar...
É só colocar? Pode também estende- 

-lo? Não é esta a função do diácono ou do 
sacerdote?

Os Ministros Extraordinários da Co-
munhão podem fazê-lo?

Resposta:
Se o nosso consulente tiver à mão 

“O Livro do Acólito”, publicado pelo 
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Secretariado Nacional de Liturgia de 
Portugal, veja o que aí se diz sobre o 
assunto nas Lições 46, 47 e 48.

As celebrações não têm todas a mesma 
solenidade, nem o mesmo número de 
ministros (acólitos), nem os mesmos 
pormenores. Nos domingos são mais 
solenes do que nos dias de semana.

Nas Missas de domingo, quando 
houver vários acólitos, logo que termina a 
Oração dos fiéis, alguns vão à credência e 
levam para o altar o corporal, o cálice e o 
sanguinho (com ou sem a pala) e o Missal. 
A quem entregam eles essas coisas? Ao 
presidente, se ele próprio quiser recebê-las 
das mãos dos acólitos, ou ao acólito que, 
nesse domingo, tiver sido encarregado 
de preparar o altar. No primeiro caso, o 
presidente já está no altar; no segundo, 
está ainda sentado na sua cadeira. O 
presidente (ou o acólito encarregado de 
preparar o altar) recebe o corporal das 
mãos de quem lho entrega, e desdobra-o 
no meio do altar. Como vê, o corporal 
tanto pode ser desdobrado pelo presidente 
como por um acólito.

Nas Missas de semana, os acólitos 
costumam ser menos do que nos domingos. 
Na maior parte dos casos é apenas um 

ou mesmo nenhum. Habitualmente é o 
presidente que, junto do altar, recebe 
o corporal das mãos de um acólito e 
o estende no altar. Mas também pode 
ser o próprio acólito a levar o corporal 
e a estendê-lo no altar. É assim que se 
deve interpretar o n. 139 da IGMR, 
juntamente com o n. 98 ao dizer que a 
função principal do acólito consiste em 
preparar o altar e o n. 190, que afirma: «Na 
ausência do diácono, o acólito, depois da 
oração universal e enquanto o sacerdote 
permanece na sua cadeira, coloca sobre o 
altar o corporal, o sanguinho, o cálice, a 
pala e o Missal». Este colocar sobre o altar 
significa estender.

Quanto aos Ministros extraordinários 
da Comunhão, quando distribuem a 
Comunhão numa celebração da Palavra 
na igreja, ou quando expõem o Santíssimo 
para a adoração, são eles que estendem o 
corporal sobre o altar.

Quando um Ministro extraordinário 
da Comunhão é chamado a servir o 
presidente durante a celebração da Missa, 
comporta-se como acólito e não como 
Ministro extraordinário da Comunhão.

Um colaborador do SNL

Jejum	eucarístico
Pergunta:
Quais as condições existentes para o 

jejum eucarístico e suas razões.

Resposta:
Diz assim o Código de Direito 

Canónico no seu cânon 919: 
“§ 1. Quem vai receber a santíssima 

Eucaristia, abstenha-se, pelo espaço de 
ao menos uma hora antes da sagrada 
comunhão, de qualquer comida ou bebida, 
excepto água ou remédios.

§ 2. [...]
§ 3.  As pessoas de idade avançada e 

as que padecem de alguma doença, e ainda 
quem as trata, podem receber a santíssima 
Eucaristia, mesmo que dentro da hora 
anterior tenham tomado alguma coisa”.

Quais as razões deste jejum? Há 
que perguntá-las à sua própria história. 
Podemos dizer que essa história nasceu 
no dia em que as comunidades cristãs 
primitivas separaram a celebração da 
Ceia e o ágape fraterno dentro do qual, 
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até então, a celebração tinha lugar. Apesar 
de não conhecermos todos os elos dessa 
cadeia de sucessos, sabemos que tal 
separação estava consumada poucas 
dezenas de anos após a morte de Jesus.

O que terá estado na sua origem? Certos 
modos de proceder nada recomendáveis, 
semelhantes àqueles de que fala S. Paulo 
para os lamentar (cf. 1 Cor 11, 17-22).

Mas não só. Penso que o costume de 
guardar o jejum algum tempo antes de 
comungar, ou antes, de comungar antes 
de tomar qualquer outro alimento, se deve 
também, ou até principalmente, ao desejo 
de pôr em relevo a excelência do alimento 
sacramental em relação ao alimento 
natural, como o recorda a Instrução 
Immensae caritatis (EDREL, n. 2738).

Há um texto de Tertuliano, escrito 
por volta do ano 205, no seu tratado «Ad 
Uxorem», que pode servir de apoio a esta 
interpretação: “Não quererá o teu marido 
saber o que é que comes em segredo, antes 
de tomar qualquer outro alimento? E, se 
ele vier a saber que se trata de pão, não 
pensará que se trata daquele pão de que 
falam?” (ANTOLOGIA LITÚRGICA, 
n. 705). Nesse tempo, as esposas cristãs 
casadas com pagãos, comiam em segredo, 
antes de tomar qualquer alimento, o Corpo 
do Senhor. Porque procediam assim? 
Certamente porque tinham consciência de 
que a Comunhão era mais excelente do 
que qualquer refeição.

Foi durante o segundo milénio que o 
jejum eucarístico conheceu as suas formas 
mais rígidas. Até 1947, ele consistia “no 
jejum natural desde a meia noite de cada 
dia até à hora de comungar”, ou seja, na 
abstenção de qualquer espécie de alimento 
ou bebida, ainda que fosse água simples. 

Em 23 de Outubro de 1947 Pio XII, 
para favorecer um acesso mais fácil à 
Comunhão por parte dos fiéis, determinou 

que eles o pudessem fazer guardando um 
jejum de três horas: “O jejum eucarístico 
consiste em abster-se de alimentos sólidos 
durante três horas antes da Comunhão, 
e de bebidas não alcoólicas ou remédios 
durante uma hora” (Audiência do Papa 
nesse dia).

Vinte e seis anos depois, ou seja em 
1973, o Ritual da sagrada Comunhão 
e culto do mistério eucarístico fora da 
Missa estabeleceu: “Os que vão comungar 
abstenham-se de alimentos e bebidas, 
excepto água ou remédios, pelo espaço de 
ao menos uma hora antes de receberem o 
Sacramento. As pessoas de idade avançada 
e as que padecem de alguma doença, e 
ainda quem as trata, podem receber a 
santíssima Eucaristia, mesmo que dentro 
da hora anterior tenham tomado alguma 
coisa”. Foi esta norma litúrgica que se 
tornou no cânon 919 do Código de Direito 
Canónico actual.

O Ritual, porém, manifesta melhor 
o espírito da reforma litúrgica do que o 
Código, pois diz assim: “Antes de receber 
a sagrada Comunhão é aconselhável 
recolher-se por algum tempo em silêncio 
e meditação, reconhecendo assim a 
dignidade do Sacramento e fomentando a 
alegria pela vinda do Senhor”. Pela minha 
parte interpreto assim esta passagem: 
não se deve reduzir o jejum eucarístico 
à simples abstenção de alimentos, mas 
ampliá-lo e enriquecê-lo com um tempo 
de silêncio e meditação que nos prepare 
para o encontro com Jesus Cristo.

E o texto continua: “E, no que se 
refere aos enfermos, será sinal suficiente 
da sua devoção e respeito dedicar uns 
minutos a preparar a sua alma para tão 
profundo mistério. O tempo para guardar 
o jejum eucarístico, isto é, para se abster 
de alimentos ou de bebidas alcoólicas, fica 
reduzido a um quarto de hora, pouco mais 
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ou menos, em favor: 1) dos doentes que 
estejam internados em hospitais e em suas 
próprias casas, mesmo que não estejam 
de cama; 2) dos fiéis de idade avançada, 
quer se achem retidos em casa, por motivo 
de velhice, quer estejam internados em 
lares...; 4) das pessoas que cuidam dos 

doentes ou dos idosos, e dos familiares 
destes que desejam receber, juntamente 
com eles, a santíssima Eucaristia, quando 
não puderem guardar o jejum de uma hora 
sem uma certa dificuldade” (EDREL, n. 
2738). 

Um colaborador do SNL

Comunhão	sob	as	duas	espécies

Pergunta:
Quando a Comunhão é dada sob as 

duas espécies, quem segura o cálice?

Resposta:
Depende da modalidade da comunhão 

e dos ministros presentes. 
Com efeito, a Comunhão dada aos 

fiéis sob as duas espécies pode revestir 
duas modalidades. Primeira modalidade: 
comunhão do pão consagrado seguida 
da comunhão do vinho consagrado que 
está no cálice; segunda modalidade: 
comunhão por intinção. O primeiro modo 
foi o da última Ceia; o segundo modo foi 
organizado pela Igreja.

Nas missas com diácono, o ministro 
do cálice, em ambas as modalidades da 
Comunhão, é sempre ele. Assim, é ele que 
dá o cálice a comungar aos fiéis, ou que 
o sustenta junto do sacerdote, para que 
este possa mergulhar a hóstia no vinho 
consagrado. 

Nas Missas sem diácono, o cálice 
pode ser sustentado por um ministro leigo 
(acólito instituído, ministro extraordinário 
da Comunhão ou simples fiel), chamado 
pelo sacerdote para esse ministério, nesse 
momento. Se a Comunhão é dada sob as 
duas espécies, um dos ministros referidos 
ministra o cálice aos comungantes (IGMR 
191. 286. 287), ou sustenta o cálice 

enquanto o próprio sacerdote faz a intinção 
e dá a comunhão aos fiéis (IGMR 284a). 

No caso de nenhuma destas soluções 
ser possível, o sacerdote pode deixar o 
cálice sobre o altar, fazendo ele próprio 
a intinção e dando a comunhão, sob essa 
forma, aos fiéis que se vão aproximando 
do altar. 

Ponto importante a nunca esquecer: 
nenhum fiel pode servir-se a si mesmo, 
tirando directamente o pão da patena e 
comungando-o, ou mergulhando o pão 
que lhe foi dado no vinho consagrado e 
comungando-o. O pão dado a cada fiel 
deve ser imediatamente comungado por 
ele, e não guardado na mão para depois o 
mergulhar no vinho consagrado. 

Tal como na última Ceia quem deu o 
pão e deu o cálice aos Apóstolos foi Jesus, 
assim também deve acontecer agora em 
cada Missa. Quem dá o pão e o cálice aos 
comungantes, ou quem lhes dá o pão já 
embebido no vinho consagrado, é sempre 
um ministro. Ao dar-lhe a comunhão, o 
ministro diz, conforme os casos: O Corpo 
de Cristo e O Sangue de Cristo; ou O Corpo 
e o Sangue de Cristo, e o fiel responde 
Amen, comungando imediatamente ou o 
pão consagrado, ou o vinho consagrado 
que está no cálice que lhe é entregue, ou o 
pão embebido no vinho.

Um colaborador do SNL
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A Carta a Diogneto é uma apologia do 
cristianismo, escrita entre os anos 190-200. 
No último Boletim de Pastoral Litúrgica 
transcrevemos três pequenas passagens dos 
capítulos 1, 5 e 6. Vamos prosseguir com dois 
excertos dos capítulos 7 e 8.

CARTA	A	DIOGNETO
7. Como já o disse mais acima, o que foi 
transmitido aos cristãos não tem origem 
terrestre, e o que eles fazem questão de 
conservar com tanto cuidado não é invenção 
dum mortal,  nem lhes foi confiada a 
administração de mistérios humanos. Mas foi 
o próprio Deus invisível, verdadeiro Senhor e 
Criador de tudo, que do alto dos Céus colocou 
a Verdade no meio dos homens, o seu Verbo 
santo e incompreensível, e O estabeleceu 
firmemente em seus corações. Não realizou 
tudo isto, como alguém poderia imaginá-lo, 
enviando aos homens algum subordinado, 
Anjo ou espírito de entre os que governam as 
coisas terrenas, ou têm a seu cargo o cuidado 
das coisas celestes, mas o próprio Autor e 
Criador do universo. Por seu intermédio criou 
os céus e encerrou o mar nos seus limites.

Todos os elementos obedecem com 
fidelidade às suas leis misteriosas: o Sol, 
ao seguir a medida do curso dos dias; a 
Lua, brilhando durante a noite; os astros, 
acompanhando o percurso da Lua. Por Ele 
todas as coisas foram feitas, definidas e 
hierarquizadas: os céus e o que neles existe, a 
terra e o que ela contém, o mar e o que nele se 
encontra, o fogo, o ar, o abismo, os seres que 
existem nas alturas, nas profundidades e no 
espaço intermédio.  Foi Ele que Deus enviou 
aos homens.

Não foi de modo nenhum para exercer 
tirania ou incutir terror e assombro, como 
alguém poderia pensar, que Deus O enviou, 
mas com bondade e doçura. Como um Rei que 
enviasse o seu filho Rei, assim Deus O enviou 
como Deus. Enviou-O como Homem ao meio 
dos homens. Enviou-O para os salvar pela 
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persuasão e não pela força, porque em Deus 
não há violência. Enviou-O para chamar e não 
para acusar; enviou-O como quem ama, e não 
como quem condena... 

Não vês como os cristãos lançados às 
feras para renegarem o seu Senhor nunca 
são vencidos? Não vês que quanto maior é 
o número dos mártires, mais aumentam os 
cristãos? Estas coisas não podem ser obra 
humana: são os efeitos da força de Deus e a 
prova manifesta da sua vinda.

8. Terá havido alguém capaz de saber quem é 
Deus, antes de Ele próprio ter vindo? Será que 
aceitas os discursos vazios e frívolos daqueles 
filósofos tidos por dignos de fé? Alguns deles 
afirmaram que Deus era fogo (chamam deus 
a este fogo para o qual caminham). Outros há 
que dizem ser a água, outros ainda que é um 
dos elementos que foram criados por Deus.

Se qualquer destas opiniões fosse 
aceitável, cada uma das outras criaturas 
poderia igualmente ser proclamada Deus. A 
verdade, porém, é que tais coisas são fábulas e 
erros dos charlatães. A Deus, ninguém jamais 
O viu nem conheceu, foi Ele próprio que Se 
manifestou... 

Efectivamente, o Senhor e Criador, Deus 
do universo, que fez todas as coisas e as dispõe 
ordenadamente, mostrou-Se não só amigo 
dos homens, mas também magnânimo. Aliás, 
Ele sempre foi e será assim: benigno e bom, 
clemente e verdadeiro; só Ele é bom. Depois 
de ter concebido um grande e inefável projecto 
só o partilhou com o seu próprio Filho. 

Enquanto mantinha oculto e reservado 
para Si o desígnio da sua sabedoria, parecia 
abandonar-nos e esquecer-Se de nós. Mas, 
quando o revelou por meio do seu amado 
Filho e manifestou o que tinha preparado 
desde o princípio, ofereceu-nos tudo de uma 
só vez: participar dos seus benefícios, ver (e 
compreender).

(ANTOLOGIA LITÚRGICA, Carta a 
Diogneto [nn. 460-461]).
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