
A Palavra do Senhor       

Editorial

O Papa Bento XVI apresentou à 
Igreja no dia 30 de Setembro de 

2010 a Exortação apostólica pós-sinodal 
Verbum Domini. Trata-se do documento 
sobre A Palavra de Deus na vida e na 
missão da Igreja, temática da XII Assem-
bleia Geral Ordinária do Sínodo dos 
Bispos, realizada no Vaticano de 5 a 26 de 
Outubro de 2008. Logo após as primeiras 
palavras, o Santo Padre escreve: «Desejo 
indicar algumas linhas fundamentais para 
uma redescoberta, na vida da Igreja, da 
Palavra divina, fonte de constante reno-
vação, com a esperança de que a mesma 
se torne cada vez mais o coração de toda 
a actividade eclesial» (n. 1).

A este esforço do Papa por redescobrir 
a Palavra divina como fonte de constante 
renovação, deve corresponder, segundo 
o seu desejo, a atenção de toda a Igreja 
ao mistério do Verbo da Vida: «Estamos 
conscientes de nos termos debruçado, de 
certo modo, sobre o próprio coração da 
vida cristã. ... De facto, a Igreja funda-se 
sobre a Palavra de Deus, nasce e vive 
dela. Ao longo de todos os séculos da 
sua história, o Povo de Deus encontrou 
sempre nela a sua força, e também hoje 
a comunidade eclesial cresce na escuta, 
na celebração e no estudo da Palavra de 
Deus» (n. 3).

A pastoral litúrgica, em particular, 
deve fazer-se eco da atenção pastoral 
do Santo Padre: «Desejo, através desta 
Exortação apostólica, que as conclusões 
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do Sínodo influam eficazmente sobre a 
vida da Igreja: sobre a relação pessoal 
com as Sagradas Escrituras, sobre a sua 
interpretação na liturgia e na catequese, 
bem como na investigação científica, para 
que a Bíblia não permaneça uma Palavra 
do passado, mas uma Palavra viva e 
actual» (n. 5). 

Bento XVI dedica a primeira parte da 
Exortação à Palavra de Deus, a Deus que 
fala aos homens e à resposta que estes Lhe 
dão: «A novidade da revelação bíblica 
consiste no facto de Deus Se dar a conhecer 
no diálogo, que deseja ter connosco» (n. 
6). E explica como acontece este diálogo: 
«A Palavra divina introduz cada um de nós 
no diálogo com o Senhor: o Deus que fala, 
ensina-nos como podemos falar com Ele. 
Espontaneamente o pensamento detém-se 
no Livro dos Salmos, onde Ele nos fornece 
as palavras com que podemos dirigir-nos 
a Ele, levar a nossa vida para o colóquio 
com Ele, transformando assim a própria 
vida num movimento para Deus. De facto, 
nos Salmos, encontramos articulada toda 
a gama de sentimentos que o homem pode 
ter na sua própria existência e que são 
sapientemente colocados diante de Deus; 
alegria e sofrimento, angústia e esperança, 
medo e perplexidade encontram lá a sua 
expressão. E, juntamente com os Salmos, 
pensamos também em numerosos textos 
da Sagrada Escritura que apresentam o 
homem a dirigir-se a Deus sob a forma 
de oração de intercessão, de canto de 



júbilo pela vitória, ou de lamento no 
desempenho da própria missão. Deste 
modo, a palavra que o homem dirige a 
Deus torna-se também Palavra de Deus, 
como confirmação do carácter dialógico 
de toda a revelação cristã, e a existência 
inteira do homem torna-se um diálogo 
com Deus que fala e escuta, que chama 
e dinamiza a nossa vida. Aqui a Palavra 
de Deus revela que toda a existência do 
homem está sob o chamamento divino» 
(n. 24).

A segunda parte, dedicada à Palavra na 
Igreja, tem o maior interessa para a litur-
gia: «Considerando a Igreja como “casa 
da Palavra”, deve-se antes de tudo dar 
atenção à Liturgia sagrada. Esta consti-
tui, efectivamente, o âmbito privilegiado 
onde Deus nos fala no momento presente 
da nossa vida: fala hoje ao seu povo, que 
escuta e responde. Cada acção litúrgica 
está, por sua natureza, impregnada da Sa-
grada Escritura. ... Porque é a ela que se 
vão buscar as leituras que se explicam na 
homilia e os salmos para cantar; com o 
seu espírito e da sua inspiração nasceram 
as preces, as orações e os hinos litúrgi-
cos; dela tiram a sua capacidade de signi-
ficação as acções e os sinais. Mais ainda, 
deve-se afirmar que o próprio Cristo está 
presente na sua palavra, pois é Ele que 
fala ao ser lida na Igreja a Sagrada Es-
critura. De facto, a Igreja sempre mostrou 
ter consciência de que, na acção litúrgi-
ca, a Palavra de Deus é acompanhada 
pela acção íntima do Espírito Santo que 
a torna operante no coração dos fiéis. Na 
realidade, graças ao Paráclito é que a 
Palavra de Deus se torna fundamento da 
acção litúrgica, norma e sustentáculo da 
vida inteira. A acção do próprio Espírito 
Santo (…) sugere a cada um, no íntimo 
do coração, tudo aquilo que, na procla-
mação da Palavra de Deus, é dito para 

a assembleia inteira dos fiéis e, enquanto 
reforça a unidade de todos, favorece tam-
bém a diversidade dos carismas e valori-
za a acção multiforme» (n. 52).

Concretizando, explica o lugar único 
da Palavra de Deus na celebração dos Sa-
cramentos: «A liturgia da Palavra é um 
elemento decisivo na celebração de cada 
um dos sacramentos da Igreja; na práti-
ca pastoral, porém, nem sempre os fiéis 
estão conscientes deste vínculo, vendo a 
unidade entre o gesto e a palavra. É de-
ver dos sacerdotes e diáconos, sobretudo 
quando administram os sacramentos, evi-
denciar a unidade que formam Palavra 
e Sacramento no ministério da Igreja. ... 
Com efeito, na história da salvação, não 
há separação entre o que Deus diz e faz; 
a sua própria Palavra apresenta-se como 
viva e eficaz. Do mesmo modo, na acção 
litúrgica, vemo-nos colocados diante da 
sua Palavra que realiza aquilo que diz» 
(n. 53). 

No contexto dos Sacramentos refere o 
nexo indissolúvel da Palavra com a Euca-
ristia: «A Eucaristia abre-nos à inteligên-
cia da Sagrada Escritura, como esta, por 
sua vez, ilumina e explica o Mistério euca-
rístico. Com efeito, sem o reconhecimento 
da presença real do Senhor na Eucaristia, 
permanece incompleta a compreensão da 
Escritura. Por isso, à palavra de Deus e 
ao mistério eucarístico a Igreja tributou e 
quis e estabeleceu que, sempre e em todo 
o lugar, se tributasse a mesma veneração 
embora não o mesmo culto. Movida pelo 
exemplo do seu fundador, nunca cessou de 
celebrar o mistério pascal, reunindo-se 
num mesmo lugar para ler, “em todas as 
Escrituras, aquilo que Lhe dizia respeito” 
(L c 24, 27) e actualizar, com o memorial 
do Senhor e os sacramentos, a obra da 
salvação» (n. 55).
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Um assunto de grande interesse pas-
toral é a sacramentalidade da Palavra: «É 
possível compreender a sacramentalida-
de da Palavra através da analogia com a 
presença real de Cristo sob as espécies do 
pão e do vinho consagrados. Aproximan-
do-nos do altar e participando no ban-
quete eucarístico, comungamos realmente 
o corpo e o sangue de Cristo. A procla-
mação da Palavra de Deus na celebra-
ção comporta reconhecer que é o próprio 
Cristo que Se faz presente e Se dirige a 
nós para ser acolhido. Referindo-se à ati-
tude que se deve adoptar tanto em relação 
à Eucaristia como à Palavra de Deus, São 
Jerónimo afirma: “Lemos as Sagradas 
Escrituras. Eu penso que o Evangelho é o 
Corpo de Cristo; penso que as santas Es-
crituras são o seu ensinamento. E quando 
Ele fala em ‘comer a minha carne e beber 
o meu sangue’ (Jo 6, 53), embora estas 
palavras se possam entender do Mistério 
[eucarístico], todavia também a palavra 
da Escritura, o ensinamento de Deus, é 
verdadeiramente o corpo de Cristo e o 
seu sangue. Quando vamos receber o Mis-
tério [eucarístico], se cair uma migalha 
sentimo-nos perdidos. E, quando estamos 
a escutar a Palavra de Deus e nos é der-
ramada nos ouvidos a Palavra de Deus 
que é carne de Cristo e seu sangue, se nos 
distrairmos com outra coisa, não incor-
remos em grande perigo?” (In Psalmum 
147). Realmente presente nas espécies do 
pão e do vinho, Cristo está presente, de 
modo análogo, também na Palavra pro-
clamada na liturgia. Por isso, aprofundar 
o sentido da sacramentalidade da Pala-
vra de Deus pode favorecer uma maior 
compreensão unitária do mistério da re-
velação em acções e palavras intimamen-
te relacionadas, sendo de proveito à vida 
espiritual dos fiéis e à acção pastoral da 
Igreja» (56).

Ao serviço da Palavra encontra-se 
também o Leccionário, que mereceu 
algumas considerações: «A estrutura 
actual, além de apresentar com frequência 
os textos mais importantes da Escritura, 
favorece a compreensão da unidade do 
plano divino, através da correlação entre 
as leituras do Antigo e do Novo Testamento. 
... Onde se sentir a necessidade, os 
organismos competentes podem prover à 
publicação de subsídios que tornem mais 
fácil compreender o nexo entre as leituras 
propostas pelo Leccionário, que devem 
ser todas proclamadas na assembleia 
litúrgica, como previsto pela liturgia do 
dia» (n. 57). 

A Exortação tem uma particular refe-
rência aos Sacramentos da Reconciliação 
ou Penitência e da Unção dos Doentes: 
«Nestes Sacramentos, muitas vezes é ne-
gligenciada a referência à Sagrada Escri-
tura, quando, ao contrário, é necessário 
dar-lhe o espaço que lhe compete. De fac-
to, nunca se deve esquecer que a Palavra 
de Deus é palavra de reconciliação, por-
que nela Deus reconcilia consigo todas as 
coisas. ... Recomenda-se que o indivíduo 
penitente se prepare para a confissão me-
ditando um trecho apropriado da Sagra-
da Escritura e possa começar a confissão 
com a leitura ou a escuta de uma adver-
tência bíblica, como aliás está previsto no 
próprio ritual. Passando ao sacramento 
da Unção dos Doentes, não se esqueça 
que «a força salutar da Palavra de Deus 
é apelo vivo a uma conversão pessoal 
constante do próprio ouvinte». A Sagra-
da Escritura contém numerosas páginas 
de conforto, amparo e cura, que se devem 
à intervenção de Deus. Em particular, re-
corde-se a atenção dada por Jesus aos do-
entes e como Ele mesmo, Verbo de Deus 
encarnado, carregou as nossas dores e 
sofreu por amor do homem, dando assim 



sentido à doença e à morte. É bom que, 
nas paróquias e sobretudo nos hospitais, 
se celebre – desde que as circunstâncias o 
permitam – o Sacramento dos Doentes de 
forma comunitária. Em tais ocasiões, seja 
dado amplo espaço à celebração da Pa-
lavra e ajudem-se os fiéis doentes a viver 
com fé a própria condição de sofrimen-
to, em união com o Sacrifício redentor de 
Cristo que nos liberta do mal» (61).

Todas as formas de oração litúrgica 
exaltam a Sagrada Escritura, mas a Litur-
gia das Horas fá-lo de um modo único: 
«Os Padres sinodais afirmaram que esta 
constitui uma forma privilegiada de escu-
ta da Palavra de Deus, porque põe os fiéis 
em contacto com a Sagrada Escritura e 
com a Tradição viva da Igreja. Antes de 
mais nada, há que lembrar a profunda 
dignidade teológica e eclesial desta ora-
ção. De facto, na Liturgia das Horas, a 
Igreja exerce a função sacerdotal da sua 
Cabeça, “oferecendo ininterruptamente a 
Deus o sacrifício de louvor, ou seja, o fru-
to dos lábios que glorificam o seu nome”. 
Esta oração é a “voz da Esposa a falar 
ao Esposo e também a oração que o pró-
prio Cristo, unido ao seu Corpo, eleva ao 
Pai”. Na Liturgia das Horas, enquanto 
oração pública da Igreja, manifesta-se 
o ideal cristão de santificação do dia in-
teiro, ritmado pela escuta da Palavra de 
Deus e pela oração dos Salmos, de modo 
que toda a actividade encontre o seu 
ponto de referência no louvor prestado a 
Deus» (n. 62). 

A obrigação da oração das horas ad-
quire a dimensão de serviço e exaltação 
da Palavra de Deus: «Aqueles que, em vir-
tude do próprio estado de vida, são obri-
gados a rezar a Liturgia das Horas, vivam 
fielmente tal compromisso em benefício 
de toda a Igreja. Os bispos, os sacerdo-

tes e os diáconos aspirantes ao sacerdó-
cio, que receberam da Igreja o mandato 
de a celebrar, têm a obrigação de rezar 
diariamente todas as Horas. Além disso, 
encorajo as comunidades de vida consa-
grada a serem exemplares na celebração 
da Liturgia das Horas, a fim de poderem 
constituir um ponto de referência e inspi-
ração para a vida espiritual e pastoral de 
toda a Igreja» (n. 62).

Ainda sobre a Liturgia das Horas, o 
Santo Padre reforça o sentir da Assem-
bleia sinodal: «O Sínodo exprimiu o dese-
jo de uma maior difusão no Povo de Deus 
desta forma de oração, especialmente 
a recitação de Laudes e Vésperas. Este 
incremento não deixará de fazer crescer 
nos fiéis a familiaridade com a Palavra 
de Deus. Com tal finalidade, recomendo 
que, onde for possível, as paróquias e as 
comunidades de vida religiosa favoreçam 
esta oração com a participação dos fiéis» 
(n. 62).

Por fim, recorda a importância da Pa-
lavra na celebração das bênçãos: «No uso 
do Ritual das Bênçãos, preste-se aten-
ção também ao espaço previsto para a 
proclamação, a escuta e a explicação da 
Palavra de Deus, através de breves ad-
vertências. ... A bênção, como verdadeiro 
sinal sagrado, adquire sentido e eficácia 
da proclamação da Palavra de Deus. Por 
isso, é importante aproveitar também es-
tas circunstâncias para suscitar nos fiéis 
fome e sede de toda a palavra que sai da 
boca de Deus» (n. 63).

Recomendamos a leitura e o estudo 
desta Exortação Apóstólica – A Palavra 
do Senhor – em ordem a uma renovada 
pastoral litúrgica. A Palavra de Deus 
realiza e garante a eficácia das celebrações 
litúrgicas.

Pedro Lourenço Ferreira 
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Exortação apostólica

SUGESTÕES E PROPOSTAS 
DA VERBUM DOMINI
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64. Depois de ter lembrado alguns 
elementos fundamentais da relação entre 
Liturgia e Palavra de Deus, quero agora 
assumir e valorizar algumas propostas 
e sugestões que os Padres sinodais 
recomendaram para favorecer, no Povo de 
Deus, uma crescente familiaridade com 
a Palavra de Deus no âmbito das acções 
litúrgicas ou de algum modo relacionadas 
com elas. 

a) Celebrações da Palavra de Deus

65. Os Padres sinodais exortaram todos 
os Pastores a difundir, nas comunidades 
a eles confiadas, os momentos de cele-
bração da Palavra:227 são ocasiões privi-
legiadas de encontro com o Senhor. Por 
isso, tal prática não pode deixar de trazer 
grande proveito aos fiéis, e deve conside-
rar-se um elemento importante da pastoral 
litúrgica. Estas celebrações assumem par-
ticular relevância como preparação para a 
Eucaristia dominical, de modo que os fiéis 
tenham possibilidade de penetrar melhor 
na riqueza do Leccionário para meditar e 
rezar a Sagrada Escritura, sobretudo nos 
tempos litúrgicos fortes do Advento e Na-
tal, da Quaresma e Páscoa. Entretanto a 
celebração da Palavra de Deus é vivamen-
te recomendada nas comunidades onde 
não é possível, por causa da escassez de 

sacerdotes, celebrar o Sacrifício Eucarísti-
co nos dias festivos de preceito. Tendo em 
conta as indicações já expressas na Exor-
tação apostólica pós-sinodal Sacramen-
tum caritatis sobre as assembleias domi-
nicais à espera de sacerdote,228 recomendo 
que sejam redigidos pelas competentes 
autoridades directórios rituais, valorizan-
do a experiência das Igrejas Particulares. 
Em tais situações, hão-de favorecer-se 
celebrações da Palavra que alimentem a 
fé dos fiéis, mas evitando que as mesmas 
sejam confundidas com celebrações euca-
rísticas; «devem antes tornar-se ocasiões 
privilegiadas de oração a Deus para que 
mande sacerdotes santos segundo o seu 
Coração».229

 Além disso, os Padres sinodais con-
vidaram a celebrar a Palavra de Deus tam-
bém por ocasião de peregrinações, festas 
particulares, missões populares, retiros 
espirituais e dias especiais de penitência, 
reparação e perdão. No que se refere às di-
versas formas de piedade popular, embora 
não sejam actos litúrgicos nem se devam 
confundir com as celebrações litúrgicas, 
todavia é bom que se inspirem nelas e so-
bretudo que dêem espaço adequado à pro-
clamação e escuta da Palavra de Deus; de 
facto, «a piedade popular encontrará nas 

227 Cf. Propositio 18; Conc. Ecum. Vat. II, 
Const. sobre a sagrada Liturgia Sacrosanctum 
Concilium, 35. 

228 Cf. Bento XVI, Exort. ap. pós-sinodal 
Sacramentum caritatis (22 de Fevereiro de 
2007), 75: AAS 99 (2007), 162-163. 

229 Ibid., 75: o.c., 163. 
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palavras da Bíblia uma fonte inesgotável 
de inspiração, modelos insuperáveis de 
oração e fecundas propostas de diversos 
temas».230

b) A Palavra e o silêncio

66. Várias intervenções dos Padres 
sinodais insistiram sobre o valor do 
silêncio para a recepção da Palavra de 
Deus na vida dos fiéis.231 De facto, a 
palavra pode ser pronunciada e ouvida 
apenas no silêncio, exterior e interior. O 
nosso tempo não favorece o recolhimento 
e, às vezes, fica-se com a impressão de ter 
medo de se separar, por um só momento, 
dos instrumentos de comunicação de 
massa. Por isso, hoje é necessário educar 
o Povo de Deus para o valor do silêncio. 
Redescobrir a centralidade da Palavra de 
Deus na vida da Igreja significa também 
redescobrir o sentido do recolhimento e da 
tranquilidade interior. A grande tradição 
patrística ensina-nos que os mistérios de 
Cristo estão ligados ao silêncio232 e só nele 
é que a Palavra pode encontrar morada em 
nós, como aconteceu em Maria, mulher 
indivisivelmente da Palavra e do silêncio. 
As nossas liturgias devem facilitar esta 
escuta autêntica: Verbo crescente, verba 
deficiunt.233

 Que este valor brilhe particularmente 
na Liturgia da Palavra, que «deve 
ser celebrada de modo a favorecer 

a meditação».234 O silêncio, quando 
previsto, deve ser considerado «como 
parte da celebração».235 Por isso, exorto 
os Pastores a estimularem os momentos 
de recolhimento, nos quais, com a ajuda 
do Espírito Santo, a Palavra de Deus é 
acolhida no coração.

c) Proclamação solene 
 da Palavra de Deus

67. Outra sugestão feita pelo Sínodo foi 
a de solenizar, sobretudo em ocorrências 
litúrgicas relevantes, a proclamação da 
Palavra, especialmente do Evangelho, 
utilizando o Evangeliário, conduzido pro-
cessionalmente durante os ritos iniciais 
e depois levado ao ambão pelo diácono 
ou por um sacerdote para a proclamação. 
Deste modo ajuda-se o Povo de Deus a 
reconhecer que «a leitura do Evangelho 
constitui o ápice da própria liturgia da Pa-
lavra».236 Seguindo as indicações contidas 
no Ordenamento das Leituras da Missa, é 
bom valorizar a proclamação da Palavra 
de Deus com o canto, particularmente o 
Evangelho, de modo especial em determi-
nadas solenidades. A saudação, o anúncio 
inicial: «Evangelho de Nosso Senhor…» 
e a exclamação final «Palavra da salva-
ção», seria bom proferi-los em canto para 
evidenciar a importância do que é lido.237

d) A Palavra de Deus no templo cristão

68. Para favorecer a escuta da Palavra de 
Deus, não se devem menosprezar os meios 
que possam ajudar os fiéis a prestar maior 

230 Congr. para o Culto Divino e a Disciplina dos 
Sacramentos, Directório sobre Piedade Popular 
e Liturgia. Princípios e Orientações (17 de 
Dezembro de 2001), 87: Ench. Vat. 20, n. 2461. 

231 Cf. Propositio 14. 
232 Cf. Santo Inácio de Antioquia, Ad Ephesios, XV, 

2: Patres Apostolici (ed. F. X. Funk, Tubingae 
1901), I, 224. 

233 Cf. Santo Agostinho, Sermo 288, 5: PL 38, 
1307; Sermo 120, 2: PL 38, 677. 

234 Ordenamento Geral do Missal Romano, 56. 
235 Ibid., 45; cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. sobre a 

sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium, 30. 
236 Ordenamento das Leituras da Missa, 13. 
237 Cf. ibid., 17. 
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atenção. Neste sentido, é necessário que, 
nos edifícios sagrados, nunca se descuide a 
acústica, no respeito das normas litúrgicas 
e arquitectónicas. «Os espaços sagrados, 
mesmo fora da acção litúrgica, revistam-
se de eloquência, apresentando o mistério 
cristão relacionado com a Palavra de 
Deus».238

 Uma atenção especial seja dada ao 
ambão, enquanto lugar litúrgico donde 
é proclamada a Palavra de Deus. Deve 
estar colocado em lugar bem visível, para 
onde se dirija espontaneamente a atenção 
dos fiéis durante a liturgia da Palavra. É 
bom que seja fixo, esculturalmente em 
harmonia estética com o altar, de modo a 
representar mesmo visivelmente o sentido 
teológico da dupla mesa da Palavra 
e da Eucaristia. A partir do ambão, 
são proclamadas as leituras, o salmo 
responsorial e o Precónio pascal; de lá 
podem ser feitas também a homilia e a 
leitura da oração dos fiéis.239

 Além disso, os Padres sinodais 
sugerem que, nas igrejas, haja um local 
de honra onde se possa colocar a Sagrada 
Escritura mesmo fora da celebração.240  

Realmente é bom que o livro onde está 
contida a Palavra de Deus tenha dentro do 
templo cristão um lugar visível e de honra, 
mas sem tirar a centralidade que compete 
ao Sacrário que contém o Santíssimo 
Sacramento.241

e) Exclusividade dos textos bíblicos 
 na liturgia

69. O Sínodo reafirmou vivamente tam-
bém aquilo que, aliás, já está estabelecido 
pela norma litúrgica da Igreja,242 isto é, 
que as leituras tiradas da Sagrada Escri-
tura nunca sejam substituídas por outros 
textos, por mais significativos que estes 
possam parecer do ponto de vista pasto-
ral ou espiritual: «Nenhum texto de espi-
ritualidade ou de literatura pode atingir o 
valor e a riqueza contida na Sagrada Es-
critura que é Palavra de Deus».243 Trata-se 
de uma disposição antiga da Igreja que se 
deve manter.244 Face a alguns abusos, já o 
Papa João Paulo II lembrara a importância 
de nunca se substituir a Sagrada Escritu-
ra por outras leituras.245 Recorde-se que 
também o Salmo Responsorial é Palavra 
de Deus, pela qual respondemos à voz do 
Senhor e por isso não deve ser substituído 
por outros textos; entretanto é muito opor-
tuno poder proclamá-lo de forma cantada. 

f) Canto litúrgico 
 biblicamente inspirado

70.  No âmbito da valorização da 
Palavra de Deus durante a celebração 
litúrgica, tenha-se presente também 
o canto nos momentos previstos pelo 
próprio rito, favorecendo o canto de clara 

238 Propositio 40. 
239 Cf. Ordenamento Geral do Missal Romano, 

309. 
240 Cf. Propositio 14.
241 Cf. Bento XVI, Exort. ap. pós-sinodal 

Sacramentum caritatis (22 de Fevereiro de 
2007), 69: AAS 99 (2007), 157. 

242 Cf. Ordenamento Geral do Missal Romano, 57. 
243 Propositio 14. 
24 Veja-se o cânon 36 do Sínodo de Hipona do ano 

de 393: DS 186. 
245 Cf. João Paulo II, Carta ap. Vicesimus quintus 

annus (4 de Dezembro de 1988), 13: AAS 81 
(1989), 910; Congr. para o Culto Divino e a 
Disciplina dos Sacramentos, Instr. sobre alguns 
aspectos que se devem observar e evitar em 
relação à Santíssima Eucaristia Redemptionis 
sacramentum (25 de Março de 2004), 62: Ench. 
Vat. 22, n. 2248. 
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inspiração bíblica capaz de exprimir a 
beleza da Palavra divina por meio de um 
harmonioso acordo entre as palavras e a 
música. Neste sentido, é bom valorizar 
aqueles cânticos que a tradição da Igreja 
nos legou e que respeitam este critério; 
penso particularmente na importância do 
canto gregoriano.246 

g) Particular atenção 
 aos cegos e aos surdos 

71. Neste contexto, queria também 
recordar que o Sínodo recomendou uma 
atenção particular àqueles que, por causa 
da própria condição, sentem dificuldade 
em participar activamente na liturgia, 
como por exemplo os cegos e os surdos. 
Na medida do possível, encorajo as 
comunidades cristãs a providenciarem 
instrumentos adequados para ir ao 
encontro da dificuldade que padecem 
estes irmãos e irmãs, para que lhes seja 
possível também estabelecer um contacto 
vivo com a Palavra do Senhor.247

Leitura orante 
da Sagrada Escritura 

e «lectio divina»

86. Na leitura orante da Sagrada 
Escritura, o lugar privilegiado é a 
Liturgia, particularmente a Eucaristia, 
na qual, ao celebrar o Corpo e o Sangue 
de Cristo no Sacramento, se actualiza 
no meio de nós a própria Palavra. Em 
certo sentido, a leitura orante pessoal e 
comunitária deve ser vivida sempre em 
relação com a celebração eucarística. 
Assim como a adoração eucarística 
prepara, acompanha e prolonga a liturgia 
eucarística, assim também a leitura 
orante pessoal e comunitária prepara, 
acompanha e aprofunda o que a Igreja 
celebra com a proclamação da Palavra no 
âmbito litúrgico. Colocando em relação 
tão estreita lectio e liturgia, podem-se 
identificar melhor os critérios que devem 
guiar esta leitura no contexto da pastoral e 
da vida espiritual do Povo de Deus.

246 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. sobre a sagrada 
Liturgia Sacrosanctum Concilium, 116; 
Ordenamento Geral do Missal Romano, 41.

247 Cf. Propositio 14. 



1. Nos últimos tempos tem-se falado 
muito de Iniciação Cristã como cami-
nho urgente da Catequese e da Liturgia, 
dado que ela comporta as duas verten-
tes, marcando o processo da conversão 
pessoal. que se orienta para a celebração 
dos Sacramentos da Iniciação, Baptismo, 
Confirmação e Eucaristia.

Dadas as preocupações pastorais dos 
Bispos Portugueses, manifestadas ao Papa 
por motivo da Visita ad Limina, em Roma, 
quando os recebeu, em 10 de Novembro 
de 2007, Bento XVI disse-lhes na sua 
alocução: “À vista da maré crescente 
de cristãos não praticantes nas vossas 
dioceses talvez valha a pena verificardes a 
eficácia dos percursos de iniciação cristã 
actuais, para que o cristão seja ajudado 

pastoral litúrgica

A INICIAÇÃO CRISTÃ
Problemática actual

pela acção educativa das nossas comu-
nidades a amadurecer cada vez mais até 
assumir na sua vida cristã uma orientação 
autenticamente eucarística, de tal modo 
que seja capaz de dar razão da própria 
esperança da maneira adequada ao nosso 
tempo.” 

Antes havia dito: “A iniciação cristã 
da pessoa passa, normalmente, pela 
Igreja; a presente economia divina da 
salvação requer a Igreja.”

Por ocasião da sua visita a Fátima como 
peregrino, na tarde de 13 de Maio de 2010, 
o Papa, agradecendo aos Bispos a Visita 
que lhe tinha sido proporcionada, disse- 
-lhes: “Que Deus vos pague, derramando 
em abundância o Espírito Santo sobre 
vós e as vossas dioceses, a fim de que 
num só coração e numa só alma, possais 
levar a cabo o empenho pastoral que 
vos propusestes: oferecer a todos os fieis 
uma iniciação cristã exigente e atractiva, 
comunicadora da integridade da fé e da 
espiritualidade radicada no Evangelho, 
formadora de agentes livres no meio da 
vida pública.”

Já em 30 de Novembro de 1989, 
também por altura da Visita a Roma 
dos Bispos de Portugal, o anterior Papa 
João Paulo II, falando dos objectivos 
do Ano Santo que se aproximava disse 
como era importante “levar os cristãos 
não praticantes a passarem de uma ida 
ocasional e, por assim dizer, interesseira, 
à Celebração Eucarística, ao hábito e 
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compromisso de participação semanal, à 
semelhança dos mártires da Abitínia (ano 
304) que afirmavam não poder viver sem 
a Eucaristia” E insistiu ainda o Papa na 
necessidade de “revigorar os alicerces 
desta “casa de Deus” que é cada cristão, 
cada comunidade eclesial, a humanidade 
inteira, que acolheu Deus feito Homem.”

2. O problema da necessidade de a Igreja 
prestar uma especial e urgente atenção à 
prática da catequese da iniciação cristã, da 
qual os países de cristandade se haviam 
alheado, por a considerarem desnecessá-
ria, dada a tradição religiosa das famílias 
e das comunidades cristãs, tornou-se um 
problema generalizado na Europa e nos 
países por ela evangelizados.

A Igreja, parece, então, ter perdido a 
atenção ao mundo e aos novos dinamis-
mos sociais e culturais nele mais influen-
tes e, finalmente, acordou, mas com 
muitos problemas difíceis já em campo, 
para uma nova realidade que João Paulo 
II descreveu assim aos bispos: “Numa 
sociedade e numa cultura muitas vezes 
fechadas à transcendência, sufocadas por 
comportamentos consumistas, escravas 
de antigas e novas idolatrias, torna-se 
necessário redescobrir com admiração o 
sentido do “mistério”, renovar as nossas 
celebrações litúrgicas para que sejam 
sinais mais eloquentes da presença de 
Cristo Senhor.” (30.2.1999)

Anos antes, sempre em Visita ad 
Limina, insistira com os bispos da Provín-
cia Eclesiástica de Braga, na urgência de 
dar um cuidadoso sentido de fé, cons-
ciente e pessoal, às manifestações da 
religiosidade popular, muito enraizada na 
maioria dos cristãos portugueses.

João Paulo II havia proclamado a 
necessidade de uma Nova Evangelização 
que se devia operar nos países de cris-

tandade, para que a tradição desse lugar 
à convicção, esclarecida e livre, nascida 
de uma conversão pessoal a Jesus Cristo 
e ao Evangelho. O seu apelo foi ouvido 
de maneira diversa e não tem sido fácil 
remover o peso do tempo que criou hábi-
tos e rotinas nas estruturas e instituições 
da Igreja, relacionadas com a transmissão 
e a manifestação pública da vida cristã das 
pessoas e das comunidades.

Neste sentido e com este objectivo, 
Bento XVI acaba de criar um novo Dicas-
tério “Conselho Pontifício para a Nova 
Evangelização” para activar o processo 
missionário em toda a Igreja, distinguindo 
deste modo o trabalho apostólico das 
missões ad Gentes e a acção pastoral de 
cariz necessariamente missionário nas 
igrejas de há séculos implantadas, mas 
que foram perdendo o vigor da fé.

Mas o apelo veemente à Evangeli-
zação vem já de mais longe. Paulo VI 
convocou um Sínodo dos Bispos do 
mundo inteiro, realizado em 1974, dando 
então à Igreja aquele que ainda hoje se 
considera o melhor documento do pós-
-Concílio, a Exortação Apostólica Evange-
lii Nuntiandi, sobre “A Evangelização no 
Mundo Contemporâneo.

Um documento sempre actual que 
abre a Igreja à sua missão permanente. 

3. Olhando a realidade que nos cerca, 
verificamos logo que a Igreja que somos 
tem no seu seio mais pagãos baptizados do 
que cristãos convertidos.

Ora o verdadeiro crente é um conver-
tido a Jesus Cristo, por Ele apaixonado 
como Paulo, com a preocupação diária de 
orientar toda a sua vida segundo o Mestre 
em quem acredita e a mensagem que 
nos deixou. Vive a sua fé no seio de uma 
comunidade crente e dá testemunho dela 
com a sua vida no seio da sociedade.
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A situação religiosa foi-se agravando 
progressivamente. Estamos hoje, perante 
uma realidade grave e interpeladora de 
descrença e indiferença de muitos bapti-
zados, com manifestações mais variadas:

– A prática dominical tem vindo a 
diminuir desde há anos, praticamente 
em todo o país, não obstante a renovação 
positiva e qualificada das diversas assem-
bleias eucarísticas. Esta diminuição atinge 
principalmente os jovens, rapazes e rapa-
rigas, embora em número diferente, os 
homens adultos e as mulheres com menos 
de 40 anos. 

Os chamados “cristãos não prati-
cantes”, uma expressão sem lógica nem 
sentido, tornam-se uma realidade consis-
tente. As pessoas continuam, na maioria 
dos casos, a dizer-se cristãs, mas logo 
excluem a ida ao templo, por desnecessá-
ria, e a adesão à Igreja, por não se concor-
dar com sua doutrina e normas.

– Diminui o número de celebrações 
do Baptismo, não só por diminuírem os 
nascimentos, mas também por via das 
opções dos pais. Muitos deles menospre-
zam simplesmente o valor do sacramento, 
ou dizem que, depois de crescidos, os 
filhos optarão por si. Há hoje milhares de 
baptismos no país, de crianças em idade 
de catequese, 8-9 anos, que, em muitos 
casos, se baptizam a seu pedido e por sua 
insistência junto dos pais.

– Celebram-se mais Confirmações de 
jovens que em tempos idos, pois então se 
crismavam as crianças. Se há jovens que 
permanecem na Igreja e se comprome-
tem no apostolado, a maioria encontra 
a partir daí a ocasião propícia para 
deixar a Igreja, fazendo de uma etapa 
importante do seu itinerário de fé uma 
meta libertadora.

– Torna-se cada vez mais diminuto o 
número de matrimónios religiosos, nem 
sempre em favor dos casamentos civis, 

mas mais por uma opção que se generaliza 
em favor da “união de facto”.

O divórcio tornou-se a saída faci-
litada para quem não se dispõe a lutar 
pela fidelidade ao compromisso, livre e 
publicamente assumido. E, segundo as 
estatísticas oficiais, cresce em cada ano o 
número de divórcios de casais que haviam 
casado religiosamente.

– Famílias que continuam na Igreja 
aceitam tudo o que se refere ao casa-
mento e ao divórcio, cada vez com mais 
naturalidade “Agora é assim…” dizem, 
como que para se justificar.

– A permissividade sexual é atitude 
frequente entre jovens e adultos. As 
novas tecnologias facilitam, as famílias 
ou seguem a politica da avestruz ou acei-
tam resignadas. Com isto aumentam as 
gravidezes de adolescentes, os filhos fora 
do matrimónio, os abortos clandestinos ou 
oficializados, a destruição de casamentos, 
realizados há muitos anos ou há meses.

– A diminuição das vocações sacer-
dotais, missionárias e de consagração reli-
giosa ou laical é manifesta, com acento, 
agora mais verificável em relação às voca-
ções femininas.

– Há mais cristãos hoje que dese-
jam o anonimato e, quando frequentam, 
optam por fazê-lo nos santuários ou em 
zonas não conhecidas. Nem se compro-
metem nem com a sua paróquia, nem 
onde praticam. E não o farão se a lingua-
gem escutada for diferente em cada sítio, 
desresponsabilizante e mais para sossegar 
que para comprometer. 

– Associações Profissionais e movi-
mentos apostólicos de fronteira e de 
dialogo com a sociedade, como a Acção 
Católica, há décadas muito florescentes 
foram perdendo vitalidade, e a Igreja 
tornou-se ausente e insignificante em 
muitos lugares de acção e decisão, que 
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são, também, espaços de vida de muita 
gente.

– A ausência de testemunho e de 
acção nas estruturas profanas, sociais, 
profissionais, políticas, por parte de 
muitos cristãos conhecidos, é flagrante. 
Ou domina a ideia de dois mundos, o da 
religião e da vida civil, ou então a falta de 
formação, organização e apoio não levam 
à compreensão da vocação de leigo, como 
cristão no mundo.

– O divórcio entre a fé e a cultura 
é uma realidade. Paulo VI disse que “a 
ruptura entre o Evangelho e a cultura é 
sem dúvida o drama da nossa época”. 

Este divórcio existe entre nós e mani-
festa-se nas leis, na actividade das indús-
trias da comunicação e do lazer, em tudo o 
que põe na praça pública valores, critérios 
de julgar, modelos de vida, centros de 
interesse, fontes inspiradoras de vida, em 
tudo contrários ao Evangelho de Cristo 
e com desprezo pelos ensinamentos da 
Igreja.

– A Igreja, no seu conjunto, não 
consegue ainda, em vários aspectos, 
dialogar facilmente com a sociedade, 
viver positivamente o pluralismo religioso 
e político, encarar as dificuldades como 
desafios, reflectir com serenidade sobre os 
problemas que mais afectam as pessoas, 
dar razão da sua esperança nas chamadas 
questões fracturantes. E tudo isto tem 
afastado e dificultado regresso a pessoas 
menos esclarecidas.

– É crescente a influência do 
laicismo, do ateísmo militante, dos 
meios geradores de indiferença entre os 
cristãos que não têm enraizada a sua fé, 
nem participam na vida das comunidades 
cristãs.

4. A leitura da realidade mostra-nos, 
também, muitos aspectos positivos na 

nossa Igreja, certamente porque foi mais 
cuidada e acessível a formação cristã 
proporcionada e mais e melhor aceite por 
parte daqueles a quem se dirigiu.

– As assembleias litúrgicas renovaram- 
-se e tornaram-se mais participadas.

– As catequeses paroquiais, na sua 
maioria, seguem o programa de catequese 
de dez anos e um grande número continua 
até ao Crisma.

– Aumentou, em todas as paróquias, o 
número dos agentes pastorais nas diversas 
acções eclesiais, na catequese, liturgia, 
acção sócio-caritativa, ministérios da 
comunidade. Melhorou, também, a sua 
formação doutrinária e pastoral.

– A formação bíblica alargou-se a 
grupos paroquiais e a movimentos apos-
tólicos.

– A pastoral familiar traduz-se em 
mais acções de preparação para o matri-
mónio, em movimentos de grupos e equi-
pas de casais, em movimentos apostólicos 
com carisma familiar, em apoio aos mais 
idosos e às viúvas. 

– O número de voluntários multipli-
cou-se, mormente nas instituições, tanto 
da Igreja, como da sociedade civil.

– Multiplicaram-se os órgãos de 
corresponsabilidade e participação pasto-
ral nas paróquias, as escolas de forma-
ção de leigos, as iniciativas pastorais 
inter-paróquias, a abertura à cooperação 
missionária, os movimentos de jovens…

Com tudo isto, porque é preocupante a 
situação religiosa em Portugal? 

5. O Patriarca de Lisboa opinou há 
pouco que não há mais lugar na Igreja para 
os “cristãos faz-de-conta”. Na realidade, 
fé e Igreja passaram, para muita gente, a 
serem coisas do gosto pessoal. Mesmo 
gente que continua na comunidade cristã 
discorda com a maior facilidade de coisas 
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essenciais ou, pelo menos, muito impor-
tantes. É verdade que o ambiente em que 
se vive convida à independência total de 
pensamento e de opinião. Lemos, porém, 
na Bíblia como aviso dado aos que crêem, 
seja a vossa palavra “sim, sim / não, não”, 
pois o que assim não é vem do maligno.

Uma fé esclarecida e enraizada sobre-
vive a todos os ataques, contradições e 
escândalos. Um verdadeiro crente como 
S. Paulo dizia que coisa nenhuma o podia 
separar do amor de Cristo e que nada, 
fosse o que fosse, o abalaria, porque, 
confessava: “Eu sei em Quem acredito”.

É aqui mesmo que reside o problema: 
a educação da fé não se orienta para 
uma aprendizagem de doutrina, mas 
para um compromisso apaixonado e 
livre pela Pessoa de Jesus Cristo.

A iniciação cristã conduz a este 
objectivo, mediante uma pedagogia 
adequada de um crescimento progres-
sivo na fé.

A Igreja, durante séculos, deixou 
de falar e de praticar a iniciação cristã, 
pondo de lado o catecumenado que fora 
o caminho de conversão de adultos que 
não vinham de famílias cristãs. Pensava- 
-se que a predominância de praticantes na 
sociedade, por si só os levaria à prática 
religiosa.

Os sacramentos da iniciação davam-se 
a todos sem preparação especial, ou por 
influência da família ou de uma catequese 
infantil generalizada. Até muito próximo 
de nós os mais velhos, os adultos eram 
baptizados segundo o ritual das crianças e 
a catequese que se lhes exigia não ia longe 
disso.

Assim se foram enchendo as comu-
nidades de pagãos baptizados, passou a 
ser preceito normal que se comungasse 
ao menos pela Páscoa e não se estranhava 
que a maioria dos que assistiam à missa 

não comungassem. Tudo foi perdendo o 
sentido.

O problema agravou-se quando uma 
parte considerável da sociedade, no prin-
cípio sobretudo por razões ideológicas ( 
a modernidade) e depois por razões reli-
giosas (o protestantismo), se separou da 
Igreja Católica e se organizou em contra-
dição e em luta contra ela, os seus dogmas 
e a sua hierarquia.

A Igreja não entendeu logo que muitos 
dos que a deixavam já não estavam com 
ela ou dela não tinham recebido influên-
cia e formação vinculante. E vieram as 
condenações e as excomunhões. O mundo 
continuou o seu rumo

6. Já antes do Concilio Vaticano II se 
faziam tentativas de regresso ao essencial 
pelos caminhos do Evangelho. A restau-
ração, em França, do catecumenado para 
os adultos em ordem aos sacramentos da 
iniciação cristã começou na década de 
cinquenta do século passado. Em Portugal 
não se falava disso, nem se sentia a neces-
sidade de qualquer inovação.

Trago comigo uma recordação pessoal 
que me marcou. Em 1957, ainda aluno 
em Roma, desloquei-me a Lion no início 
das férias, para me informar sobre o 
catecumenado, pois aí trabalhava na sua 
restauração o P. Celier, por incumbência 
do episcopado francês. Ouvi, e ao ver 
o tempo que iria demorar a preparação 
para o Baptismo, perguntei como fazer 
quando um noivo não baptizado estava 
a pouco tempo do casamento… E ouvi 
esta resposta: “Vale mais casar um não 
baptizado com dispensa de disparidade de 
culto, que baptizar um não convertido”.

Já em permanente trabalho pastoral na 
minha diocese e mesmo já bispo, mesmo 
quando em Lisboa já estava instaurado o 
catecumenato de adultos, eu vi baptizar 
adultos com uma preparação ligeira e 
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desadequada e sem qualquer esperança de 
uma vida nova em Cristo e no seio de uma 
comunidade crente.

O inquérito feito o ano passado às 
dioceses portugueses sobre estes proble-
mas, mostra que assim, ainda hoje, conti-
nua em muitos casos.

7. João XXIII pedia à Igreja em Conci-
lio que olhasse para as suas incoerências 
pastorais, lavasse o seu rosto de pecadora, 
se considerasse de novo “serva e pobre” 
para que pudesse ser “mãe e mestra” e 
voltasse às fontes bíblicas e ao testemu-
nho das primeiras comunidades, para ser 
Igreja de Cristo ao serviço da missão que 
lhe fora confiada.

Jesus Cristo é o primeiro Mestre da 
iniciação cristã, feita com todo o rigor e 
exigência, em favor dos seus discípulos 
que escolhera para serem seus Apóstolos 
e continuadores da realização do projecto 
salvífico do Pai.

Não se pode pensar em compro-
misso de missão, sem moldar o coração à 
maneira de ser como o de Jesus, o Mestre.

A iniciação cristã obedece a um itine-
rário de fé para a qual a Igreja não tem 
preparado, ao longo do tempo, os seus 
padres. Por isso o mais difícil para eles 
é serem “educadores da fé até à maturi-
dade”, ou, como disse Paulo “até à medida 
de Cristo”.

Vamos seguir o itinerário de Cristo 
com os Apóstolos: seduziu-os, escolheu- 
-os pelo seu nome, ficaram a viver com 
Ele, foi-lhes dando a conhecer a razão 
de ser da sua vida e a sua ligação ao 
Pai, explicou-lhes as parábolas, fez-lhes 
ensinamentos só para eles, ensinou-os a 
rezar, confrontou-os com os seus defeitos 
e ambições humanas, fez-lhes a revisão 
de vida e apontou-lhes caminhos novos 
de vida e de acção, corrigiu os ímpetos 

do seu temperamento, mandou-os dois a 
dois em experiência apostólica, mostrou- 
-lhes que o seu poder não eram os apoios 
humanos, abriu-lhes o coração até ao 
mais intimo dos seus sentimentos, deu- 
-lhes a comer o Seu Corpo e a beber o seu 
Sangue, não os poupou às dores e horrores 
da Paixão, aceitou a sua fraqueza e o seu 
pecado, fê-los testemunhas privilegiadas 
da Ressurreição, viveu com eles, em 
normalidade, entre a Páscoa e a Ascensão, 
no último dia recapitulou tudo o que era 
importante para eles, garantiu-lhes que 
estaria com eles até ao fim dos séculos, 
confirmou o seu mandato anterior de irem 
por todo o mundo anunciar a Boa Nova 
da Salvação, disse-lhes que tudo se iria 
confirmar quando recebessem o Espírito 
Santo, como dom e força que sempre os 
acompanharia … Assim partiram sem 
medo e dispostos a dar a vida por Jesus ao 
serviço do Evangelho.

8. Foi assim que, homens simples e 
rudes, pecadores e com defeitos, se trans-
formaram, por completo, no seu modo de 
ser, de pensar e de agir, se converteram a 
Cristo com um amor apaixonado e aberto 
a tudo o que lhes exigia a sua condição 
de crentes, e se comprometeram com um 
novo rumo de vida que, ao longo de vinte 
séculos, faz chegar a todos Cristo vivo, 
como único Redentor e Salvador.

Conquistados por Cristo, seu único 
educador e Mestre, renasceram como 
homens novos.

Eles foram iniciados na oração, no 
apostolado, no serviço aos outros, na 
capacidade de aceitarem as dificuldades e 
de respeitarem as diferenças, na vida em 
comum, mas, sobretudo, em descobrirem 
em Jesus, por experiência directa, a força 
determinante do amor, em perceberem que 
o segredo da vida está na união ao Pai e na 
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aceitação da sua vontade santa e na fideli-
dade ao Espírito Santo, presença viva nas 
suas vidas, do Pai e do Filho. 

Paulo, o grande apaixonado de Jesus 
Cristo, dá-nos conta do seu itinerário 
espiritual de identificação com Ele: “Ai 
de mim que não faço o bem que quero e 
faço o mal que não quero”, “O meu viver 
é Cristo”, “Sede meus imitadores como eu 
de Jesus Cristo” “Tudo suporto naquele 
que me dá força”

Na peugada dos Apóstolos e de Paulo 
não faltaram nos vinte séculos de história 
da Igreja homens e mulheres de todas as 
raças e condições, que foram descobrindo 
Jesus Cristo como o único Redentor e 
Salvador, por Ele se apaixonaram e dispu-
seram a dar a vida, a seu exemplo, para 
que outros tenham vida. Os mártires não 
foram nem são apenas cristãos dos primei-
ros séculos, mas de todos, até ao presente.

9. A iniciação tem, pois, como objectivo 
levar á conversão pessoal a Jesus Cristo, 
com todas as consequências que esta 
conversão comporta, até à meta da santi-
dade ou da divinização, como projecto de 
Deus para cada um dos seus filhos.

Os sacramentos da iniciação que se 
celebram no início desta caminhada de 
fé, devem marcar a verdade da conversão 
pessoal e a esperança da renovação e do 
crescimento da comunidade com os seus 
novos filhos.

O modelo de itinerário tem como pano 
de fundo a pedagogia de Jesus Cristo com 
os seus Apóstolos ao longo dos três anos 
que os levaram à identificação com a sua 
Pessoa, à vivência da sua Mensagem e 
ao compromisso com a sua Missão. Este 
itinerário corresponde a uma metodolo-
gia catecumenal recomendada hoje pela 
Igreja.

Podemos dizer que catecumenado e 
iniciação cristã são sinónimos, porque, 

no horizonte de ambos está sempre a 
exigência e o objectivo da conversão 
pessoal a Jesus Cristo. Na prática, porém, 
o catecumenado orienta-se para a cele-
bração dos sacramentos que prepara, e a 
iniciação cristã é um caminho de toda a 
Igreja e situa-se na sua sacramentalidade. 
Podemos dizer, como recentemente se 
afirmou num encontro internacional sobre 
experiências de catecumenado (Paris 
Julho de 2010), que o catecumenado é um 
caminho litúrgico e sacramental e faz com 
que a liturgia constitua, com suas etapas 
concretas, lugar e lastro para a conversão, 
no seio da comunidade cristã. Mais largo 
é o espaço da iniciação cristã que visa a 
conversão, mediante a educação e o apro-
fundamento da fé feitos vida.

Em Janeiro de 1976, a Igreja publicou 
o Ritual da Iniciação Cristã dos Adultos, 
logo então traduzido e publicado pelas 
Conferências Episcopais. Nele se propõe 
a estrutura da caminhada catecumenal que 
o é também de iniciação cristã, em ordem 
à celebração do Baptismo dos Adultos, 
bem como da Confirmação e da Eucaris-
tia. Outras propostas aí são consideradas, 
como a iniciação das crianças não baptiza-
das, mas já em idade de catequese. Como 
esta Semana prevê exposições próprias 
sobre o Ritual referido e o processo cate-
cumenal da iniciação e da re-iniciação 
cristã, dispenso-me de ir mais longe, 
quedando-me na problemática pastoral.

10. Não obstante a realidade que de há 
muito vivemos pedir uma atenção especial 
e urgente à pastoral da iniciação cristã e 
dispormos hoje de meios e orientações 
para não a adiar, tendo ainda em conta o 
apelo repetido de Bento XVI, a verdade é 
que, no conjunto das dioceses portuguesas 
resta longo caminho para andar. Mesmo 
quando surgem situações concretas, com 
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adultos a pedir o Baptismo, mais se fazem 
adaptações do Ritual do que se faz dele um 
guia orientador e necessário. Isto mesmo o 
recolhi das respostas a um inquérito feito a 
todas as dioceses, cujo resultado final foi, 
em primeira mão, apresentado aos bispos, 
reunidos em assembleia geral.

Então, pude ainda verificar que 
mesmo as dioceses que têm organizado 
um serviço de catecumenato, este serviço 
não atinge todas as paróquias, deixando-se 
aos párocos a solução concreta dos casos 
surgidos.

Mantém-se a confusão entre catecu-
menato e catequese de adultos e a ideia de 
iniciação cristã como itinerário necessário 
de fé, rumo à conversão e à maturidade 
cristã, escapa a muitos responsáveis pasto-
rais e agentes de catequese.

Mesmo agora, com milhares de crian-
ças na catequese a baptizar-se nessa idade, 
o itinerário proposto para a maioria é o da 
catequese de todas as outras crianças e 
depois um ensaio ou pouco mais, referido 
à celebração do Baptismo e da Eucaristia, 
dado que a Confirmação, normalmente se 
adia para mais tarde… 

Outros países, penso, por exemplo, 
na Itália, organizaram-se itinerários cate-
cumenais para noivos que se afastaram 
da prática religiosa desde crianças e para 
outros adultos que pedem a Confirmação 
e a Eucaristia e passaram anos afastados 
da Igreja.

A tendência corrente é muitas vezes 
mais para facilitar com receio de que as 
exigências normais nestes casos afastem 
as pessoas e agora parecem querer voltar. 
Mas voltar aonde, se estão fora e sem um 
processo de conversão vão continuar fora.

A catequese dos adultos é a referência 
de toda a catequese, porque dela se espera 
uma vida nova e uma consciente integra-
ção na comunidade eclesial.

Um outro aspecto, pastoralmente 
importante, diz respeito aos crismandos 
jovens. Fruto de uma catequese que se 
prolongou em muitos casos ao longo de 
dez anos de frequência regular, a Confir-
mação surge como normalidade. Acresce 
que a exigência de que os padrinhos 
de Baptismo tenham recebido antes os 
sacramentos da iniciação, uma exigência 
teologicamente justificada, mais do que 
canónica, leva ainda muitos jovens e adul-
tos a procurar a Confirmação. 

Esta é uma oportunidade para que se 
lhes proponha um itinerário de iniciação 
cristã que nunca fizeram e lhes permita 
uma conversão pessoal com consequên-
cias práticas, que antes não lhes foi 
proporcionada, como era de desejar.

Enquanto se pensar em catequese para 
os sacramentos tradicionais e não cate-
quese para uma vida cristã autêntica, em 
que os sacramentos surgem no momento 
próprio como acontecimentos pascais, 
não sairemos de um esquema escolar 
dominante em que os sacramentos surgem 
como um direito justificado pelos anos de 
frequência e não pela vivência e testemu-
nho de fé na vida.

11. A Igreja recomenda que a catequese 
paroquial siga a pedagogia catecumenal, 
o que infelizmente ainda não se vê como 
normal.

Após dez anos de catequese e, por 
vezes, ainda mais um ou dois anos de 
preparação imediata para a Confirmação, 
deparamos com jovens, candidatos a 
este sacramento, que não têm hábitos de 
oração, não participam regularmente na 
Eucaristia dominical, não se integraram 
na comunidade cristã, não têm qualquer 
pratica de apostolado, não advertiram que 
a fé toca todos os aspectos da sua vida, 
não pensam o seu futuro e a sua vocação, 
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como uma opção de fé, de descoberta da 
vontade Deus, de resposta ao bem dos 
outros. Não tiveram iniciação à Palavra, à 
oração, aos sacramentos, à vida em comu-
nidade, ao apostolado.

Quando assim acontece, não se pode 
esperar mais que o abandono da Igreja, 
como já acontecia após a primeira comu-
nhão ou a profissão de fé.

Há neste contexto iniciativas válidas, 
sérias e de louvar em algumas dioceses e 
paróquias. Porém, a maioria permanece 
alheia a caminhos novos de educação da 
fé.

Na base de tudo isto está a deficiente 
preparação dos catequistas e o facto de 
muitos párocos não terem considerado, 
como urgente e necessária, a pastoral 
do catecumenato e da iniciação cristã os 
jovens e adultos candidatos aos sacramen-
tos, nomeadamente da Confirmação.

Esta situação afecta a vida e o futuro 
das comunidades e das iniciativas de 
formação cristã dos adultos e dos agentes 
pastorais.

A formação cristã faz-se numa vida 
concreta e com objectivos adequados, não 
é coisa que se aplique de fora. Pressupõe 
uma conversão cristã em processo de cres-
cimento continuado, em ordem a uma vida 
cristã coerente, testemunhada e vivida em 
comunidade.

Muitas escolas de leigos nasceram 
após o Concílio. Umas realizam a sua 
missão e renovam-se continuamente, 
outras vegetam ou até já fecharam por 
falta de gente interessada.

O compromisso cristão e a alegria da 
fé não são fruto de um diploma alcan-
çado, mas de uma continua conversão a 
Jesus Cristo, como disse Bento XVI aos 
bispos em Fátima: “Uma iniciação cristã 
exigente e atractiva, comunicadora da 
integridade da fé e da espiritualidade radi-

cada no Evangelho, formadora de agentes 
livres nox dio da sociedade”.

12. Sem cristãos convertidos ou em 
processo de conversão a Igreja no seu 
conjunto e as suas comunidades perdem-
-se em pequenas coisas, quando não em 
dissensões internas, desfigurando-se e não 
sendo mais nem testemunho, nem apoio 
dos seus membros que querem caminhar.

O caminho da conversão rumo à matu-
ridade é a iniciação e a re-iniciação cristã 
realizado a sério e no seio da comunidade 
crente, orante e fraterna.

Surgiram nas décadas passadas alguns 
movimentos e serviços como os Cursilhos 
de Cristandade e as Comunidades Neo-
-Catecumenais, por exemplo, que tentam 
com algum êxito, uma pastoral de conver-
são a partir do kerigma ou do primeiro 
anúncio da Boa Nova ou do Evangelho. 
Não se trata de movimentos associativos, 
mas de serviços eclesiais acessíveis que 
provocam o despertar da fé e o seu enrai-
zamento na vida pessoal, com a experiên-
cia de uma vivência comunitária.

Muita gente que passa por estes servi-
ços evangelizadores estava afastada da 
vida cristã, adormecida na sua fé, desco-
nhecedora da riqueza do seu Baptismo. 
Alguma dela frequentava o templo e até 
tinha vida sacramental, mas sem pensar 
numa mudança de vida, numa conversão 
evangélica, traduzida na adesão a Jesus 
Cristo e ao Evangelho e na integração 
numa comunidade de crentes.

Quando surgiu uma proposta que se 
traduziu numa graça, a vida começou 
a mudar, sem outras pressões que a da 
experiência de uma descoberta fascinante 
que estimula a caminhar com um sentido 
novo.

13. Frente a esta problemática pastoral, 
podemos afirmar que a fraqueza da Igreja 
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está relacionada com uma deficiente e 
desadequada educação da fé, que na maio-
ria dos casos nasce mal e não cresce como 
um dom que cada dia deve amadurecer e 
traduzir vida.

A fraqueza da fé traz consigo debi-
lidade do testemunho pessoal e comuni-
tário, a pouca ou nenhuma alegria de ser 
cristão e amado de Deus e, consequen-
temente a pobreza do vigor apostólico e 
missionário e a frieza de muitas assem-
bleias litúrgicas.

Bento XVI, no momento da partida 
para Roma e antes de entrar no avião, 

aproveitou ainda para nos dizer: “O meu 
desejo é que a minha visita se torne incen-
tivo para um renovado impulso espiritual 
e apostólico”.

Aí está. Será que queremos nós ser 
dignos desta hora e fieis ao desafio apos-
tólico e pastoral que nos é posto pelas 
exigências de uma fé adulta e pela reali-
dade de uma Igreja em crise de identidade, 
por parte de muitos dos seus membros que 
se dizem cristãos, mas vivem alheios a 
Jesus Cristo?

@ António Marcelino
Bispo Emérito de Aveiro
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pastoral litúrgica

O CATECUMENADO

Processo de iniciação
e de re-iniciação cristã

Contextualização

A fé evangélica não é um facto da 
natureza, não nasce com o homem, não 
se adquire automaticamente só pelo facto 
de existirmos ou termos nascido. Acre-
ditar é um acontecimento que surge, que 
desponta na existência e que se releva na 
história. Tertuliano afirmava que nós não 
nascemos cristãos, tornamo-nos cristãos1. 
A fé, o ser cristão é dom, acontecimento 
e é o acto do Baptismo que manifesta 
esta gratuidade ou esta contingência. 
Hoje, algo mudou em relação ao tempo 
de Tertuliano e, provavelmente, mais 
que um tornar-se, o cristão surge como 
algo que é feito. Como diz H. Bourgeois, 
podíamos alterar um pouco a expressão de 
Tertuliano e afirmar: «é-se feito cristão, 
devemos tornar-nos». É necessário tornar-
-se também historicamente, isto é, com a 
oportunidade ou a vontade de escolher e 
de ratificar aquilo que as circunstâncias 
ou a tradição familiar propiciaram. Ainda 
que as nossas escolhas estejam ou sejam 
marcadas pelo grupo a que pertencemos 
ou mesmo pela influência familiar ou 
social, existe sempre algo de escolha 
pessoal. Não se é cristão simplesmente 
1 «Fieri enim, non nasci solet Christiana»: Tertullianus, 

De testimonio animae, I, 6, in CCL 1, ed. R. Willems, 
1954, 176.

por herança de um passado, mas por um 
presente assumido e um futuro desejado. 
Mais cedo ou mais tarde, ainda que 
seja somente um pouco, isto acontece2. 
Tornar-se cristão surge, então, como uma 
aventura pessoal e original. Não que seja 
um itinerário privado ou um movimento 
indeterminado; antes, qualquer que sejam 
as situações ou mesmo os temperamen-
tos, o Evangelho é sempre uma «via» 
comum e orientada. Comum porque feita 
em comunidade e porque por ela devem 

2 Cf. H. Bourgeois, L’iniziazione cristiana e i suoi 
sacramenti, ElleDiCi, Leumann (Torino) 1987, 7-9; 
H. Bourgeois, «L’Église est-elle initiatrice?», MD 132 
(1977) 103-105.
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passar todos aqueles que se querem tornar 
cristãos; orientada porque esta passagem 
requer uma forma objectiva de iniciação 
em ordem ao conhecimento e ao reconhe-
cimento de Cristo. Esta iniciação do cami-
nho de conversão acontece na Igreja, a 
qual dá corpo ou forma à conversão de fé3.

Hoje deparamo-nos com alguns factos 
que não podemos ignorar: se antes os 
cristãos eram identificados como aqueles 
que praticavam, hoje todos são cristãos 
ainda que não pratiquem; são cristãos que 
se professam sem Igreja, que pertencem 
a grupos estranhos, exteriores ou mesmo 
marginais em relação à Igreja, que não se 
identificam com uma comunidade, nem 
a conhecem, nem nunca dela fizeram 
parte ou a frequentaram, que realizaram 
itinerários autónomos de «iniciação», 
são autodidactas: são os tais cristãos que 
foram feitos sem nunca se terem tornado 
efectivamente. Mas também há aqueles 
que nunca foram cristãos e que se querem 
tornar, que antes de serem, tornam-se. 
Uns e outros, os baptizados em peque-
nos, os autodidactas e os não cristãos, 
aproximam-se hoje da Igreja para serem 
iniciados e encetarem um caminho de 
conversão que os conduza a Cristo. Não 
podemos esquecer ainda, que cada vez 
mais, para além de adultos, nos surgem 
também crianças, adolescentes que, pelas 
mais variadas razões, não estão baptiza-
das ou iniciadas e se encontram em idade 
escolar e de frequência à catequese4.

3 Cf. H. Bourgeois, «L’Église est-elle initiatrice?», 104- 
-105. «Si donc il y a une initiation en christianisme, 
c’est non seulement parce que la foi est un passage 
mais aussi parce que ce passage prend normalement un 
style ecclésial»: H. Bourgeois, «L’Église est-elle initi-
atrice?», 105. Cf. S. Marsili, «Problemi contemporanei 
della iniziazione cristiana», RivLi 54 (1967), 81-84.

4 A própria catequese sistemática se entende como 
processo de iniciação cristã, ou melhor, entende-se 
ao serviço da iniciação cristã: cf. Conferência Epis-
copal Portuguesa, Para que acreditem e tenham vida. 

Assim, surge a pergunta: como nos 
tornamos cristãos? Ou antes, como se 
podem tornar cristãos estes que procuram 
a Igreja com tal propósito? Dum lado 
temos, pois, os sacramentos que inserem 
em nós o cristianismo como facto, como 
acontecimento, e, ao mesmo tempo, inse-
rem em nós a Igreja como realidade; do 
outro temos um conjunto de elementos 
que contribuem conjuntamente para o 
crescer do mistério da fé no coração do 
homem. De certo que não basta cele-
brar os Sacramentos (ou o sacramento 
– Baptismo); outros elementos intervêm 
no caminho do homem em direcção à fé 
professada pessoalmente: o motivo ou a 
ocasião que dá a possibilidade de se iniciar 
o processo do tornar-se cristão; o passado 
de cada um que forçosamente influencia 
o futuro da caminhada, que facilita ou 
obstaculiza esta; a catequese que leva à 
descoberta espiritual do Evangelho e da 
herança cristã; o grupo de crentes com 
os quais se estabelece contacto efectivo e 
próximo; as celebrações que acompanham 
e ritmam o caminho a efectuar; a experiên-
cia individual retirada por cada um, quer 
das celebrações, quer da catequese.

Os sacramentos situam-se neste 
conjunto complexo e a sua originalidade 
está no fazer a ligação entre o realizado e 
o que está por realizar; inscrevem na nossa 
vida, no nosso corpo, na nossa existência, 
a experiência de fé que se desenvolve e 
que continuará a desenvolver-se; integram 
na Igreja e qualificam, em seu nome, 
a experiência de um ser que descobre 
Cristo. Baptismo, Confirmação e Eucaris-
tia têm uma função fundamental no fazer 
ser e tornar cristãos; são constitutivos da 
fé e dão-lhe objectividade, por isso são 

Orientações para a catequese actual, ed. Secretariado 
Nacional da Educação Cristã, Lisboa 2005, 19-27.



Julho – Dezembro 2010 85

chamados de Sacramentos da Iniciação 
Cristã. Possuem a função de colocar em 
acto a personalidade de base dos cristãos; 
introduzem numa ordem misteriosa, a da 
fé evangélica e da vida eclesial, à qual não 
se pode aceder somente com as próprias 
forças5.

Tentarei fazer convosco um caminho 
que nos ajude a perceber a grandeza do 
Catecumenado – como fazer cristãos – e, 
ao mesmo tempo, enquanto vou apresen-
tando a minha reflexão sobre o caminho a 
percorrer com os não cristãos, introduzir 
alguns elementos no respeitante ao que 
podemos chamar de “re-iniciação” cristã. 
Para tal, tomarei o capítulo primeiro do 
RICA para os não Baptizados ou não cris-
tãos, modelo típico para a formação cristã, 
e o capítulo quarto, do mesmo Ritual, para 
os já baptizados mas que não receberam 
catequese e que procuram completar a sua 
iniciação cristã e tomar parte da comuni-
dade.

O Catecumenado

A fé é, de facto, dom, manifestação da 
gratuidade divina e do seu amor por nós. 
Significa isto que somos iniciados aos 
mistérios, não que nos auto-iniciamos por 
nossa conta e risco6. Portanto, o tornar-se 
cristão é testemunho deste acto de amor 
e de liberdade da parte de Deus, diante 
do qual, ao crente, é pedido um livre e 
confiante acolhimento, afim de que a 

5 Cf. H. Bourgeois, L’iniziazione cristiana e i suoi 
sacramenti, 9-16. Cf. LG, 14.

6 «Il fatto che non si contempli un autobattesimo né 
un’autoconfermazione né un prendere da noi stessi 
il corpo e il sangue del Signori sta a ribadire precisa-
mente la dimensione del dono e della consegna di cui 
i credenti sono resi partecipi per grazia»: O. Vezzoli, 
«L’iniziazione cristiana tra celebrazione liturgica e 
prassi pastorale», in Iniziazione Cristiana, (Quaderni 
teologici del Seminario di Brescia, 12), Morceliana, 
Brescia 2002, 126.

misericórdia do Pai transpareça em toda a 
sua eficácia vivificante.

Este acolhimento do dom de Deus, 
ainda que feito no interior do coração 
de cada um, deve, ao mesmo tempo, 
manifestar-se visivelmente. Há que enten-
der a fé mais do que como simples saber. 
Não se trata somente de simples ou puro 
conhecimento intelectual. O Evangelho 
não nos chama a isso; antes nos convida 
a entrar no mistério, na esfera da existên-
cia de Deus tal como ela é perceptível na 
existência humana, em razão da Aliança, 
da Incarnação e da Páscoa de Cristo. A fé 
não se ensina mas propõe-se e confessa-
-se, chama-nos à conversão, à vida. Neste 
sentido podemos entender que o procurar 
realizar isto mesmo é fazer, também, uma 
iniciação; um fazer com que acreditemos, 
com que entremos com o coração, com o 
corpo, com a imaginação e a sensibilidade 
nesta nova existência marcada pelo ser 
de Deus, mesmo exteriormente7. Além 
do mais, e pelos dados apresentados 
precedentemente, é necessário tempo, não 
propriamente para acreditar, uma vez que 
a fé é dom de Deus, mas para que se possa 
descobrir a Igreja em toda a sua plenitude, 
e também como lugar de acolhimento e 
de estímulo, e para que a fé confessada 
encontre as suas diversas dimensões e, 
mesmo até, seja purificada, caso neces-
sário. Ser cristão significa, pois, ser 
iniciado, na medida em que se entra numa 
«procura» progressiva e orientada e num 
processo onde o tempo se apresenta como 
um factor indispensável de maturação8.
7 H. Bourgeois afirma: «Dans la langage courant, 

extérieur au domaine religieux et chrétien, il est 
frappant de constater que le mot initiation signifie 
très habituellement l’entrée «multi-dimensionnelle» 
dans un monde ou un ordre nouveau d’expériences et 
d’existence»: H. Bourgeois, «L’Église est-elle initia-
trice?», 106, nota 4.

8 Cf. H. Bourgeois, Bourgeois, «L’Église est-elle initia-
trice?», 105-108.
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Ainda no referente à Igreja, é impor-
tante, pois, descobrir a sua identidade. 
Esta não é somente, como todas as reali-
dades sociais que envolvem o homem, 
reveladora ou sujeita a análise de aspectos 
sociológicos, históricos, políticos e econó-
micos. Os seus membros experimentam a 
vida eclesial que brota da origem – Cristo 
– mesmo que, por vezes, as realizações 
não correspondam às ambições. Os cris-
tãos são chamados a viver e a testemunhar 
a fraternidade, o amor, a solidariedade, o 
serviço. Pertencer à Igreja não possui, ou 
pelo menos não devia possuir, interesses 
de carácter social, económico ou mesmo 
de manifestação de poder. Sobretudo 
não faz exclusão de raças ou de culturas. 
Ela tem por razão de ser a fraternidade 
exigente que cria o Evangelho entre 
aqueles que o acolhem e o testemunham. 
É imprescindível que os seus membros a 
conheçam e a vivam. Para isso é necessá-
rio um período de procura, de descoberta, 
provavelmente até de aprendizagem, 
através de uma experiência progressiva e 
prática no seu seio9.

Neste sentido, a iniciação desco-
bre uma outra razão de ser que não tão 
somente em razão do tempo e da apren-
dizagem experiencial, mas também em 
razão da própria Igreja. Ela existe pela 
Igreja, para que a Igreja seja Igreja. Isto 
mesmo é testemunhado pelos preliminares 
do «Ritual da Iniciação Cristã dos Adul-

9 Cf. H. Bourgeois, «L’Église est-elle initiatrice?», 
108. «En l’occurrence, la démarche initiatique a une 
double polarité. Elle est, pour les initiés, un temps 
d’apprentissage et de foi. Et elle est, pour l’Église, 
c’est-à-dire pour les chrétiens déjà baptisés et deve-
nant initiateurs, un mouvement de réidentification. En 
initiant, l’Église se redit à elle-même qui elle est. En 
conduisant l’initiation, elle se ré-initie elle-même. Si 
bien que les nouveaux venus ne sont pas simplement 
intégrés à un type d’existence préalablement défini; ils 
sont associés à un mode d’existence chrétienne qui se 
redéfinit avec eux et, en partie, grâce à eux»: H. Bour-
geois, «L’Église est-elle initiatrice?», 108.

tos»: «A iniciação dos catecúmenos faz-se 
à maneira de uma caminhada progressiva, 
dentro da comunidade dos fiéis. Esta, 
juntamente com os catecúmenos, medita 
no valor do mistério pascal e renova a sua 
própria conversão; e deste modo, com o 
seu exemplo, leva-os a seguirem genero-
samente o Espírito Santo»10. A esta inicia-
ção considerada caminho progressivo 
de manifestação e aprofundamento da fé 
chamamos Catecumenado.

O vocábulo Catecumenado procede 
do verbo grego kate jein, que significa 
«fazer ressoar» ou «instruir de viva voz». 
Ao verbo ejein, que significa «ressoar», 
une-se kerusso, que significa «ser arauto», 
«proclamar como arauto». No Novo Testa-
mento, «catequizar» (tradução mais literal 
do vocábulo katejew) é ensinar os feitos 
essenciais da vida de Jesus; esta instrução 
sucedia-se, provavelmente, ao anúncio 
(querígma) do Evangelho e preparava 
para o Baptismo ou vinha imediatamente 
a seguir11. Trata-se, pois, de uma das mais 
antigas e básicas instituições da Igreja 
onde o carácter catequético-litúrgico-
-moral está presente. Nasceu como etapa 
de preparação para a vida cristã ou como 
processo de iniciação que a Igreja exige 
àqueles que se convertem para que a sua 
fé inicial se transforme em profissão de fé 
explícita, sacramentalmente celebrada no 

10 RICA, 4
11 "Après la Pentecôte, les Apôtres remplissent cette 

mission d'enseignement, non en leur nom propre, mais 
«au nom de Jésus» dont ils rapportent les actes et les 
paroles, se couvrant toujours de son autorité. Comme 
Jésus, ils enseignent au temple, à la synagogue, dans 
les maisons particulières. L'object de cet enseigne-
ment, c'est avant tout la proclamation du message de 
salut ( ) Catéchèse élémentaire, qui veut conduire les 
hommes à la foi; elle est complétée aprés le baptême 
par un enseignement plus approfondi, auquel les 
premiers chrétiens se montrent assidus": A. Baruq – P. 
Grelot, «Enseigner», in Vocabulaire de théologie bibli-
que, ed. X. Léon-Dufour, Les Éditions du Cerf, Paris 
1962, 290-291.
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seio da comunidade cristã pascal12. Para 
Borobio, o Catecumenado é tão impor-
tante quanto imprescindível, ao ponto de a 
iniciação cristã ficar incompleta sem ele13.

A Igreja recorre a esta instituição para 
«fazer», conjuntamente com os Sacra-
mentos da Iniciação Cristã, os seus novos 
membros. Novos membros que podem 
ser adultos ou não (ter em linha de conta 
as devidas adaptações, quer à idade, quer 
à compreensão, quer à mentalidade). No 
dizer de J. López Martín, o Catecumenado 
é a experiência do chamamento do Pai e 
da progressiva transformação do coração 
do homem à semelhança de Cristo, sob a 
acção do Espírito Santo e a orientação da 
comunidade cristã14.

Parece-nos importante começar, pois, 
por destacar dois âmbitos particularmente 
importantes neste processo de aprofun-
damento e vivência experiencial da fé no 
respeitante aos que se apresentam para 
fazer a sua iniciação cristã: o itinerário 
pessoal e o itinerário ou âmbito comuni-
tário.

Itinerário pessoal: começa no momento 
em que o adulto ou a criança, ou os seus 
pais ou os seus tutores, se aproximam da 
Igreja e fazem o seu pedido de Baptismo 
ou de Iniciação Cristã e a partir do qual 
tem início um período de conversão. Há 
que ter em linha de conta a história pessoal 
de cada um entendida individualmente 
como um ser único, irrepetível: o seu meio 
de origem, a sua história familiar, as suas 
motivações e expectativas. Além do mais, 

12 Cf. C. Floristán, Para compreender o Catecumenado, 
Gráfica de Coimbra, Coimbra 1995, 21-22.

13 «Il catecumenato è dunque una parte fondamentale 
dell’insieme degli elementi che costituiscono il 
processo dell’iniziazione cristiana. Fino al punto che 
l’iniziazione cristiana non si può considerare completa 
se ne è priva»: D. Borobio, «Catecumenato», in Litur-
gia, 361.

14 Cf. J. López Martín, «En el Espíritu y la verdad». 
Introducción teológica a la liturgia, (Agape, 5), Secre-
tariado Trinitario, Salamanca2 1993, 398

este itinerário pessoal deve saber respeitar 
o progresso espiritual de cada pessoa ao 
longo de todo o caminho catecumenal. 
Este processo requer conversão, configu-
ração, conhecimento e entrega a Cristo, o 
que acontece somente de forma pessoal15.

Itinerário comunitário: paralelamente 
ao itinerário pessoal desenvolve-se o 
itinerário comunitário; aquele que inicia o 
seu processo de conversão não está sozi-
nho, antes, é auxiliado e acompanhado por 
toda uma comunidade; é no seu seio que o 
neo-convertido descobre Cristo e a própria 
Igreja; é nela que a criança (e o adulto) 
aprendem e apreendem, pelo testemu-
nho, pela celebração, pelo exemplo, pelo 
ensinamento, a conhecer e a amar Cristo 
e a própria Igreja significada e presente 
na comunidade. O grupo de catequese ou 
de aprofundamento da fé revela-se, pois, 
como o ambiente humano no qual cada um 
encontra a Igreja e a comunidade; é este 
grupo que deve acompanhar e caminhar, 
principalmente, com aquele que inicia o 
seu processo de conversão16.

15 Cf. RICA, 306-307; RF, 9, n.º1; 11, n.º 9a; Nota 
Pastoral del Consiglio Episcopale Permanente 
della CEI, L’iniziazione cristiana. 2. Orienta-
menti per l’iniziazione cristiana, Roma, 1999, n.º 
4-6.25.39.41.58-59 (daqui em diante será identificado 
por Nota Pastoral); CEL, «La iniciación cristiana de 
los niños no bautizados en edad escolar», Pastoral 
Litúrgica 211 (1992), 41, n.º 16; 44, n.º 23; CEE, 
La Iniciación Cristiana. Reflexiones y Orientaciones 
[LXX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal 
Española, Madrid, 27 de Noviembre de 1998], (Docu-
mentos de las Asambleas Plenarias del Episcopado 
Español – 29), EDICE, Madrid 1999, 99-100, n.º 
136-137; RA, 8.10.13.15.

16 Cf. RICA, 308-311; RF, 10-11, n.º 5-8; 13, n.º 13-15; 
21, n.º 30-33; 30, n.º 58-59; 39, n.º 82-84; Nota Pasto-
ral, n.º 26-28.31.37.40.49.51.59; Servizio Nazionale 
per il Catecumenato, Guida per l’itinerario catecume-
nale dei ragazzi, ElleDiCi, Leumann (Torino) 2001, 
53.81.86; CEL, «La Iniciación Cristiana de los niños», 
39-42, n.º 9-18; 44-45, n.º23; RA, 11.13.15.17-18.23; 
Diocese do Algarve, Iniciação das crianças não bapti-
zadas em idade de catequese. 1. Liturgia da iniciação, 
Serviços Diocesanos da Pastoral, Faro 2002, 8-11; 
Arquidiocese de Évora, A Iniciação Cristã das crian-
ças em idade escolar. Orientações pastorais, Évora 
2002, 8.10.12§4.13§1-13§2.
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Estes itinerários encontram a sua 
realização efectiva na própria estruturação 
do Catecumenado, a qual se apresenta, 
sobretudo, no RICA e em alguns docu-
mentos da Conferência Episcopal.

Primeiro tempo
Pré-Catecumenado: período de 

evangelização (primeiro anúncio) ou de 
reevangelização, se me permitirem o vocá-
bulo (“segundo anúncio”) – para aqueles 
que já estão baptizados – no qual a pessoa 
humana estabelece os primeiros contactos 
com a Igreja/comunidade (acolhimento 
eclesial) por forma a conhecer melhor 
Cristo e a poder optar por Ele; trata-se de 
um período de tempo com duração inde-
terminada; segundo o nº 7 dos prelimina-
res do RICA, este é “o primeiro tempo, 
que da parte do catecúmeno exige uma 
procura, é destinado à evangelização por 
parte da Igreja e ao «pré-catecumenado», 
e conclui-se pela entrada na «ordem dos 
catecúmenos»”17. É objectivo deste tempo 
ou primeiro período ajudar os simpatizan-
tes a colocarem-se numa procura activa 
da verdade, de abrirem o seu próprio cora-
ção ao acontecimento de salvação afim 
de que Cristo possa tornar-se o objecto 
da sua atenção. Este tempo particular de 
procura-anúncio e de proposta incipiente 
à conversão vive da criatividade, da fanta-
sia e da liberdade divina que chama todos 
os homens ao conhecimento da verdade. 
Uma indicação que julgo importante 
deixar aqui bem explícita é aquela que 
diz respeito ao papel da comunidade ecle-
sial: um qualquer que queira conhecer o 
Senhor não inicia este caminho de forma 
solitária, mas é sustido por aqueles que já 
fizeram a opção pela fé e dela são testemu-

17 RICA, 7.

nhas. A presença da comunidade cristã em 
todas as suas componentes (sacerdotes, 
diáconos, catequistas, leigos) é, essen-
cialmente, uma presença de testemunho, 
de acolhimento e de comunicação, em 
simplicidade, do Evangelho. Além disso, 
os encontros devem ser marcados por um 
verdadeiro clima familiar o qual se reve-
lará bastante determinante no favorecer o 
processo de adesão a Cristo18. No respei-
tante à “re-iniciação”, há momentos da 
comunidade que podem verdadeiramente 
funcionar como momento de “reevange-
lização” ou “segundo anúncio”: um qual-
quer acontecimento dramático da própria 
vida, o pedido de sacramentos para os 
filhos, a preparação para o matrimónio... 
Sem esquecer o quanto é importante que 
a própria comunidade cristã abandone as 
suas presunções e se apresente como lugar 
no qual todo e cada um é respeitado nas 
suas escolhas, não julgado. É importante 
que a própria Igreja “recomece” – junto 
com estes – a ser casa de todos quantos 
procuram uma fé mais esclarecida. No 
âmbito formativo a temática central deve, 
pois, incidir sobre a pessoa de Jesus 
Cristo, aquele que nos fala, nos acompa-
nha e nos ama, sem esquecer a ligação 
Igreja/comunidade – seguidores de Jesus 
Cristo. Também este período deve ser 
marcado por um caminho celebrativo – 
afinal, catequese que não conduza a cele-
brar a vida em Cristo e na Igreja nunca 
poderá ser entendida como verdadeira 
catequese: «Terá em conta as condições 
do lugar e o que for mais conveniente. 
A uns candidatos, mostrar-se-á de prefe-
rência o espírito cristão que eles desejam 
conhecer e experimentar; a outros, a quem 
por este ou aquele motivo se entende 

18 Cf. RICA, 9-13; A. Donghi, Adulti verso il Battesimo. 
Il cammino del catecumenato, Libreria Editrice Vati-
cana, Città del Vaticano 1999, 72-73.
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dever adiar o catecumenado, talvez conve-
nha mais um primeiro acto externo, quer 
deles mesmos quer da comunidade. Este 
acolhimento será feito dentro das reuni-
ões e assembleias da comunidade local, 
aproveitando, por exemplo, as reuniões de 
amizade ou de convívio. Apresentado por 
um amigo, o simpatizante é saudado com 
palavras informais e recebido pelo sacer-
dote ou por um membro respeitável da 
comunidade. É dever dos pastores ajudar 
os simpatizantes, durante todo o tempo do 
pré-catecumenado, por meio de orações 
apropriadas»19. O simpatizante deverá 
descobrir Cristo, não como ideologia ou 
simples prática moral, mas como razão da 
sua autêntica realização pessoal. Por isso 
mesmo, o diálogo com a Igreja, através 
dos gestos de acolhimento, testemunhos, 
oração, são vitais para que o outro possa 
acolher Cristo. Sugerimos, nesta fase, 
como aspectos celebrativos, quer para 
aquele que já fez a escolha de fé, quer 
para aquele que está em procura, a leitura 
de um texto bíblico ou a proclamação de 
um salmo, sempre num ambiente fraterno 
e familiar, a partilha de uma experiência, 
a meditação conjunta da Palavra de Deus 
numa re-leitura à luz da situação concreta 
do irmão ou da comunidade, o encontrar-
-se na oração, vitalizada pelo sinal do 
diálogo, da escuta, da amizade, da ajuda 
fraterna...  

Termina este período com o Rito 
de Admissão ao Catecumenado, o qual 
marca, ao mesmo tempo, o início do tempo 
de Catecumenado propiamente dito.  Deve 
este rito significar uma comunidade 
concreta e visível que acolhe e acompanha 
ao encontro, a viver com Cristo, a celebrar 
o seu amor que salva. Aqui, os candidatos 
manifestam à Igreja a sua vontade e a 
Igreja, no exercício da sua missão apostó-
19 RICA, 12-13

lica, admite aqueles que querem tornar-se 
seus membros20. A celebração litúrgica 
assume um significado muito mais amplo 
porque representa a sedimentação ritual 
do estado interior que deve caracterizar 
todo aquele que decide aceder à salvação 
em Cristo Jesus. Ela coloca em realce a 
importância do encontro de Deus com o 
simpatizante no contexto orante e crente 
da assembleia litúrgica. Destaco da cele-
bração ritual proposta: 

o sinal ritual da cruz sobre a fronte e 
sobre os sentidos (ouvidos, olhos, boca, 
peito e ombros): o mistério da Cruz de 
Jesus é central na vida de todo o cristão; 
ela é o sinal da vitória pascal impresso 
sobre a fronte daquele que quer tornar-se 
servo de Cristo e reafirma a vontade de 
lhe pertencer segundo o estilo do amor 
da cruz; 

a liturgia da Palavra: exprime a dinâ-
mica de todo aquele que quer em verdade 
ser discípulo do Senhor. Deus fala, o 
homem escuta. Para o catecúmeno, seguir 
Cristo acontece através da escuta atenta 
da Palavra. Este é o projecto de vida para 
nós: Cruz e Palavra; estes são os lugares 
de contínua referência para o catecúmeno 
e para o cristão21.

Uma nota sobre celebração para os 
que procuram ser “re-iniciados”: «O 
tempo da preparação é santificado por 
acções litúrgicas, a primeira das quais é o 
rito pelo qual os adultos são recebidos na 
comunidade e se reconhecem como parte 
dela, uma vez que já foram assinalados 
pelo Baptismo»22. Assim, tendo por base a 
celebração acima referida para os catecú-
menos, é proposto um rito de apresentação 
dos candidatos ao Crisma (e à Eucaristia). 
Porque já baptizados, não deve fazer 

20 Cf. RICA, 14.
21 Cf. A. Donghi, Adulti verso il Battesimo, 80-83.
22 RICA, 300.
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parte do esquema ritual a signação. Um 
esquema possível é aquele apresentado 
pelo Pe Leão Cordeiro23 em que prive-
ligia a relação comunidade-catequista-
-candidato, a entrega da Bíblia antecedida 
de uma oração de bênção e súplica pelos 
candidatos e sua tarefa formativa, e o 
momento da paz como verdadeiro gesto 
acolhedor (materno) da comunidade. 
Daqui em diante, segundo o mesmo capí-
tulo IV, « Depois disso, participarão nas 
celebrações da liturgia da palavra, quer 
naquelas em que se reúne a assembleia 
dos fiéis, quer nas que se destinam mais 
directamente aos catecúmenos»24.

Segundo tempo
O Catecumenado: É chegado o 

tempo de realizar um verdadeiro «tirocí-
nio» de vida cristã. Este é o período no 
qual o catecúmeno aprofunda a sua fé, por 
isso a sua duração será  suficientemente 
prolongada, conveniente para a maturação 
da fé. Não se trata de aprender coisas de 
cor; de saber tudo e mais alguma coisa; 
trata-se de crescer em graça, em fé, em 
caridade, na experiência espiritual do 
amor de Deus e de tomar consciência de 
que é chamado a dar uma resposta aos 
inúmeros convites do Senhor; trata-se 
de caminhar em direcção a uma verda-
deira mudança de vida, uma conversão, 
bem como uma mais clara descoberta e 
identificação com a comunidade de cren-
tes manifestada, quer nos momentos de 
oração, celebrações, escuta da Palavra, 
quer no próprio testemunho de vida de 
fé pelo serviço e apostolado. Importante 
neste período a formação à celebração 

23 J. Leão Cordeiro, Catequeses para a Confirmação e a 
Eucaristia, Secretariado Nacional de Liturgia, Fátima 
2010, 224-226.

24 RICA, 301

pela própria celebração. Além do mais, 
é também imprescindível, como de resto 
em todos os outros tempos, o respeito 
pelo tempo de cada um, ou seja, pela 
evolução e progresso de cada catecúmeno 
individualmente25. É necessário estruturar 
o cristão, colocando-o em relação com o 
Deus de Jesus Cristo que continua hoje, 
connosco, a História da Salvação – cele-
brando o amor de Deus que se nos dá 
no tempo e nos acontecimentos da nossa 
existência. Como temáticas importantes 
deste período saliente-se, entre outras, o 
conhecimento do mistério da História da 
Salvação nas suas grandes etapas em rela-
ção aos mistérios do ano litúrgico e, nessa, 
dos sacramentos da Iniciação Cristã como 
seus momentos particulares, através dos 
quais o catecúmeno se torna, também ele, 
participante dessa história; apresentar as 
bem-aventuranças (discurso da montanha) 
como regra de vida do cristão.26

25 Não se pode construir um itinerário sem atender a 
este aspecto. O catecúmeno não é mais um; nem é um 
dos do grupo que em tal momento ou dia vai celebrar 
a Iniciação Cristã porque assim foi calendarizado. 
Dito de forma simples e clara, celebra quando estiver 
preparado e não em tal dia só porque foi planeado 
que aí aconteceria a celebração da Iniciação Cristã. 
Lógico que, para tal, é necessária não só uma grande 
atenção, como um grande acompanhamento por parte 
de quem guia o grupo e sua formação para tal missão. 
Nada resulta se a seriedade e a exigência (não intran-
sigência ou falta de amor e acolhimento) necessárias 
a tal percurso não estiverem presentes. Não podemos 
simplesmente pensar em cumprir calendários; o único 
calendário essêncial é o ritmo de cada um. É preciso 
não esquecer que tratamos de sacramentos, vida de 
Deus. Pensar simplesmente em idades ou fases como 
forma pastoral de administrar sacramentos leva à cria-
ção de situações difíceis, como aliás vivemos neste 
momento. Um verdadeiro Catecumenado promove 
uma verdadeira e justa Iniciação Cristã; mas para isso 
é preciso olhar ao itinerário pessoal de cada candidato: 
cf. RICA, 307 e 310.

26 Cf. RICA, 14-20; RF, 11-12, 9b; 21, n.º 30-32; RA, 16; 
Servizio Nazionale per il Catecumenato, Guida per 
l’itinerario catecumenale dei ragazzi, 81-139; Nota 
Pastoral, 41; CEL, «La Iniciación Cristiana de los 
niños», 42, n.º 17.



Julho – Dezembro 2010 91

Como itinerário litúrgico destaca o 
RICA: celebrações da Palavra de Deus, 
Exorcismos menores27, Bênçãos28, «Tradi-
ção» do Símbolo e da Oração dominical – 
compêndio da fé e da oração: para que os 
catecúmenos nunca se afastem das raízes e 
pilares da sua escolha de vida –, «Effathá» 
e rito da Unção dos Catecúmenos.

No respeitante aos já baptizados 
mas que não receberam catequese e se 
preparam para celebrar o Sacramento do 
Crisma (e Eucaristia), afirma o RICA: 
« Para significar a acção de Deus nesta 
preparação, pode ser oportuno lançar mão 
de alguns ritos próprios do catecume-
nado, que melhor respondam à situação 
e à necessidade espiritual destes adultos, 
como são as tradições do Símbolo, da 
Oração dominical e até dos Evangelhos».29 
Veja-se como o que corresponde especifi-
camente ao Baptismo não surge proposto 
pelo ritual: «Effathá» e Unção com o Óleo 
dos Catecúmenos, bem como as bênção 
menores e os exorcismos menores, o 
que também acontecerá no tempo da 
Quaresma, na preparação próxima, uma 
vez que os escrutínios são específicos dos 
catecúmenos como preparação imediata 
para o Baptismo30.

27 “Os primeiros exorcismos, ou exorcismos menores, 
põem diante dos catecúmenos a verdadeira condição 
da vida espiritual, a luta entre a carne e o espírito, a 
importância da renúncia para alcançarem as bem-
-aventuranças do reino de Deus e a necessidade contí-
nua do auxílio divino”: RICA, 101.

28 As bênçãos são "sinais do amor de Deus e da soli-
citude da Igreja para com eles (Catecúmenos), para 
que, enquanto ainda estão privados da graça dos 
sacramentos, recebam da Igreja o encorajamento, a 
alegria e a paz, para continuarem o seu trabalho e o 
seu caminho": RICA, 102.

29 RICA, 302.
30 Também aqui gostaria de destacar a obra do Pe Leão 

Cordeiro, que nos apresenta duas celebrações para este 
período, a Entrega da Oração Dominical e a Entrega 
do Símbolo: cf. J. Leão Cordeiro, Catequeses para a 
Confirmação e a Eucaristia, 227-238.

O catecumenado encontra o seu 
cumprimento e o seu rito de passagem 
para o período seguinte no Rito de Eleição 
ou Inscrição do Nome. “Chama-se «elei-
ção», porque a admissão feita pela Igreja 
se funda na eleição de Deus, em nome de 
quem ela actua; chama-se «inscrição do 
nome», porque os candidatos escrevem 
o seu nome no livro dos «eleitos», como 
penhor de fidelidade”31. Este é o momento 
decisivo de todo o Catecumenado32. O 
rito, teologicamente, deve ser compreen-
dido como um chamamento de Deus e 
da comunidade, um «chamamento pelo 
nome» em sentido bíblico, uma eleição. O 
facto de que seja a comunidade a emitir o 
seu juízo de idoneidade faz-nos perceber 
como os sacramentos, antes de serem 
um direito do homem, são dom de Deus 
e que a Igreja é a depositária deste dom. 
O rito litúrgico da eleição deve acontecer 
habitualmente no primeiro Domingo da 
Quaresma, de forma a inaugurar o início 
do tempo de preparação quaresmal, que 
terminará nas solenidades pascais. Como 
breve descrição do rito aponto: apresen-
tação dos candidatos, a cuja idoneidade é 
significativamente expressa em termos de 
escuta e de actuação (o por em prática) da 
Palavra de Deus, de comunhão fraterna 
e de oração (Act 2,42); interrogação dos 
candidatos e inscrição do nome no Livro 
dos Eleitos; admissão ou eleição com 
recurso à comunidade e aos padrinhos 
(o acolhimento comunitário é sinal da 
contínua acção apostólica da Igreja que 
revive o mandato de Cristo de chamar 
ao discipulado através do Baptismo e da 
observância dos mandamentos); oração 
pelos eleitos com a súplica para que todos 
os membros da comunidade vivam em 

31 RICA, 22.
32 Cf. RICA, 23.
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verdade e plenitude o seu ser de Cristo e 
d’Ele dêem testemunho na sua vida.

Terceiro tempo
Purificação e Iluminação (prepara-

ção imediata): esta etapa deve acontecer 
quando o candidato apresenta ou revela 
uma fé próxima daquela que é exigida 
para a celebração dos Sacramentos da 
Iniciação Cristã. Deve coincidir com a 
última Quaresma antes da celebração 
dos sacramentos. O eleito é convidado 
a descobrir a Quaresma como tempo de 
iluminação espiritual. Deve, por isso, 
ser conduzido a viver este tempo num 
clima de oração e celebração; ser levado 
a descobrir, mormente pelas celebrações 
de cariz penitencial – escrutínios (ou 
exorcismos) –, que Cristo lhe concede a 
sua paz e a sua força por forma a vencer 
os obstáculos à sua conversão33. No 
dizer de Donghi, o escrutínio é, antes de 
mais, «um discernimento, na oração e 
no contacto com a Palavra de Deus, da 
situação de conversão daquele que se está 
preparando para receber o Baptismo... O 
seu sentido é o de incessante invocação 
para que o mistério de Cristo, que é vida 
nova e luz radiosa, possa inundar aquele 
que foi pelo Pai escolhido para ser regene-
rado no mistério pascal de Cristo»34. Este 
período é marcado fundamentalmente 
pela formação de âmbito litúrgico, ou 
seja, celebrações. Elas serão a verdadeira 
catequese deste período. Com o olhar 
posto quer na grande celebração que se 
aproxima, quer nas celebrações deste 

33 Como afirma o RF, «Les futurs baptisés collaborent 
à l’action divine par leur volonté de mieux connaître 
le Christ et de participier davantage à la vie de son 
Église, par la reconnaissance qu’ils ne répondent pas 
toujours à l’amour de Dieu et par une pénitence adap-
tée à leur condition»: RF, 30, n.º 57.

34 A. Donghi, Adulti verso il Battesimo, 107-109.

tempo, as temáticas formativas deveriam 
incidir sobre o projecto de vida com Jesus 
e na vida nova – o fruto da Páscoa35. Para 
isto muito poderão e deverão contribuir as 
celebrações dominicais da comunidade, 
onde a liturgia da Igreja, desde sempre, as 
orientou para este momento, ou seja, para 
a comunidade que se renova e para o eleito 
que irá entrar na salvação e na vida nova. 
De facto, a Palavra de Deus dos Domingos 
da Quaresma (Ano A, aquele que especial-
mente se apresenta como destinado aos 
catecúmenos), e em especial o Evangelho, 
são um manancial de vida: Tentações, 
Transfiguração, Samaritana (Água Viva), 
Cego de Nascença (Luz), Ressurreição de 
Lázaro (Vida), Paixão... 

Outras celebrações: Caso não tenham 
sido celebradas as Tradições durante o 
tempo do catecumenado, podem ser feitas 
neste tempo, depois dos escrutínios; além 
disso pode ser feita a redição do Simbolo, 
de preferência em Sábado Santo, bem 
como o rito do Effathá e a Unção com o 
Óleo dos Catecúmenos.

Para os já baptizados a proposta do 
capítulo IV aponta para celebrações de 
cariz penitencial, sempre na Quaresma, 
que conduzam para uma verdadeira cele-
bração do sacramento da penitência (ver 
ritual da penitência)

O tempo da purificação e da ilumi-
nação exprime, pois, o estilo próprio de 
todo aquele que queira tornar-se seria-
mente discípulo do Senhor: atenção à 
Palavra com uma firme e radical vontade 
de conversão no contexto da oração 
pessoal e comunitária. Neste tempo, o 
eleito é conduzido ao interior da vida da 
comunidade para nela respirar o clima de 

35 Cf. RICA, 21-27; RF, 12, n.º 9c; 30, n.º 55-57; Servizio 
Nazionale per il Catecumenato, Guida per l’itinerario 
catecumenale dei ragazzi, 141-165; Nota Pastoral, 43; 
CEL, «La Iniciación Cristiana de los niños», 42, n.º 18.
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salvação e renovação de modo a que a sua 
existência venha sempre posta sob a luz 
e a potência do Espírito Santo. É neste 
clima que o Credo e o Pai nosso se tornam 
os instrumentos essenciais para que a 
vontade de seguir Cristo possa ser verda-
deira e autêntica. A fé orante e a oração 
crente são as condições habituais para que 
o catecúmeno possa deixar-se plasmar 
pelo artista divino e estar pronto a viver 
em plenitude o dom que deve qualificar a 
sua existência: a Páscoa do Senhor36.

A propósito dos já baptizados, como 
para os não baptizados, o tempo próprio, 
o vértice de toda a formação e caminhada 
“catecumenal” é a Vigília Pascal. Nela, 
com os catecúmenos (eleitos), receberão 
os sacramentos. Depois, completarão a 
sua formação cristã e realizarão a plena 
inserção na comunidade, vivendo, em 
conjunto com os neófitos, o tempo da 
mistagogia37.

Quarto tempo
A etapa pascal – Mistagogia: este é 

um ou o período de aprofundamento dos 
mistérios vividos e celebrados, por parte 
do candidato, no seio da comunidade 
cristã. Este é o tempo no qual o neófito – o 
novo cristão, o novo filho – deve fami-
liarizar-se mais fortemente com a vida 
cristã e suas exigências de testemunho. 
Tendo em conta a sua idade, é conduzido 
e auxiliado a descobrir o lugar próprio 
dos sacramentos recebidos na sua vida, a 
crescer numa cada vez maior fidelidade a 
Cristo, renovando-a pelos sacramentos. 
Se até aqui a comunidade era importante, 
a partir de agora torna-se imprescindível. 
Ainda que continue a sua caminhada de 

36 Cf. A. Donghi, Adulti verso il Battesimo, 113; RICA, 
25.

37 Cf. RICA, 304-305.

aprofundamento e de inserção na Igreja, 
dentro do grupo, necessita profundamente 
da comunidade cristã cada vez mais como 
exemplo e família38. O Tempo Pascal – o 
grande Domingo – é o tempo de desen-
volver o aprofundamento existencial do 
acontecimento morte-ressurreição de 
Jesus e da efusão do Espírito Santo numa 
intensa personalização do próprio evento, 
ou seja, como nos diz o Ritual: «Dado 
este último passo, a comunidade, junta-
mente com os neófitos, aprofunda mais o 
mistério pascal e procura traduzi-lo cada 
vez mais na vida pela meditação do Evan-
gelho, pela participação na Eucaristia e 
pelo exercício da caridade. Na verdade, 
o novo modo de enunciar os sacramentos 
recebidos e, sobretudo, a experiência dos 
mesmos vão dar um conhecimento mais 
completo e mais frutuoso dos «misté-
rios». Os neófitos foram renovados no seu 
espírito, saborearam as íntimas delícias 
da palavra de Deus, entraram em comu-
nhão com o Espírito Santo e descobriram 
como o Senhor é bom. Desta experiência, 
própria do homem cristão e aumentada 
com a prática da vida, tiram novo sentido 
da fé, da Igreja e do mundo»39. Pode e 
deve o período mistagógico ser marcado 
por catequeses mistagógicas, que ajudem 
o baptizado a aprofundar a sua vocação 
a ser comunidade para se tornar sempre 
mais comunhão. A fé baptismal, vivida 
nos sacramentos pascais, não se esgota 
numa experiência individualista e subjec-
tiva, mas é uma realidade essencialmente 
eclesial. A Eucaristia será sempre o centro 
da acção mistagógica. A celebração da 
eucaristia oferece à experiência baptismal 

38 Cf. RICA, 37-40; RF, 54, n.º 128-132; Servizio Nazio-
nale per il Catecumenato, Guida per l’itinerario cate-
cumenale dei ragazzi, 177-219; Nota Pastoral, 48-49; 
RA, 17.

39 RICA, 37-38.



uma contínua vitalidade para realizar de 
forma verdadeira e plena a sua configu-
ração ao Ressuscitado. A Eucaristia será 
o hoje da confissão de fé eclesial. Cada 
vez que a assembleia eucarística celebra 
as maravilhas de Deus, goza de ser salva, 
revitalizada e alicerçada na comunhão 
eclesial!

Francisco Machado Couto

Siglas

RF (Ritual Françês) – Rituel du baptême des 
enfants en âge de scolarité. L’initiation chrétienne 
des enfants non baptisés en scolarité dans l’ensei-
gnement primaire, ed. Chalet-Tardy, Paris 1977 e 
1993.

RA (Ritual Alemão) – Die Eingliederung von 
Kindern im Schulalter in die Kirche. Studienaus-
gabe für die Katholischen Bistümer des deutschen 
Sprachgebietes. Erarbeitet von der Internationalen 
Arbeitsgemeinschaft der Liturgischen Kommissio-
nen im deutschen Sprachgebiet. Herausgegeben 
von den Liturgischen Instituten Salzburg-Trier-
Zürich, Benzinger – Herder, Einsiedeln – Köln – 
Freiburg – Wien 1986.

RICA – Iniciação Cristã dos Adultos. Ritual 
Romano reformado por decreto do Concilio 
Ecuménico Vaticano II e promulgado por autori-
dade de S.S. Papa Paulo VI, Gráfica de Coimbra – 
Conferência Episcopal Portuguesa, Coimbra 21996.

LG – Concílio Vaticano II, Constituição Dogmática 
sobre a Igreja, Lumen Gentium.

CEL – Comisión Episcopal de Liturgia de España

CEE – Conferencia Episcopal Española

CEI – Conferenza Episcopale Italiana
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Introdução

Os organizadores do Encontro Nacio-
nal de Pastoral Litúrgica entenderam que 
era oportuno incluir, este ano, na Escola 
de Ministérios, um trabalho com os leito-
res, após dois anos de interregno. Anteci-
padamente peço desculpa àqueles de entre 
vós que já me ouviram muitas vezes, e 
conto também com a benevolência dos 
que se encontram aqui pela primeira vez.

Pensei, primeiro, que seria interes-
sante tomar as leituras da Vigília Pascal e, 
convosco, tentar descobrir as razões que 
levaram a Igreja a escolhê-las para serem 
proclamadas nessa noite memorável em 
que os cristãos celebram a vitória da vida 
sobre a morte.

Depois pensei noutro assunto. No 
mês de Maio Bento XVI veio a Portugal. 
A televisão transmitiu as três celebrações 
da Missa presididas pelo Papa em Lisboa, 
em Fátima e no Porto. Porque não utilizar 
as gravações das leituras e do canto dos 
salmos dessas celebrações, para exem-
plificar modos diferentes de ler e cantar 
na liturgia? A experiência já nos mostrou 
que é quase impossível, numa sala com 
tão grande número de pessoas como esta, 
fazer exercícios de leitura ou de canto. 
Mas podemos ver e ouvir outras pessoas 
a proclamar a Palavra de Deus e a cantar 
o salmo responsorial, e apreciar as suas 
qualidades e defeitos. É a proposta que 
vos faço.

pastoral litúrgica

PROCLAMAR A PALAVRA

Uma Escola de Ministérios, e neste 
caso uma Escola de Leitores, deveria ser 
capaz de ensinar coisas elementares aos 
que vêm pela primeira vez, e coisas mais 
avançadas aos que já a frequentam há 
mais tempo. Apesar de não ser fácil, vou 
tentar responder às expectativas de uns e 
de outros. 

Em trabalhos deste género, tem de 
haver sempre tempo para esclarecer dúvi-
das,  fazer perguntas, lembrar pormenores 
que ficaram esquecidos. Podeis intervir 
quando o julgardes mais oportuno.

Teremos tempo, entre hoje e amanhã, 
de fazer tantas coisas? Vamos ver.

I. A maravilha 
de um Deus que fala

1. Deus fala e dá ao homem
a capacidade de falar

A palavra é uma das características 
mais extraordinárias do ser humano. Os 
homens e as mulheres distinguem-se de 
todos os outros seres vivos da terra porque 
falam, porque comunicam uns com os 
outros sobretudo através da palavra.

Comunicar por meio da palavra não 
começou com o homem. Antes dele ser 
criado, já o Senhor em quem nós acredi-
tamos falava, dizendo palavras criadoras: 
«Disse Deus: Faça-se a luz. E a luz foi 
feita... Disse Deus: Haja um firmamento. 
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E assim aconteceu... Disse Deus: Faça-
mos o homem à nossa imagem e seme-
lhança... Deus criou o ser humano à sua 
imagem... Ele os criou homem e mulher» 
(Gen 1). 

Foi por ter sido criado à imagem e 
semelhança de Deus, que o ser humano 
recebeu a capacidade de aprender a falar.

2. Aprender a falar 
 e aprender a ler

Como terão o homem e a mulher 
começado a falar? Como inventaram eles 
as primeiras palavras? Ainda hoje, uma 
criança leva bastante tempo para balbuciar 
a primeira sílaba das palavras papá ou 
mamã, apesar de repetidamente pronun-
ciadas por seus pais. Depois, à medida que 
vai crescendo em idade, o acto de falar 
torna-se-lhe natural. 

Aprender a ler é mais difícil do que 
aprender a falar. É com naturalidade que 
aprendemos a falar uns com os outros. 
Mas já assim não acontece com a leitura. 
Aprender a ler pressupõe uma outra 
aprendizagem de vários anos nos bancos 
da Escola. E nem todos os que sabem 
ler, lêem bem. Só se aprende a ler bem 
lendo muito e praticando as regras da boa 
leitura. Ler bem não é intuitivo.

3. Deus continuou a falar 
 ao longo do tempo

Deus não falou só no princípio para 
criar o mundo e o ser humano. Falou 
também a Abraão e aos patriarcas, com os 
quais estabeleceu uma aliança de amizade. 
Depois apareceu e falou a Moisés: disse-
-lhe o seu nome e mandou-o ir libertar o 
povo descendente dos patriarcas, que há 
muito era escravo no Egipto. Realizada 
essa libertação memorável, Deus falou de 
novo a Moisés no monte Sinai para lhe dar 
a lei, e a seguir falou a todo o povo, por 
intermédio de Moisés.

Começou então uma nova fase da vida 
de Israel. Deus falava aos profetas, sempre 
que o julgava oportuno, e estes anuncia-
vam ao povo as palavras do Senhor. Foi 
de todas estas palavras e da reflexão sobre 
elas que nasceu o Antigo Testamento.

4. Jesus Cristo, 
 Verbo e Filho de Deus

Ao chegar a plenitude dos tempos 
Deus decidiu falar aos homens por seu 
Filho. Nascido da Virgem Maria, Jesus 
Cristo cresceu em idade e em graça diante 
de Deus e dos homens, e deu início à 
missão para que viera ao mundo. Falou 
aos seus contemporâneos da Palestina 
e particularmente aos Apóstolos e aos 
discípulos, revelando-lhes, por obras e 
palavras, que era o Filho de Deus.

Os Apóstolos, por sua vez, receberam 
a ordem de levar as palavras de Jesus por 
toda a parte. Não perderam tempo. Come-
çaram a fazê-lo de viva-voz e por escrito. 
Foi dessa pregação viva e das cartas que 
escreviam às comunidades cristãs, que 
nasceram os Evangelhos e os Actos do 
Apóstolos, as Cartas de Paulo e a Carta 
aos Hebreus, as de Tiago e de Pedro, as de 
João, de Judas e o Apocalipse, que consti-
tuem o Novo Testamento. 

Em nenhum destes escritos os Após-
tolos se anunciam a si mesmos mas a 
Jesus, seu Mestre e Filho de Deus, que 
fora morto, ressuscitara e fora para junto 
do Pai, donde enviou, como prometera, 
o Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, 
para continuar a obra começada por Jesus 
Cristo e levá-la à sua plenitude.

5. A Igreja, a Palavra de Deus na liturgia 
 e o Leitor

Aos Apóstolos da primeira hora suce-
deu a Igreja, a comunidade universal dos 
discípulos de Cristo, que Deus não deixou 
sem a sua palavra, como não deixara sem 
ela o povo da primeira aliança. 
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Como e quando fala o Senhor a este 
seu povo, gerado nas águas do Baptismo, 
fortalecido pelo Dom do Espírito e alimen-
tado com a Eucaristia? Fala-lhe pelos 
sucessores dos Apóstolos e seus colabo-
radores (bispos, presbíteros e diáconos); 
fala-lhes pelas palavras do Antigo e do 
Novo Testamento (a Bíblia) quando a 
lêem ou meditam; fala-lhes no íntimo 
do coração pelo Espírito Santo durante a 
oração e em muitas circunstâncias da vida; 
mas sobretudo fala-lhes quando escutam a 
leitura da Palavra revelada, durante a cele-
bração da Liturgia, seja ela sacramental ou 
não. É por isso que esta Palavra tem uma 
grande importância. A Igreja afirma que 
na Igreja, quando se lê a Sagrada Escri-
tura, é o próprio Deus quem fala, é Cristo, 
realmente presente na sua Palavra, quem 
anuncia o Evangelho.

Esta é a razão pela qual gostaria de 
ser capaz de mostrar a importância duma 
leitura bem proclamada. Não sei se conse-
guirei fazê-lo. Mas vou tentar, ajudado 
pelo interesse que manifestais através da 
vossa presença. 

Não tenho dúvidas de que a leitura 
litúrgica da Palavra inspirada é um contri-
buto ímpar não só para dar beleza e digni-
dade ao culto que prestamos a Deus, mas 
também para que cada membro da assem-
bleia possa sentir-se participante activo na 
celebração e receba os seus frutos mais 
saborosos, depois de interpelado por esta 
palavra pronunciada com arte e com alma 
pelo Leitor.

II. Celebrar a Palavra 
 na Liturgia Eucarística

1. A riqueza da Palavra na Bíblia 
 e na Liturgia

A Bíblia é muito mais que um livro 
com palavras a respeito de Deus. Ela é 
também e sobretudo um livro com pala-
vras pronunciadas pelo próprio Deus, para 

tocar e penetrar o coração do homem, de 
tal modo que este participe desde agora, 
no próprio mistério da vida de Deus. «A 
Escritura, dizem os bispos belgas num 
documento recente que estamos a seguir 
neste nosso trabalho, é como que uma 
carta que nos é dirigida, uma mensa-
gem do Senhor, um convite a conhecê-lo 
melhor, uma maravilha nunca ouvida: 
por amor, o Altíssimo faz-nos participar 
naquilo que Ele é» (nn. 7-8).

Mas é na liturgia da Palavra, que a 
Escritura atinge o seu objectivo último: o 
de ser proclamada no meio da comunidade 
reunida, para que esta escute Deus que 
lhe fala. É então que a Escritura se torna 
Palavra viva para aquele que a recebe com 
fé, alimento que faz viver da própria vida 
de Deus.

A proclamação litúrgica é uma acção 
simbólica pela qual as palavras da Escri-
tura se tornam uma Palavra viva e sonora 
através da voz humana. É por ela que a 
assembleia é convidada a entrar numa 
relação recíproca com Deus: Deus volta-
-se para o homem e o homem responde 
voltando-se para Deus.

O leitor deve ter consciência de que a 
Palavra que ele dirige a qualquer assem-
bleia não vem de si, mas de Deus. Deus 
fala aos homens por intermédio de um 
homem.

2. A riqueza da liturgia da Palavra
 na Eucaristia

Começo por recordar o esquema duma 
liturgia da Palavra, tal como a encontra-
mos na Eucaristia dominical a partir do 
Concílio Vaticano II. 

 1 – Primeira leitura, quase sempre 
tirada do Antigo Testamento

 2 – Salmo responsorial
 3 – Segunda leitura, tirada das Cartas 

dos Apóstolos, Actos e Apocalipse
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 4 – Aclamação antes do Evangelho
 5 – Evangelho
 6 – Homilia
 7 – Profissão de fé
 8 – Oração universal

Na liturgia da Palavra da Eucaristia 
nem tudo pertence aos leitores leigos. 
De facto, não são os leitores leigos que 
cantam a aclamação antes do Evangelho, 
mas os cantores e a assembleia; não é a 
eles que pertence proclamar o Evangelho, 
mas ao diácono ou ao presbítero; não são 
eles que fazem a homilia, mas aquele que 
preside à celebração; e por fim não eles 
que dizem sozinhos a profissão de fé, 
mas toda a assembleia celebrante, da qual 
fazem parte.

A este propósito, a Instrução Geral do 
Missal Romano exprime-se deste modo: 
«A celebração da Eucaristia é acção de 
toda a Igreja; nesta acção cada um inter-
vém fazendo tudo e só o que lhe compete, 
conforme a sua posição dentro do povo de 
Deus» (n. 5). A expressão tudo e só o que 
lhe compete, tornou-se célebre na reforma 
litúrgica, e aparece uma segunda vez na 
Instrução Geral com esta redacção: «Por 
conseguinte, todos, ministros ordenados 
ou fiéis cristãos leigos, ao desempenha-
rem a sua função ou ofício, façam tudo e 
só o que lhes compete» (n. 91).

Pela minha parte acrescentaria ainda o 
seguinte: mas façam-no bem!

3. As duas primeiras leituras

Aos domingos, antes do Evangelho, 
cuja proclamação pertence a um ministro 
ordenado, há duas leituras.

O ideal será que haja dois leitores 
leigos para proclamar essas duas leituras, 
não só porque se trata de textos diferentes 
quanto aos autores, mas também quanto 

às origens, dado que o primeiro é quase 
sempre do Antigo Testamento (excepto 
no tempo pascal) e o segundo sempre do 
Novo Testamento. A mudança de leitor 
ajudará a descobrir tais diferenças, o que 
é sempre enriquecedor para a assembleia.

Na parte final deste trabalho farei 
algumas observações úteis para preparar 
e proclamar bem cada uma destas leituras.

4. O salmo responsorial

O salmo goza de um estatuto parti-
cular nas nossas liturgias. Faz parte inte-
grante da liturgia da Palavra e vem no 
leccionário. Por esta razão, nunca pode 
ser substituído por um canto não bíblico, 
por mais bonito que seja. Também é inte-
ressante saber que o salmo geralmente é 
escolhido em função da primeira leitura. 
Quando esta é do Antigo Testamento, 
leitura e salmo formam um conjunto que 
teve início no povo de Israel, e que os 
cristãos aceitaram na sua própria liturgia, 
por acreditarem que o Deus do povo da 
primeira aliança é o mesmo que continua 
a falar-nos hoje a nós.

O salmo chama-se responsorial por 
ser a nossa resposta a Deus que nos fala 
primeiro. O seu género é diferente das 
leituras. Se as leituras são ditas, o salmo, 
normalmente, é salmodiado, forma parti-
cular do canto, com pequenas modulações 
finais dos versículos de cada estrofe, e 
estas separadas umas das outras por um 
refrão. Se não há ninguém para cantar o 
salmo, os versículos podem ser ditos. Mas 
é importante, mesmo nesse caso, manter 
o refrão cantado por toda a assembleia, a 
fim de manifestar que se trata da oração 
de todo o povo, e dar à resposta da assem-
bleia uma amplitude e sonoridade que a 
simples recitação não tem.
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Cada salmo tem a sua tonalidade 
própria: confiança, súplica, pedido, acção 
de graças... Seja qual for a maneira de 
o proclamar (cantando-o ou lendo-o), é 
preciso ter isso em conta. É bom lembrar 
que a leitura dum poema é mais delicada 
que a de um texto em prosa, pelo que 
deve preparar-se com mais cuidado e 
proclamar-se em jeito de oração, procu-
rando um tom de voz adaptado ao carác-
ter próprio de cada salmo, e um ritmo 
da recitação poética que não destoe dos 
versículos.

Para manifestar claramente que não se 
trata de uma outra leitura, é preferível que 
o salmista que lê ou canta o salmo não seja 
o leitor que fez a primeira leitura ou que 
fará a segunda. Além disso, o salmista terá 
o cuidado de não deixar o ambão antes de 
a assembleia ter cantado o último refrão. 
Na liturgia da Palavra da celebração euca-
rística durante a semana, pode ser conve-
niente, por razões pastorais, que o leitor 
da primeira leitura recite também o salmo 
que se lhe segue

5. As intenções da oração universal

Enunciar as intenções da oração 
universal é diferente de proclamar o texto 
das leituras; trata-se aqui de introdu-
zir a assembleia numa oração unânime 
e confiante. Com efeito, o verdadeiro 
momento da oração não é a intenção, mas 
o refrão, no qual a assembleia pede que a 
sua oração seja ouvida: Ouvi-nos, Senhor.

Um leitor apresenta ou lê as intenções 
e a assembleia responde. O refrão ganha 
sempre em ser cantado. Note-se ainda 
que a oração universal só termina após a 
oração conclusiva do presidente. O leitor 
deve esperar pelo fim desta e só depois 
voltar ao seu lugar.

III. Através da voz do leitor
 Deus fala aos homens de hoje

1. A fé do leitor

No decurso do diálogo entre Deus 
e o seu povo, os leitores são incumbi-
dos duma missão importante. A Igreja 
considera a função do leitor como um 
ministério confiado aos leigos e conferido 
numa celebração de instituição (cf. Carta 
apostólica Ministeria quaedam, de Paulo 
VI (15 de Agosto de 1972).

Mas a verdade é que os leitores insti-
tuídos são uma raridade. A Instrução Geral 
do missal Romano, tendo isso em conta, 
traz um número dedicado aos leitores 
não instituídos, onde se lê: «Na falta de 
leitor instituído, podem ser designados 
outros leigos para proclamar as leituras 
da Sagrada Escritura, desde que sejam 
realmente aptos para o desempenho 
desta função e se tenham cuidadosamente 
preparado, de tal modo que, pela escuta 
das leituras divinas, os fiéis desenvolvam 
no seu coração um afecto vivo e suave 
pela Sagrada Escritura» (IGMR 101: cf. 
EDREL 349). Isto mostra a dignidade dos 
leitores encarregados de ler as palavras 
da Bíblia, ao emprestarem as suas vozes 
a fim de fazerem compreender a Palavra 
de Deus à assembleia, mesmo que não 
tenham sido instituídos.

Um dia, Deus disse a Ezequiel: 
«Quando eu te falar, abrir-te-ei a boca e 
tu dir-lhes-ás: “assim fala o Senhor”» (Ez 
3, 27). É preciso que cada fiel presente na 
liturgia possa dizer: pela voz que escutei, 
Deus falou-me hoje. A função do leitor é 
permitir à palavra ser escutada como Pala-
vra de Deus para hoje, como o disse Jesus 
na sinagoga de Nazaré: «Cumpriu-se hoje 
esta Palavra da Escritura que acabais de 
ouvir» (Lc 4, 14-21). 
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Se é verdade que a boa proclamação 
de um texto pressupõe, por parte do leitor, 
alguma preparação técnica e certas quali-
dades naturais para a leitura em público, 
não se espera nem exige, contudo, que 
ele seja um especialista na arte de decla-
mar. Isso há que esperá-lo e exigi-lo a um 
declamador profissional.

Do leitor litúrgico espera-se uma 
leitura de fé, e exige-se o testemunho de 
que ele próprio entendeu que a Palavra por 
ele proclamada lhe foi dirigida também a 
si, e que, para ser coerente com o serviço 
que realiza, e proclamar a Palavra de Deus 
cada vez melhor e com mais fruto, deve 
procurar fazê-la sua, vivendo-a.

Podemos então dizer que a proclama-
ção litúrgica é mais do que uma decla-
mação, não por ser tecnicamente mais 
perfeita ou por levar a assembleia a aplau-
dir o leitor, como acontece nos recitais de 
poesia, mas porque mostra algo da sua fé, 
da sua convicção de que o texto que ele 
proclama é realmente uma Palavra viva 
para si e para a assembleia à qual Deus se 
dirige quando o leitor proclama a leitura.

Já era assim que pensava um bispo 
do séc. III, a respeito de um jovem por 
ele instituído leitor, não porque o tivesse 
ouvido proclamar a palavra, mas porque 
conhecia o belo testemunho que ele dera 
da sua fé, diante dos pagãos (cf. O Livro 
do Leitor, p. 56, n. 12).

2. Ser leitor é um serviço

Na proclamação litúrgica da Palavra 
de Deus, é sem dúvida ela que deve ser 
posta em relevo e não o leitor. É ele que 
está ao serviço da Palavra e da comuni-
dade reunida, e não o contrário. Primeiro 
ouvinte da Palavra, ele deve ter preparado 
a leitura – se possível vários dias antes – 
para aí descobrir o que ela lhe diz ou lhe 
sugere. Ele precisa portanto de um certo 

número de qualidades; assumirá o seu 
serviço com grande dedicação para que a 
Palavra seja escutada, percebida e provo-
que a resposta da comunidade.

Ser leitor é um serviço e não um 
degrau para alguém subir mais alto. Ser 
leitor é uma responsabilidade aceite com 
alegria e não uma honra de que alguém se 
vanglorie.

3. Ser leitor 
 é estar ao serviço do texto

Os livros da Bíblia não são todos 
iguais. Cada um à sua maneira convida 
os crentes a encontrarem-se com Deus e 
revela uma experiência espiritual de fé 
vivida por aqueles que nos precederam. 
Essa experiência é a mesma que somos 
convidados a fazer nossa hoje. Embora os 
textos da Bíblia tenham sido escritos há 
muito tempo, a sua mensagem permanece 
admiravelmente actual. 

Se cada texto da Bíblia foi redigido 
por uma só pessoa, foi sempre em nome 
da experiência de um conjunto de crentes 
que essa pessoa o escreveu.

No caso de um texto bíblico difícil de 
compreender, mais vale uma boa introdu-
ção à leitura a fim de situar o contexto, o 
quadro original do relato. A interpretação 
da Palavra pelos crentes, para hoje, tornar-
-se-á muito mais fácil.

Para descobrir a riqueza própria de um 
texto, não é preciso ser especialista. Uma 
boa edição da Bíblia com uma introdução 
a cada livro e notas no fundo da página, 
ajudam a situar o texto no seu contexto. 
Além disso, ler todo o capítulo donde foi 
extraída a passagem a proclamar, e ter ao 
menos uma ideia sobre o seu autor, contri-
buem para uma leitura mais inteligente.

Como aquilo que o leitor tem a dizer 
não nasce de si próprio, é preciso que ele 
encontre aquilo que o autor do texto quis 
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dizer e como quis dizê-lo. E isso implica 
algum esforço.

4. Ser leitor 
 é estar ao serviço da assembleia

Membro da assembleia, o leitor 
coloca-se ao serviço desta para proclamar 
as maravilhas de Deus. É sua responsabi-
lidade ajudar os fiéis a escutar a Palavra e 
a responder-lhe com um Graças a Deus, 
com o salmo ou uma aclamação.

Uma vez que o leitor está ao serviço 
da assembleia, deverá ele proclamar a 
leitura de rosto levantado, como fazem os 
locutores da televisão? De modo nenhum, 
pois é o Senhor que se dirige aos seus 
fiéis através do leitor. Por isso, este deve 
apagar-se, e não aparecer com o protago-
nismo de um locutor de televisão ou de um 
actor de cinema.

Isto porém não quer dizer que o leitor 
nunca levante o olhar para aqueles que o 
escutam. Também nisto ele deve compor-
tar-se com naturalidade, o que é diferente 
de exagero. Seja como for, a voz, o tom, o 
ritmo e a velocidade utilizados, devem ser 
mais importantes do que o olhar.

IV. Beber na fonte

1. A preparação espiritual do leitor

Na Liturgia Deus fala e nós responde-
mos-Lhe. Se Deus fala é porque quer dar-
-nos alguma coisa da sua vida, é porque 
quer fazer-nos entrar na sua vida.

Mas nem sempre é fácil sentir-se à 
vontade na Bíblia, donde são tiradas as 
leituras que se proclamam na celebração, 
de tal modo este livro é antigo e por vezes 
muito estranho.

Como pode um leitor leigo ter acesso 
à Bíblia, para aí captar a voz de Deus, e 
depois proclamar a leitura à assembleia 

convocada pelo Senhor, para a alimentar? 
Como há-de o leitor preparar-se espiritual-
mente para que, ao proclamar uma leitura, 
desde o ambão, na sua voz a assembleia 
escute Deus que fala através do leitor? 
Dito de outro modo, como conseguirá o 
leitor tornar o tom da sua voz o mais ajus-
tado possível à voz de Deus?

Bebendo na fonte, isto é, lendo, 
meditando e rezando a própria palavra 
que irá proclamar. Se o leitor permitir 
que o texto amadureça dentro de si para 
depois o transformar em oração, não terá 
dificuldade em proclamá-lo no ritmo certo 
e com a entoação apropriada. Na medida 
em que nos aproximamos da Escritura 
pela oração, aproximamo-nos mais de 
Deus, fonte de água viva. É Paulo que 
o escreve aos Tessalonicenses: «Damos 
continuamente graças a Deus, porque, 
tendo recebido a palavra de Deus, que 
nós vos anunciámos, vós a acolhestes não 
como palavra de homens, mas como ela é 
verdadeiramente, palavra de Deus, a qual 
também actua em vós que acreditais» (1 
Tes 2, 13).

Fixemos estas três palavras na mente 
e no coração: ler, meditar, rezar. Elas 
ajudam, quem que seja, a ser melhor leitor.

2. Ler: que diz o texto?

Ler a Bíblia, é pôr-se à escuta do 
Senhor. A Escritura pede antes de mais 
uma leitura atenta, com uma grande aber-
tura do coração àquilo que está escrito. 
A Bíblia não é um jornal. Num jornal 
podemos percorrer rapidamente os títulos. 
Na leitura da Bíblia não.

A leitura de um texto bíblico exige 
tempo e paciência. É preciso ler e reler 
a Bíblia. É preciso tentar compreender. 
Temos de ler o texto sempre com um olhar 
novo, como se o fizéssemos pela primeira 
vez.
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3. Meditar: 
 que diz Deus através do texto?

A leitura da Bíblia feita com fé leva 
naturalmente à meditação ou reflexão. 
Quando alguém reflecte no texto bíblico 
que acabou de ler, sente gosto e necessi-
dade de penetrar mais no seu sentido, de o 
compreender melhor, de saber ao certo o 
que Deus quis dizer através do autor que 
o escreveu, e de saborear a presença de 
Deus nas próprias palavras por Ele inspi-
radas. Era já assim que acontecia na época 
em que os salmos nasceram: “Provai e 
vede como o Senhor é bom” (Sal 33, 9). 
A esse trabalho de reflexão os Padres da 
Igreja chamaram mastigar a Palavra, 
lendo-a e relendo-a para procurar compre-
ender o seu sentido pleno, através dos elos 
que unem um texto a outros textos. 

O leitor de hoje há-de fazer a si 
próprio esta pergunta, quando medita 
num texto bíblico a fim de preparar a sua 
proclamação: por este texto que eu vou ler, 
o que é que Deus quer revelar acerca de Si 
mesmo, de nós e da nossa vida?

Talvez algum dia ele próprio ou um 
dos seus ouvintes fique surpreendido por 
um versículo que lhe tocou mais o cora-
ção. Uma palavra que ainda ontem não lhe 
dizia nada, poderá hoje abrir-lhe os olhos 
e orientar o seu dia. É então que é lançada 
uma ponte entre a Bíblia e a nossa vida.

4. Rezar: 
 qual é a minha resposta a Deus?

Depois de ter lido e meditado os textos 
da Escritura, devemos guardá-los no cora-
ção a fim de que eles alimentem a nossa 
oração. De uma forma muito natural, cada 
um deles vai-se tornando como que uma 
resposta a Deus.

«Por nós próprios não sabemos o 
que havemos de pedir, para rezarmos 

como deve ser; mas o próprio Espírito 
intercede por nós com gemidos inefáveis» 
(Rom 8, 27). Através da leitura espiritual 
e da meditação, é a própria Escritura que 
nos põe na boca as palavras da oração, 
muitas vezes em forma de repouso silen-
cioso junto do Senhor, outras em forma 
de contemplação das suas maravilhas. 
Assim se inaugura uma nova forma de 
compreender a Palavra. Pouco a pouco a 
nossa vida vai deixar-se orientar pela vida 
d’Aquele que Se dá a conhecer.

Ler o texto com atenção, reflectir 
naquilo que Deus nos quer dizer hoje, orar 
e responder ao que Deus nos diz, deixa 
então de ser apenas a ponte lançada entre a 
Bíblia e a nossa vida, e passa a ser também 
uma réplica da escada do sonho de Jacob, 
narrada no livro do Génesis: «Jacob teve 
um sonho: viu uma escada apoiada na 
terra, cuja extremidade tocava o céu; e, 
ao longo desta escada, subiam e desciam 
mensageiros de Deus. Por cima dela 
estava o Senhor, que lhe disse: «Eu sou 
o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o 
Deus de Isaac...». Despertando do sono, 
Jacob exclamou: «O Senhor está real-
mente neste lugar e eu não o sabia!» (Gen 
28, 12-16).

V. Alguns aspectos técnicos

1. O ritmo da leitura

Ler em público não é a mesma coisa 
que ler em privado. Ler para uma assem-
bleia numerosa é diferente de ler para um 
pequeno grupo. 

A fim de preparar a dicção do texto, 
devemos lê-lo por inteiro, uma primeira 
vez, apenas com os olhos e em seguida a 
meia voz.

Ler não é cantar, e contudo há um 
ritmo numa frase, num texto. É impor-
tante descobri-lo e assimilá-lo antes de o 
propor.
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O leitor deve ter cuidado em deixar 
juntas as palavras que formam um 
conjunto, em marcar pausas, em acentuar 
sílabas, em treinar-se a dizer os nomes 
difíceis.

Deve prestar atenção a ler lentamente, 
muito lentamente, porque os olhos vêem 
mais depressa do que os ouvidos escutam.

Deve respirar calma e profundamente, 
concentrar-se no conjunto do texto e não 
apenas nas três primeiras linhas, não 
comer as últimas palavras da frase mas lê- 
-las mais devagar, não deixar morrer a voz 
no final do texto.

2. Os cortes e as pausas

A assembleia escuta a leitura, mas não 
tem o texto diante dos olhos. É através 
dos cortes, das pausas e dos silêncios que 
ela poderá compreender melhor o que é 
proclamado. 

Recordemos ainda que o som vai mais 
depressa do que o sentido. Se o leitor 
lê o texto não é só para que os ouvintes 
escutem as palavras, mas para que o seu 
sentido lhes penetre a inteligência. É esse 
o fim dos cortes, das pausas e dos silên-
cios.

Os cortes das frases vêm propostos 
nos leccionários; as pausas são indicadas 
pelos sinais de pontuação; e os silêncios 
pelos espaços entre as linhas. A forma 
como se apresenta o texto no leccionário 
destina-se a ajudar o leitor na preparação 
e na proclamação.

Só uma boa preparação e um ensaio 
podem assegurar uma distribuição dos 
elementos do texto o melhor possível.

O leitor deve fazer uma paragem 
completa da dicção no fim de cada pará-
grafo, e um corte claro mas breve depois 
de um ponto de fim de frase, de um ponto 
e vírgula, e de dois pontos. 

Dois segundos para uma pausa e 
um segundo para um corte pode parecer 
excessivo, mas é a este preço que uma 
leitura é boa. 

Tentem, treinem-se. 

3. Entoação

Deve prestar-se atenção à diferença 
entre os géneros literários litúrgicos (a 
leitura é em prosa e o salmo é em verso), e 
encontrar o tom certo para cada um deles.

Uma leitura lê-se, o salmo reza-se; 
a primeira leitura da Vigília Pascal é um 
grande relato da história da salvação; uma 
epístola é uma carta dirigida a uma Igreja 
particular por algum dos Apóstolos... É, 
pois, necessária, uma mudança de tom.

O leitor há-de prestar atenção à mono-
tonia e à teatralidade. O melhor é ser 
simples, calmo, interessado. Não variar 
demasiado o tom da voz, articular bem 
sem gritar, não dar a impressão de soletrar; 
ter cuidado em pronunciar com dignidade 
os títulos ou nomes dados a Deus, e prestar 
atenção às fórmulas conclusivas das duas 
primeiras leituras: “Palavra do Senhor”.

4. Articulação

Se todos os pontos anteriores forem 
respeitados, a articulação não será certa-
mente o problema capital, mas o leitor 
deverá estar atento a certos pormenores.

Particularmente deve prestar atenção a 
não esquecer as vogais finais das palavras 
graves e a não trocar as consoantes (dizer 
bem “povo” e não “pov”; “Colossenses” e 
não “Colonenses”); deve ter cuidado com 
os “e” mudos, tanto entre palavras como 
no fim da frase; deve pronunciar correcta-
mente certas palavras menos conhecidas, 
e dizer bem Gálatas e não Galatas ou até 
Galatás; catecúmenos e não catecumenos; 
Antioquia e não Antióquia.

Julho – Dezembro 2010 103



5. Gestos e atitudes
O lugar do corpo é muito importante 

na liturgia. A forma de se deslocar, o modo 
de olhar, a maneira de estar no ambão. Os 
gestos graves dizem muitas coisas sobre a 
ritualidade de cada elemento. Não esque-
cer que a liturgia se vê e se ouve.

Mas particularmente o leitor deve 
prestar atenção a alguns pontos: ir deva-
gar para o ambão, não ficar escondido 
por detrás dele, mostrar pela atitude, o 
respeito que se tem pelo lugar onde esta-
mos, começar a leitura só quando todos 
estiverem atentos. 

Por respeito pela Palavra de Deus, 
fazer a leitura a partir do livro é muito mais 
nobre do que fazê-lo a partir duma simples 
folha policopiada, ou mesmo dum missal 
dos fiéis, ou duma revista, muito úteis para 
a leitura em privado, mas que não devem 
usar-se na proclamação pública e solene 
da liturgia. Estes pequenos pormenores 
dizem muito sobre o nosso modo de olhar 
para a Palavra de Deus.

Proclamar uma leitura não é fazer um 
discurso. A maneira de olhar a assembleia 
e de ler a palavra na liturgia não pode 
ser igual aos de um orador que fala em 
público. Já o dissemos antes: o leitor não 
lê um texto escrito por si, pelo que não 
tem de estar sempre a levantar os olhos do 
livro e a olhar a assembleia. Pode fazê-lo 
ao dizer: “Leitura do livro...”. E ao termi-
nar a leitura, é bom que não vá para o seu 
lugar com muita pressa.

6. A sonorização

Os meios de difusão evoluíram muito 
mas é preciso ter cuidado. Eles não subs-
tituem a competência do leitor. O micro-
fone nem sempre é necessário. É preciso 
utilizá-lo com perfeito conhecimento. O 
abuso do microfone, de que o leitor nem 

sempre se dá conta, pode fazer da leitura 
um verdadeiro discurso público que não 
tem lugar na liturgia.

Antes de proclamar a palavra com 
a ajuda do microfone, há que prestar 
atenção a alguns pontos. Isso permite 
evitar pequenos efeitos desagradáveis 
que podem acontecer. Um microfone não 
corrige, antes acentua os erros. É preciso 
desligar o microfone antes de o deslocar, 
ou de o regular à altura do leitor e a uma 
boa distância.

7. Preparação e formação

Lembro que os leitores de cada paró-
quia poderiam reunir-se algumas vezes 
cada ano, e como grupo fazerem exercí-
cios de leitura, avaliando o desempenho 
de cada um de maneira construtiva e até 
mesmo gravar as leituras. 

Escutar-se a si mesmo para eventu-
almente rectificar o que pareça ter sido 
menos bem, é uma forma de permitir que a 
Palavra de Deus ressoe cada vez com mais 
verdade e nitidez na nossa liturgia.

8. Proclamar

Através da voz do leitor, é Deus que se 
dirige aos homens. Tendo-se alimentado 
da Palavra antes de se dirigir à assembleia, 
o leitor dará todas as oportunidades ao 
texto de ser recebido como tal.

O leitor deve ter a preocupação de 
preparar a sua leitura previamente. É pois 
importante organizar o serviço de leito-
rado. Se o leitor é designado no domingo 
de manhã ao chegar à igreja, ele não 
poderá certamente ter feito este trabalho 
de interiorização e de meditação. E o texto 
terá então menos oportunidade de ser 
proclamado e ser acolhido como aquilo 
que ele é.
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Sendo proclamado como Palavra do 
Senhor, haverá então, da parte da comu-
nidade, um maior desejo de responder: 
Graças a Deus.

9. Ler muito a Bíblia

Através da Bíblia, foram gerações e 
gerações que deram testemunho da sua 
relação com Deus. Neste Livro conta-se a 
história de uma aliança. Quem diz aliança, 
diz pacto entre pelo menos duas partes: 
Deus e os homens.

Todo aquele que proclama a Palavra 
de Deus deve ser leitor assíduo da Bíblia. 
S. António de Lisboa sabia-a toda de cor. 
Não se exige tanto de qualquer leitor, mas 
pode e deve pedir-se-lhe que a leia muito.

10. Conhecer bem o leccionário

O leccionário dominical propõe um 
formulário para cada domingo; o leccio-
nário ferial (ou de semana) propõe leituras 
bíblicas para cada dia da semana. Deste 
modo nos é proposto um ritmo.

No domingo, salvo razões pastorais 
importantes, devem utilizar-se sempre as 
três leituras. De semana, em certos dias, a 
assembleia pode escolher entre as leituras 
feriais ou as do Santoral. Mas, não esque-
çamos que, antes de tudo, é da Palavra 
de Deus que se trata. Se ela nos é dada 
de graça, por Deus, porquê então querer 
mudá-la, a pretexto de que se compreende 
mal este ou aquele texto? 

Nós não estamos ali para compreender 
tudo, nem para entender imediatamente 
todo o mistério que nos é revelado. Aliás 
as leituras dominicais voltam ciclicamente 
cada três anos, o que nos dará a oportuni-
dade de aprofundar sempre mais o nosso 
conhecimento de Deus (conhecimento 
pelo coração). Ter em conta tudo isso, é 
também dar-se conta da universalidade 
das nossas celebrações. Não será belo 
poder dizer que todos os cristãos celebram 
no mesmo dia, a partir das mesmas leitu-
ras, solidariamente uns com os outros?

Notemos aqui o interesse do leccioná-
rio. Trata-se, claro está, de um livro que é 
muito mais que um objecto. É o livro da 
Palavra de Deus que é proclamada, é um 
lugar de revelação. O leitor terá sempre a 
peito fazer a leitura a partir do leccioná-
rio. Abri-lo significa tornar viva a história 
entre Deus e os homens. O leitor abre-o 
não para contar ou recordar uma história 
à assembleia, mas para fazer entrar os que 
o escutam nessa história, para tirar o véu 
de uma das suas passagem a seus irmãos 
e irmãs.

Cada leccionário começa pelos Preli-
minares. Desafio-vos a lê-los com aten-
ção. São eles, juntamente com a Instrução 
Geral do Missal Romano, os dois melho-
res textos propostos aos leitores para a sua 
formação permanente na arte de procla-
mar a Palavra de Deus.

José de Leão Cordeiro
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Formação para Acólitos
Fátima  —  20 - 22 Maio  —  2011

OBJECTIVO
* Ajudar as dioceses a terem acólitos 

capazes de  formar outros acólitos.

TEMÁTICA
* Liturgia – noções básicas
* IGMR – Cerimonial do Bispos
* Livros e alfaias litúrgicas
* Missa com um bispo
* Várias funções e serviços
* Preparação de uma celebração

DESTINATÁRIOS
* Acólitos maiores que sejam apresen-

tados pelos delegados diocesanos.

INSCRIÇÃO

* 70 euros. Este preço incluí aloja-
mento e inscrição na formação.

LOCAL DO CURSO

* Casa Nossa Senhora das Dores  
em Fátima.

INSCRIÇÕES

* As inscrições devem ser feitas no 
Secretariado Nacional de Liturgia 
até ao dia 30 de Abril de 2011.

* A inscrição terá de ser feita atra-
vés do serviço diocesano. Não são 
aceites inscrições sem a assinatura 
do respectivo responsável diocesa-
no de Acólitos.

FORMADORES
P. Carlos Cabecinhas 
Diocese de Leiria-Fátima

P.  Francisco Couto 
Arquidiocese de Évora

P.  Luís Leal 
Patriarcado de Lisboa

Morada:
Serviço Nacional de Acólitos
Secretariado Nacional de Liturgia
Santuário de Fátima – Apartado 31
2496-908 FÁTIMA

Outras informações em: 
http://acolitos.liturgia.pt
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IV
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O Baptismo é o mais belo, 
precioso, dom de Deus. 
Celebrá-lo e recebê-lo 
é ter já na terra os céus.

De todo o viver cristão o 
baptismo é fundamento, 
Vamos recordar então 
os nomes do sacramento.

Desde o seu rito central, 
baptizar é “imergir”: 
morrer para todo o mal 
para em Cristo ressurgir.

Mergulho no invisível, 
banho, regeneração, 
vestimenta incorruptível, 
dom, selo, iluminação.

Dom e bênção outorgados 
ao pobre que não traz nada 
é graça dada aos culpados 
na cruz de Cristo alcançada.

Libertação dos pecados, 
renascimento de filhos 
na Igreja incorporados 
para seguir novos trilhos.

Destas fontes baptismais 
nasce um povo para Deus 
e os limites naturais 
alargam-se até aos céus.

O principal elemento 
é a água baptismal, 
benzida naquele momento 
ou na Vigília pascal.

Com o selo da unção, 
o baptizado tem dote. 
Sendo ungido é “cristão” 
profeta, rei, sacerdote.

Se for adulto ou criança 
na idade da razão, 
recebe já sem tardança 
o Crisma ou Confirmação

A unção do santo Crisma 
com o óleo consagrado 
simboliza o dom do Espírito 
que nele foi derramado.

Da dignidade cristã 
a veste branca é sinal 
a anunciar o amanhã 
do banquete nupcial.

Entrega-se a vela acesa 
no bento Círio pascal. 
Em Cristo, luz e beleza, 
o cristão é luz e sal.

O que foi banhado é 
agora filho de Deus. 
Já pode dizer com fé: 
“Pai nosso que estais nos céus...”

Filho de Deus, revestido 
com a veste nupcial, 
será depois admitido ao 
banquete celestial.

Luís Ribeiro

POESIA
Mistagogia baptismal
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Texto de Luís Ribeiro
Mús. de A.F. Santos

O primeiro é o Baptismo, 
segundo, a Confirmação, 
o terceiro, Eucaristia 
quarto, Reconciliação.

Há 'inda mais três acções
que também são sacramento: 
Unção dos Doentes, Ordem, 
Matrimónio ou Casamento.

Os sacramentos consagram 
as várias fases da vida 
aumentando em nós a graça 
ou dando a graça perdida.

Estrofes

Refrão

Os sacramentos são dons 
do Senhor à sua Igreja
e a cada um dos seus membros, 
na situação em que esteja.

Podem assim designar-se, 
segundo a sua feição, 
de iniciação e de cura,
de serviço e comunhão.

No primeiro sacramento 
da iniciação cristã 
com Cristo ressuscitamos 
para a vida de amanhã.

Música

OS SETE SACRAMENTOS
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Incorporados em Cristo, 
cheios de graça e encanto, 
pelo Crisma recebemos 
o dom do Espírito Santo.

Lavados e perfumados 
p'lo Baptismo e p'la Unção 
vamos depois tomar parte 
na Mesa da Comunhão.

Banho, perfume, alimento, 
e palavra que nos guia, 
tudo se torna presente 
na divina Eucaristia.

Água, óleo, vinho e pão 
são os sinais que nós vemos. 
Por detrás desses sinais 
está Cristo, como cremos.

Apesar de renovados, 
somos fracos e doentes. 
Confiemo-nos a Cristo, 
contritos e penitentes.

Cristo, Belo e Bom Pastor, 
vem sempre à nossa procura 
com a palavra da vida
e os sacramentos da cura: 

Reconciliação, Perdão, 
Penitência... – vários termos –, 
Santa Unção ou Unção 
dos Doentes ou Enfermos.

Também nestes sacramentos 
da sua Santa Paixão 
o Senhor nos faz passar 
da morte à ressurreição.

Nos sacramentos buscamos 
a graça da salvação, 
mas há dois mais destinados 
ao serviço e comunhão:

A Ordem ou Ministério 
Matrimónio, união: 
serviço ao povo de Deus; 
amor fiel e cristão.

Podem ainda agrupar-se 
estes sete sacramentos, 
segundo a sua frequência, 
em mais dois compartimentos:

Alguns imprimem carácter, 
ou marca espiritual: 
recebem-se uma só vez 
para a glória celestial.

São o Baptismo e o Crisma 
a Ordem ou Ministério 
na fidelidade a Cristo, 
na comunhão do Mistério.

Penitência, Eucaristia 
Santa Unção, Matrimónio, 
todos nos unem a Cristo 
na luta contra o Demónio.

Sacramentos são acções 
e palavras de Jesus 
que nos dão a salvação 
que Ele nos alcançou na cruz.

O que em Cristo era visível, 
diz o papa São Leão, 
torna-se agora presente 
no sacramento cristão.

"Não foi, disse Santo Ambrósio, 
por enigmas que eu Te vi. 
Porém nos teus sacramentos, 
Senhor, eu Te encontro a Ti"..

Vamos todos confiantes 
a Cristo, fonte da graça, 
para que da sua glória 
participantes nos faça.



O tema do meu breve apontamento 
vai ser este: como nasceu, se organizou e 
desenvolveu um catecumenado de adultos 
em duas paróquias rurais alentejanas dos 
nossos dias e quais foram os seus frutos. 
Trata-se de uma experiência pessoal de 
valor limitado. É apenas um contributo, 
entre outros, nesta XXXVI Semana 
Nacional de Pastoral Litúrgica. Espero 
não vos maçar muito.

Antes, porém, de entrar no tema 
propriamente dito que acabo de enunciar, 
permitam-me que olhe um pouco para 
trás, para o meu próprio “catecumenado” 
de criança, se assim lhe posso chamar, que 
não deve ter sido diferente daquele que 
muitos de vós fizestes.

1. Baptismo, catequese, 
 Primeira Comunhão e Crisma

Nasci no centro do País e sou Padre 
no Alentejo. Até aos 19 anos vivi numa 
pequena aldeia da Beira Alta. A linha do 
horizonte, para onde quer que me voltasse, 
era sempre limitada por altas serras: a 
Norte o Caramulo, a Leste a Estrela, ao 
Sul a Lousã e a Poente o Buçaco. 

Nessa aldeia fui baptizado, cresci, 
brinquei, e aos 7 anos entrei na escola 
e na doutrina, como então se chamava 
à catequese. Mas a minha família não 
esperou por esta idade para me introdu-
zir na experiência de vida cristã que ela 

própria vivia. Foi em ambiente familiar 
que aprendi a fazer o sinal da cruz, a rezar 
o Pai Nosso e a Ave Maria, e a ir à Missa 
todos os domingos. 

Na catequese aprendi as fórmulas 
que vinham no catecismo e que a memó-
ria infantil decorava com facilidade, tal 
como, na escola, decorava a tabuada, as 
preposições e os nomes das serras e dos 
rios. 

Quando chegou o momento próprio 
fiz, com outros meninos e meninas, a 
primeira Confissão, num sábado, e a 
primeira Comunhão no dia seguinte, um 
domingo de Maio. 

Já não me lembro bem da idade com 
que recebi a Confirmação, mas certamente 
foi antes dos nove anos. Quando o senhor 
Bispo chegou à minha paróquia disse-
-lhe de cor um discurso escrito pelo meu 
professor. Ainda me recordo das palavras 
então proferidas. Seguiu-se a Missa, e, 
dentro dela, o Crisma, que é o outro nome 
da Confirmação.

A partir de então continuei a praticar 
a minha fé, a desenvolvê-la e alimentá-la, 
na paróquia, na vida familiar e pessoal-
mente.

Aos 19 anos fui para Moçambique, 
onde o movimento da Juventude Operária 
Católica, através do programa de forma-
ção contínua e de vida espiritual que 
me proporcionou, acabaria por abrir-me 
novas perspectivas.

pastoral litúrgica

EXPERIÊNCIA DE CATECUMENADO  
EM DUAS PARÓQUIAS RURAIS
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2. O Concílio Vaticano II 
 e o Ritual da Iniciação cristã 
 dos adultos

Aos 26 anos voltei para Portugal e 
entrei no Seminário de Évora, e aos 33 
anos fui ordenado presbítero. Antes da 
ordenação, o senhor Arcebispo de Évora 
disse-me que eu iria continuar os meus 
estudos em França, onde frequentei 
primeiro a Universidade de Estrasburgo, 
de 1965 a 1968, e a seguir o Instituto 
Superior de Liturgia de Paris, de 1968 a 
1970. 

Foi nesta última Escola que os profes-
sores Cyrille Vogel, Joseph Gelineau e 
Pierre Jounel, entre outros, me ajudaram a 
descobrir o que fora a iniciação cristã e o 
catecumenado dos adultos nos primeiros 
séculos da vida da Igreja, como ambos 
evoluíram e se tornaram instituições 
fundamentais, e a seguir quase desapa-
receram, até que a reforma da liturgia 
promovida pelo Concílio Vaticano II lhes 
deu novo vigor. 

Por serem peritos da reforma litúrgica, 
aqueles professores do Instituto de Litur-
gia de Paris informavam os seus alunos 
sobre o andamento dos trabalhos de prepa-
ração do livro que viria a chamar-se Ritual 
da Iniciação Cristã dos Adultos, do qual 
temos estado a falar nestes dias. 

Terminados os meus estudos em Paris, 
regressei a Portugal e comecei a leccionar 
Liturgia no Seminário de Évora no ano 
lectivo de 1970-71. Em 1972 era publi-
cada a primeira edição típica latina do 
referido Ritual, e oito anos mais tarde a 
sua tradução portuguesa (1980).

Estudei os seus conteúdos em porme-
nor e ensinei-os com entusiasmo aos 
meus alunos, primeiro no Seminário e a 
seguir no Instituto Superior de Teologia 
de Évora. E quando o meu Bispo me 
nomeou pároco de duas pequenas aldeias 

da Diocese de Évora, decidi tomar esse 
Ritual por guia do catecumenado de adul-
tos, por encontrar nele, de maneira clara, 
um verdadeiro tratado sobre a teologia, a 
liturgia, a pastoral e a catequese da inicia-
ção cristã dos adultos.

3. O catecumenado 
 em duas paróquias rurais

Não tardaram a aparecer, nas paró-
quias entregues aos meus cuidados pasto-
rais, os primeiros candidatos adultos a 
discípulos de Cristo. Ainda hoje, quando 
isso acontece, começo por acolhê-los o 
melhor que sei e posso, e alerto-os para 
o facto de que a preparação irá ser demo-
rada, a fim de terem tempo de buscar o 
Deus vivo e percorrer o caminho da fé. 
Digo-lhes que as catequeses semanais 
serão no dia mais conveniente para todos, 
e que a participação na Missa dominical 
é muito importante para quem deseja 
conhecer Jesus Cristo e ser seu discípulo 
na Igreja que Ele fundou. 

A esse propósito, recordo-lhes a 
resposta dos cristãos de Abitínia ao juiz 
que os interrogava sobre os motivos que 
os levavam a desobedecer às ordens da 
política imperial de então, reunindo-se 
uns com os outros no dia do Sol: «Nós não 
podemos viver sem o “dominicum”». 

Entrego-lhes uma ficha de inscrição 
com o pedido de a trazerem preenchida 
para a primeira reunião de todos os candi-
datos que solicitaram o Baptismo até essa 
data, reunião essa que tem sempre lugar no 
I Domingo do Advento, início de um novo 
ano litúrgico e de um novo catecumenado. 
São grupos pequenos, a maioria das vezes 
com dois, três ou quatro candidatos. 

O último grupo de catecúmenos (2007-
2009) foi constituído pelo Fernando, 
casado e pai de dois filhos, e por três 
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jovens solteiras: a Telma, a Inês e a Nádia. 
A Nádia foi a primeira a desistir, ao fim de 
duas catequeses; seguiu-se a Inês, ao fim 
de doze. Persistiram até ao fim do catecu-
menado o Fernando e a Telma. Tiveram 
primeiro como catequista a Susana, e a 
seguir, durante a maior parte do catecume-
nado, o próprio Pároco. Quer o Fernando 
quer a Telma receberam os sacramentos 
da iniciação cristã das mãos do Bispo da 
Diocese, na Páscoa de 2009. De então para 
cá não apareceu mais nenhum candidato.

As catequeses para o catecumenado 
dos adultos começaram por ser preparadas 
pelos serviços diocesanos mas, a pouco e 
pouco, foram sendo adaptadas localmente 
àqueles e àquelas a quem se destinavam, 
e sucedem-se por esta ordem: a pessoa de 
Jesus; o Credo; a Igreja; os Mandamen-
tos, e os Sacramentos. Todas são feitas 
à base da Bíblia e em linguagem muito 
simples. Cada uma ocupa uma folha de 
papel A4 dobrada ao meio e escrita de 
ambos os lados. A sua entrega aos candi-
datos faz-se antes de cada  encontro. 

Mesmo as catequistas sem preparação 
específica para este tipo de catequeses 
as assimilam e transmitem sem qualquer 
problema, explicando o texto por pala-
vras suas, lendo-o devagar, com ou sem 
comentários seus, ou mandando-o ler em 
voz alta por algum dos candidatos. Até 
hoje ainda não se sentiu necessidade de 
catequistas especiais para este tipo de 
catequeses, em parte pelas suas próprias 
características. Sempre que é possível, 
cada catequese conta com a presença de 
duas catequistas, a fim de se apoiarem 
mutuamente e se sentirem mais seguras. 

Os catecúmenos trazem sempre a 
Bíblia para a catequese. É um ponto obri-
gatório. Cada vez que na lição aparece 
uma citação bíblica, todos a procuram 
na sua própria Bíblia. Deste modo, ao 

terminar o catecumenado, os catecúmenos 
estão bastante familiarizados com o Livro 
da Palavra de Deus, que é um dos objecti-
vos a atingir pela iniciação cristã.

O dia mais escolhido pelos candida-
tos para a catequese semanal tem sido o 
domingo. Quando, por motivos imprevis-
tos, não é possível dar a catequese corres-
pondente a determinada semana, dão-se 
duas catequeses na semana seguinte. É 
importante não lhes quebrar o ritmo nem 
a sequência. 

O Ritual não apresenta nenhum 
modelo de catequese para os adultos. Na 
opção que tomámos ao prepará-las, segui-
mos este esquema: acolhimento, tempo 
de oração, exposição doutrinal e bênção 
dada pela própria catequista no fim da 
catequese. 

Como já dissemos, os candidatos 
são convidados, desde a primeira hora, a 
participar na Missa dominical, não como 
se fossem fiéis, mas de acordo com o seu 
estatuto de catecúmenos. Na celebração 
em que eles são apresentados à comuni-
dade, o ritual diz o seguinte: Terminados 
os ritos (iniciais), o celebrante convida os 
catecúmenos a entrar com os seus garan-
tes na igreja, dizendo estas palavras ou 
outras semelhantes: «N. e N., entrai agora 
na igreja, e tomai parte connosco na mesa 
da palavra de Deus». E a partir de então, 
a sua presença, cada domingo, na assem-
bleia eucarística, alegra o coração deles e 
o nosso.

 Terminada a liturgia da Palavra, pode 
optar-se ou por despedir os  catecúmenos 
ou por convidá-los a ficar. Diz o ritual: Se 
houver razões bastante graves para não 
saírem e tiverem, por isso, de ficar com os 
fiéis, embora assistam à Eucaristia, não 
participam nela como se já fossem bapti-
zados. A nossa opção, até hoje, foi sempre 
esta última.
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Imediatamente antes da bênção final 
da Missa, os candidatos são chamados 
a receber a bênção que lhes é própria. 
Aproximam-se então do altar, ajoelham, 
e o presidente impõe-lhes as mãos e diz 
uma oração. Em seguida, convida-os a 
regressarem aos seus lugares.

Há ainda outras celebrações litúr-
gicas ao longo do catecumenado: o rito 
da eleição ou da inscrição do nome (no 
I Domingo da última Quaresma) os três 
escrutínios (nos III, IV e V Domingos), as 
entregas do Símbolo e da Oração domi-
nical, a unção com óleo dos catecúmenos 
e a celebração, na Vigília Pascal ou no 
Domingo de Páscoa, do Baptismo, Confir-
mação e Eucaristia.

E o catecumenado termina com o 
tempo da mistagogia, que corresponde aos 
sete domingos do Tempo Pascal.

4. Os frutos 
 deste catecumenado de adultos

Jesus Cristo contou um dia a pará-
bola da semente: «O semeador saiu para 
semear. Enquanto semeava, algumas 
sementes caíram à beira do caminho: e 
vieram as aves e comeram-nas. Outras 

caíram em sítios pedregosos, onde não 
havia muita terra: e logo brotaram, porque 
a terra era pouco profunda; mas, logo que 
o sol se ergueu, foram queimadas e, como 
não tinham raízes, secaram. Outras caíram 
entre espinhos: e os espinhos cresceram 
e sufocaram-nas. Outras caíram em terra 
boa e deram fruto: umas, cem; outras, 
sessenta; e outras, trinta. Aquele que tiver 
ouvidos, oiça!» (Mt 13, 3-8). 

Somos convidados a semear e a ouvir. 
A semear a palavra, que é como uma 
semente, e a ouvir da boca do grande 
semeador, que é Jesus, a história da aven-
tura de cada grão semeado. Os frutos 
produzidos por cada semente dependem 
de muitos factores ambientais e pessoais. 

O catecumenado de adultos não é, 
por si mesmo, solução infalível para os 
problemas da nova evangelização, nem 
os seus frutos são sempre cem por cada 
semente lançada à terra. Porém, mesmo 
quando são apenas trinta ou até menos, 
vale a pena lavrar, semear, regar e esperar 
pacientemente que Deus faça crescer e dar 
fruto. Nós somos apenas cooperadores de 
Deus (cf. 1 Cor 3, 6-9).

José de Leão Cordeiro
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PEREGRINAÇÃO INTERNACIONAL 
DOS ACÓLITOS

Memórias da Peregrinação

Nos dias 3 e 4 de Agosto de 2010 
decorreu em Roma a Peregrinação Inter-
nacional de Acólitos. Este acontecimento, 
organizado pelo Coetus Ineternationalis 
Ministrantium (CIM) teve como grandes 
momentos a Oração de Véspera no dia 3 e 
a Audiência Papal no dia 4, sobe o tema: 
“Beber da Verdadeira Fonte”

De Portugal seguiram vários grupos 
das dioceses de Braga, Lisboa e Porto. 
Entre sacerdotes que acompanharam e os 
acólitos, a delegação portuguesa contou 
com 99 elementos. Apesar de cada grupo 
se ter organizado autonomamente procu-
rou-se que todos os portugueses surgissem 
como um grupo, para isso foi importante 

o encontro realizado na Igreja de Santo 
António dos Portugueses, na manhã do dia 
3, onde se celebrou a Eucaristia presidida 
pelo Sr. Bispo D. Anacleto, Presidente 
da Comissão Episcopal de Liturgia e que 
acompanhou a tempo inteiro esta pere-
grinação. Nesta celebração foi realçado a 
importância do acólito como companheiro 
de Jesus, no serviço e na vida. Após a cele-
bração da Eucaristia houve um pequeno 
tempo informal para alguns avisos e 
também para as apresentações na qual o 
Pe. Luís Leal, Director do Serviço Nacio-
nal de Acólitos (SNA), lembrou que além 
das dioceses de Braga, Lisboa e Porto 
que levaram acólitos, também estavam 



presentes as dioceses de Évora, na pessoa 
do Pe. Francisco Couto, vogal do SNA e 
da diocese de Leiria-Fátima, vice-director 
do SNA. Também foi lembrada a presença 
da diocese de Viana do Castelo na pessoa 
do Sr. Bispo D. Anacleto, que foi uma 
presença sempre constante, jovial, alegre 
e importante

Após o almoço o grupo de Portugal 
juntou-se de novo para entrarmos juntos 
na Praça de S. pedro para o encontro inter-
nacional. Este encontro, cheio de alegria, 
jovialidade e cor, teve diversos momen-
tos de cânticos, representações artísticas 
e entrevistas. Em todos os momentos 
e acções estava a figura de S. Tarcísio 
patrono dos acólitos e cuja a imagem 
surgia em grande destaque e elegância na 
Praça de S. Pedro. O dia terminou com 
a oração de vésperas presididas pelo Sr. 
Bispo Martin Gächter, Presidente do CIM. 
Na oração de vésperas vários acólitos de 
diversas nacionalidades, incluindo portu-
gueses, acolitaram. 

Na manhã de dia 4 foi novamente 
marcado o ponto de encontro a fim de, 
novamente, todo o grupo português entrar 
junto na Praça de S. Pedro. A audiência 
papal foi o culminar da peregrinação. 
Após o Presidente do CIM ter entregado 
o lenço branco ao Papa (todos os partici-
pantes tinham um lenço que identificava 
o país), o Santo Padre, dirigindo-se aos 
acólitos, lembrou a vida e martírio de S. 
Tarcísio no qual, segundo a tradição, a 
hóstia consagrada que Tarcísio transpor-
tava, foi assimilada pelo corpo ensan-
guentado do mártir: “amados acólitas e 
amados acólitos, o testemunho de São 
Tarcísio e esta bonita tradição ensina-nos 
o profundo amor e grande veneração que 
temos de alimentar pela Eucaristia: trata-
-se de um bem precioso, um tesouro cujo 
valor não se pode medir, é Pão da Vida, 
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é o próprio Jesus que se faz alimento, 
sustentáculo e força para o nosso caminho 
de todos os dias e vereda aberta para a 
Vida eterna; é o maior dom que Jesus nos 
deixou. (...) Servi com generosidade Jesus 
presente na Eucaristia. (...) desempenhai 
com amor, com devoção e com fidelidade 
a fossa função de acólitos. (...) A nós, 
provavelmente, não nos será pedido o 
martírio, mas Jesus pede-nos a fidelidade 
nas pequenas coisas.” Falando em Portu-
guês o Santo Padre dirigiu-se aos acólitos 
dizendo: “Que a exemplo do vosso padro-
eiro, São Tarcísio, possais crescer sempre 
mais no amor à Eucaristia que é o tesouro 
mais precioso que Jesus nos deixou. Que 
Deus derrame os seus dons sobre vós e 
vossas famílias, que de coração abençoo.”

Nesta ocasião, como director do 
Serviço Nacional de Acólitos de Portugal, 
tive o privilégio de saudar o Santo Padre e 
de lhe agradecer pessoalmente, em nome 
de todos os acólitos portugueses, a sua 
visita ao nosso país em Maio último.

Esta foi a primeira vez que o SNA 
participou na Peregrinação Internacio-
nal. Apesar de algumas falhas que foram 
apuradas e que se procurarão corrigir num 
próximo encontro, este foi um tempo de 
grande alegria e entusiasmo. Um tempo 
fortemente vivido por todos os participan-
tes, bem como um tempo privilegiado de 
trica de experiências entre os acólitos de 
diversos países.

Esta Peregrinação Internacional 
contou com cerca de 53 000 acólitos de 18 
países europeus. O grupo mais numeroso 
era da Alemanha com 44 000 e o menor da 
Albânia com 6. 

Serviço Nacional de Acólitos
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Decorreu em Fátima, de 16 a 29 de 
Agosto passado, o início do 3º e último 
ano intensivo do IV Curso Nacional de 
Música Litúrgica. 

Trata-se de uma iniciativa do Serviço 
Nacional de Música Sacra – um depar-
tamento do Secretariado Nacional de 
Liturgia – que visa preparar os agentes  
da música da Igreja, nomeadamente orga-
nistas, salmistas e  directores de coro e 
assembleia para o correcto exercício do 
seu ministério litúrgico. Os trabalhos do 
Curso decorreram na Domus Carmeli 
e Centro Paulo VI e tiveram o apoio 

financeiro do Santuário de Fátima, com a 
colaboração da firma Serafim Jerónimo, 
de Braga, que disponibilizou  os órgãos.

Inserido no curso, decorreu nos 3 
últimos dias (27 a 29 de Agosto) um Semi-
nário de Canto Gregoriano sob orientação 
do Professor Doutor Johannes Göschl, 
professor jubilado da Escola Superior de 
Música e Teatro de Munique, tendo sido 
abordados temas ligados com a teoria, 
interpretação, restituição melódica e 
prática do canto gregoriano. 

Ponto alto dos trabalhos foi o Concerto 
Final, que se realizou na Basílica do Santu-

sErviço NacioNal dE Música sacra

IV CURSO NACIONAL 
DE MÚSICA LITÚRGICA
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ário na noite de 26 de Agosto, com a parti-
cipação de todos  os alunos e professores. 
Do programa coral (com coro do curso de 
salmistas e coro misto) constaram obras 
de música sacra de autores clássicos e 
contemporaneos tais como W. A. Mozart, 
, G. Fauré, J. Rheineberger, L. Bárdos,  
A. F. dos Santos, etc. Por sua vez os 
alunos de órgão, além de acompanharem 
o coro,  executaram obras J. Walther, J. 
L. Krebs, F. Mendelssohn, S. Karg-Elert, 
J. Rutter, Demessieux, etc. Mais uma 
vez foi possível verificar o interessante 
caminho percorrido por estes 44 jovens, 
quer no domínio vocal quer instrumental, 
advinhando-se já promissores agentes da 
música da igreja em Portugal. Surpre-
endentemente, constatou-se uma óptima 
adesão por parte do público de Fátima e 
até de fora da cidade. 

O curso terminou no Domingo, dia 29, 
com uma celebração eucarística e a parti-

cularidade de a mesma ser toda cantada 
em canto gregoriano, como resultado do 
trabalho desenvolvido nos últimos 3 dias.

É Director deste Curso o Cónº  Ferreira 
dos Santos. Os professores são: Emanuel 
Pacheco e António Mário Costa (Direc-
ção Coral), Fernando Valente e Antó-
nio Mário Costa e Emanuel Pacheco 
(Harmonia), António Esteireiro, Filipe 
Veríssimo, Tiago Ferreira e P. António 
Cartageno (Órgão/ Harmonia prática) P. 
Carlos Cabecinhas (Liturgia e História da 
Salvação), P. Pedro Miranda (História da 
Música Sacra); Filipa Lã e Joaquina  Ly 
(Canto).

O 3º ano deste  Curso completa-se  
com 2 fins de semana pelo Natal e Páscoa, 
terminando em Agosto de 2011 com os 
exames finais.

António Cartageno
Emanuel Pacheco

Este livro 
pretende ser 
uma ajuda simples e prática. 
Não inclui o texto 
dos salmos e dos cânticos, 
mas apenas 
as respectivas introduções. 
Tem como destinatários os fiéis 
e as comunidades cristãs que, 
ao longo das quatro semanas 
de cada mês, 
rezam ou cantam 
Laudes e Vésperas.

INTRODUÇÕES 
AOS SALMOS E CÂNTICOS 

DE LAUDES E DE VÉSPERAS

Secretariado Nacional de Liturgia
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corrEio dos lEitorEs

QUESTÕES LITÚRGICAS

Participação das crianças na leitura e no canto

Pergunta:
As crianças devem fazer as leituras e 

cantar o salmo das celebrações da Euca-
ristia e/ou da Palavra?

Resposta:

Assembleias de adultos
Se as assembleias são de adultos, 

mas com a presença de algumas crianças, 
estas poderão ler ou cantar em ocasiões 
especiais. 

De facto, a experiência pastoral 
mostra e nenhum documento litúrgico 
o proíbe,  que em momentos especiais 
(primeira comunhão, etc.), uma leitura ou 
um salmo responsorial resultam melhor na 
voz argentina de uma criança do que na de 
alguns adultos. Além disso trata-se de uma 
festa importante para a paróquia e para as 
crianças, que vão comungar pela primeira 
vez. O facto de aparecer uma criança a 
ler ou a cantar (em vez de uma podem ser 
duas ou três, para se apoiarem e estarem 
mais à vontade), dá novidade e beleza à 
celebração. O Directório das Missas com 
crianças, ao qual me refiro mais abaixo, 
diz textualmente: «Nestas missas, poderá 
ser muito útil confiar às crianças funções, 
como levar as ofertas, entoar um ou outro 
dos cânticos da missa».

 Não devem, porém, multiplicar-se 
celebrações habituais de adultos com 
intervenções muito repetidas de crian-
ças nas referidas funções (ler e cantar). 
Encarreguemo-las de ministérios mais 

adaptados à sua idade, que elas desem-
penham muito bem, e as fazem sentir-se 
activas no conjunto da celebração.

Assembleias ou missas com crianças 
É este o nome que os documentos 

litúrgicos dão às assembleias ou missas 
em que as crianças são em maior número 
do que os adultos: assembleias ou missas 
com crianças e não assembleias ou missas 
de crianças. Poderá encontrar o Directório 
das Missas com crianças no Enquirídio 
dos documentos da reforma litúrgica 
(EDREL), publicado há anos pelo Secre-
tariado Nacional de Liturgia de Portugal.

Aí se diz, no n. 24: «Nas missas com 
crianças favoreça-se a diversidade de 
ministérios, a fim de que a celebração 
manifeste o seu carácter comunitário; 
escolham-se por exemplo os leitores e 
os cantores quer entre as crianças, quer 
entre os adultos. Assim, a variedade das 
vozes evitará o aborrecimento».

Penso que esta citação diz o essencial 
no que respeita à sua pergunta e à distin-
ção que comecei por fazer entre missas 
de adultos com a presença de crianças, 
e missas com crianças, ou seja, missas 
organizadas e orientadas para as crianças, 
mas nas quais participam também alguns 
adultos.

Para mais pormenores e sua forma-
ção pessoal, aconselho-a a ler o referido 
Directório das Missas com crianças. Verá 
que não perde o seu tempo.

 Um colaborador do SNL
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Pergunta:
Qual o momento próprio, na Vigília 

Pascal, para cobrir o altar com a toalha e 
adornar a igreja com flores?

Resposta:
Há certas perguntas litúrgicas para 

as quais não é fácil encontrar respostas.  
Aquelas que o nosso consulente nos faz 
pertencem a esse número. Não há, com 
efeito, texto nenhum saído da reforma 
litúrgica do II Concílio do Vaticano 
que diga, com clareza, qual o momento 
próprio, na Vigília Pascal, para cobrir o 
altar com a toalha e adornar a igreja com 
flores.

Comecemos pela toalha do altar. O 
Missal Romano em língua portuguesa 
(edição de altar de 1992) diz numa rubrica 
da pág. 280, no final da Sexta-Feira da 
Paixão do Senhor, após a Oração sobre 
o povo: «Todos se retiram em silêncio e, 
em tempo oportuno, desnuda-se o altar». 
A expressão tempo oportuno pode enten-
der-se como aquele em que já não há fiéis 
na igreja. É então que o altar se desnuda. 
A nossa questão, porém, não é essa, mas a 
oposta, ou seja, quando se volta a cobrir o 
altar com a toalha.

Nessa mesma pág. 280, um pouco 
mais abaixo, vem outra rubrica que pode 
dar resposta indirecta à pergunta: «No 
Sábado Santo, a Igreja permanece junto 
do sepulcro do Senhor, meditando na sua 
Paixão e Morte. Abstém-se do sacrifí-
cio da Missa (a mesa sagrada continua 
despida) até ao momento em que, depois 
da solene Vigília ou expectativa nocturna 
da ressurreição, se dará lugar à alegria 

Cobrir o altar com a tolha e adornar a igreja com flores
na Vigília Pascal

pascal, que na sua plenitude se prolonga 
por cinquenta dias...».

Será que a frase abstém-se do sacri-
fício da Missa poderá entender-se assim: 
«(A Igreja) abstém-se do sacrifício da 
Missa, e a mesa sagrada continua despida, 
até ao momento em que...»? Se assim for, 
temos aqui a resposta à pergunta sobre o 
momento em que o altar deve ser coberto 
com a toalha. Esse momento é aquele 
em que, terminada a oração universal da 
Vigília e com ela a Liturgia Baptismal 
dessa noite, começa a Liturgia Eucarística, 
com a rubrica: «O sacerdote dirige-se 
para o altar e dá início à liturgia euca-
rística na forma habitual» (MR, p. 323). 
A solicitude de duas cristãs da assembleia 
ou de duas acólitas em irem buscar à 
sacristia a toalha previamente preparada, 
para com ela adornarem o altar, é uma 
pausa muito oportuna a separar as duas 
partes da celebração da grande Vigília, e 
a valorizar, nessa noite, o gesto de tornar 
aquela mesa o mais semelhante possível 
à mesa da última Ceia, levantada no meio 
de uma sala alcatifada e pronta, no andar 
de cima da casa de um amigo de Jesus, em 
Jerusalém.

Venhamos à segunda pergunta: qual 
o momento próprio para adornar a igreja 
com flores? Começo por lembrar um 
documento de 30 de Novembro de 1955, 
publicado sob a autoridade do Papa Pio 
XII, que dá pelo nome de Ordo restau-
rado da Semana Santa. Aí se diz, no 
capítulo dedicada à Vigília Pascal, n. 29: 
«(Terminada a renovação das promessas 
baptismais, enquanto os ministros entram 
na sacristia e tomam os paramentos de 
cor branca), coloca-se o Círio pascal no 
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seu supedâneo, no lado do Evangelho, 
prepara-se o altar para a Missa solene, 
acendem-se os círios e dispõem-se as 
flores».

Não se encontra, na Vigília Pascal 
do novo Missal Romano, nada que se 
refira às flores. Em contrapartida, na pág. 
307 do mesmo Missal, diz-se assim no n. 
31: «Depois da última leitura do Antigo 
Testamento com o salmo responsorial e 
a oração correspondente, acendem-se as 
velas do altar. O sacerdote entoa o hino 
Glória a Deus nas alturas, que é cantado 
por todos. Tocam-se os sinos, conforme os 
costumes locais».

Penso que este texto do Missal 
Romano se inspira no Ordo restaurado 
da Semana Santa, com excepção da refe-
rência às flores. Seria interessante saber 
a razão pela qual elas foram omitidas no 
Missal Romano. Apesar disso, parece-nos 
legítimo dar a seguinte resposta à pergunta 
do nosso consulente: o momento próprio 

para adornar a igreja com flores, na Vigília 
Pascal, parece ser aquele em que se acen-
dem os círios (velas) e se tocam os sinos, 
ou seja, um pouco antes de o presidente 
dar início ao canto do Glória a Deus nas 
alturas.

Tal como dissemos relativamente 
à toalha, também as flores devem estar 
previamente preparadas na sacristia. 
Imediatamente após a última leitura do 
Antigo Testamento com o salmo respon-
sorial e a sua oração, duas ou três cristãs 
colocam as flores nos lugares respectivos, 
enquanto alguns acólitos acendem os 
círios (velas).

Só depois de tudo preparado se deve 
dar início ao Glória a Deus nas alturas 
e ao toque dos sinos da igreja. Estas 
pequenas paragens, longe de perturbarem 
a celebração excepcional da Noite Santa, 
dão-lhe antes o seu cunho característico de 
“mãe de todas as Vigílias”, como gostava 
de dizer S. Agostinho.

Um colaborador do SNL

Posição corporal durante a distribuição da Comunhão

Pergunta:
O nosso consulente começa por 

descrever duas práticas opostas relati-
vamente à posição corporal durante a 
distribuição da comunhão: «até há pouco, 
ninguém se sentava antes do último minis-
tro extraordinário ter terminado a distri-
buição da Comunhão e levado a píxide 
para o sacrário; no momento presente, 
invocando orientações da Vigararia, o 
presidente da celebração, depois de puri-
ficar e limpar os vasos sagrados, vai para 
a cadeira e senta-se, sem esperar que o 
último ministro termine a distribuição, no 
que é imitado por uns tantos paroquianos 

e contestado por outros, que permanecem 
de pé, como até aqui».

E pergunta se não haverá um procedi-
mento adequado e, havendo, qual é.

Resposta:
Há sim, caro consulente, e é bem 

simples. Basta que todos aceitem, com 
alegria e boa vontade, o que se diz no n. 
43 da Instrução Geral do Missal Romano, 
que passo a transcrever, e a sublinhar na 
parte que interessa ao problema em ques-
tão: 

«Os fiéis estão de pé: desde o início 
do cântico de entrada, ou enquanto o 
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sacerdote se encaminha para o altar, até 
à oração colecta, inclusive; durante o 
cântico do Aleluia que precede o Evange-
lho; durante a proclamação do Evangelho; 
durante a profissão de fé e a oração univer-
sal; e desde o convite “Orai, irmãos”, 
antes da oração sobre as oblatas, até 
ao fim da Missa, excepto nos momentos 
adiante indicados.

Estão sentados: durante as leituras 
que precedem o Evangelho e durante o 
salmo responsorial; durante a homilia e 
durante a preparação dos dons ao ofertó-
rio; e, se for oportuno, durante o silêncio 
sagrado depois da Comunhão.

Estão de joelhos: durante a consa-
gração, excepto se razões de saúde, a 
estreiteza do lugar, o grande número dos 
presentes ou outros motivos razoáveis a 
isso obstarem. Aqueles, porém, que não 
estão de joelhos durante a consagração, 
fazem uma inclinação profunda enquanto 
o sacerdote genuflecte após a consagra-
ção».

Como vê, durante todo o tempo que 
dura a comunhão, a única posição de todos 
os que participam na Eucaristia, ministros 
e fiéis, é de pé, podendo sentar-se durante 
o silêncio sagrado depois da Comunhão 
do último fiel.

Infelizmente não é só na sua paróquia 
que essa espécie de preguiça indolente 
ataca os cristãos, quer sejam bispos, pres-

bíteros, religiosas ou simples fiéis. Há que 
reagir pessoalmente contra essa tendência 
e permanecer de pé, com simplicidade e 
sem ostentação, mesmo que isso signi-
fique algum sacrifício. Fazemos tantas 
coisas difíceis por insignificâncias! Vale 
a pena fazê-las também quando se trata 
de estarmos espiritualmente unidos a cada 
um dos que vão recebendo em comunhão 
o Banquete sagrado que o Senhor Jesus 
nos deixou como sinal do seu amor infi-
nito.

A Instrução geral, no n. 42, diz o 
seguinte: «Os gestos e as atitudes corpo-
rais, tanto do sacerdote, do diácono e dos 
ministros, como do povo, visam conse-
guir que toda a celebração seja bela e de 
nobre simplicidade, que se compreenda a 
significação verdadeira e plena das suas 
diversas partes e que facilite a participa-
ção de todos. Para isso deve atender-se ao 
que está definido por esta Instrução geral 
e pela tradição do Rito romano, e ao que 
concorre para o bem comum espiritual do 
povo de Deus, mais do que à inclinação 
ou arbítrio particular. A atitude comum do 
corpo, que todos os participantes na cele-
bração devem observar, é sinal de unidade 
dos membros da comunidade cristã reuni-
dos para a sagrada Liturgia: exprime e 
favorece os sentimentos e a atitude inte-
rior dos participantes».

Um colaborador do SNL
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História

HISTÓRIA 
DO SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA

Os seus Secretários ou Directores (III)

P. Dr. Manuel Simões, S.J.
(07-07-1973 a 18-08-1974)

Nomeação e confirmação
A nomeação do P. Manuel Simões 

para Director do Secretariado Nacional de 
Liturgia, ao contrário do que acontecera 
com a do seu antecessor (cf. BPL 137-138, 
pp. 55-62), foi muito rápida. Com efeito, 
na reunião do Secretariado, realizada a 
25.05.1973, três semanas após a morte do 
P. José Barbosa Pinto, o senhor D. Alberto 
Cosme do Amaral, Presidente da Comis-
são Episcopal de Liturgia, propôs que o 
P. Manuel Simões, presente na reunião 
(certamente a pedido de D. Alberto) 
“ficasse Secretário interino, até à reunião 
do episcopado em Novembro próximo”, 
proposta que todos os membros do Secre-
tariado presentes aceitaram.

Nenhum documento do arquivo do 
Secretariado permite explicar a forma 
como se processou o convite feito ao P. 
Manuel Simões para estar presente na 
reunião do dia 25 de Maio de 1973, nem 
tão pouco as negociações entre o seu 
Provincial e a Comissão Episcopal de 
Liturgia, se é que as houve, no sentido de 
ser ele o substituto do P. Barbosa Pinto. 

A próxima reunião do Secretariado 
teve lugar a 14.06.1973, e o P. Manuel 
Simões apresentou um inventário dos 
trabalhos em curso: tradução do Ritual 
dos Enfermos e da Liturgia das Horas, 

continuidade a dar ao boletim “Litur-
gia”, necessidade de rever a tradução das 
orações da Missa e de levar a cabo a sua 
publicação num só volume, e urgência 
na elaboração do Calendário universal 
com o Próprio de Portugal. A acta dessa 
reunião fala ainda das tarefas distribuídas 
pelos diversos membros do Secretariado: 
preparação de três documentos: um sobre 
a Eucaristia, outro sobre a Liturgia das 
Horas, e um terceiro sobre o Ritual da 
Confirmação. Sugeriu-se, ainda, “que o 
Saltério poderia publicar-se em separado, 
com o título e o texto” e que seria bom 
publicar “para uso dos fiéis, um volume 
com Laudes, Vésperas e Completas, utili-
zando os textos já traduzidos”. Esta acta, 
redigida e dactilografada pelo P. Manuel 
Simões, foi por ele remetida a D. Alberto 
dois dias depois da reunião (16.06.1973), 
e termina por estas palavras, que são um 
juízo do seu autor sobre o clima em que 
a mesma decorrera: “Deve relevar-se a 
seriedade e concordância com que todos 
os problemas foram encarados, a fran-
queza e sinceridade das intervenções e 
o clima de entendimento fraterno entre 
todos”.

Não foi preciso esperar pela reunião 
do Episcopado em Novembro, para que 
o P. Manuel Simões fosse confirmado na 
função de Director do Secretariado, dado 
que, no dia 07.07.1973, num comunicado 
tornado público no jornal “Novidades”, se 
dizia: «Para substituir o Padre J. Bar bosa 
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Pinto, inesperadamente fa lecido, no 
cargo de director do Secretariado Nacio-
nal de Litur gia, que exercia com invulgar 
dinamismo, (os Bispos da Metrópole) 
nomearam o Padre Manuel Simões, S. J.». 
Logo a seguir, em carta de 14.07.1973, D. 
Alberto do Amaral refere-se ao P. Simões 
como o “novo Secretário Nacional de 
Liturgia”.

Ao serviço do Secretariado

A terceira reunião do novo Secreta-
riado Nacional de Liturgia teve lugar a 
05.10.1973, dia em que D. Alberto apre-
sentou “oficialmente” o P. Manuel Simões 
como novo Director, depois da sua nome-
ação pela Conferência Episcopal.

Entretanto, o trabalho do Secretariado 
não pára de aumentar. É o próprio P. 
Manuel Simões que o reconhece e sente 
o peso da sua coordenação, apesar de 
não ser ele a fazê-lo todo: coordenação e 
edição do Directório Litúrgico em novos 
moldes, destinado a todas as dioceses de 
Portugal; preparação da edição da Litur-
gia das Horas; reuniões do Secretariado; 
tradução e aprovação dos novos Rituais; 
edições de missais dos fiéis; tradução 
do Saltério; preparação e publicação do 
boletim “Liturgia”; novas edições dos 
Leccionários da Missa e substituição da 
tradução dos salmos pela nova tradução 
do Saltério; necessidade urgida pela 
Conferência Episcopal da edição de um 
livro que se aproxime o mais possível do 
Breviário; problema criado pela publica-
ção da Celebração Pascal; elaboração e 
apresentação de contas anuais do Secreta-
riado à Conferência Episcopal; resposta a 
perguntas de carácter litúrgico, etc.

O novo Director desempenha as suas 
funções apenas nos espaços de tempo 
que lhe ficam livres de outras ocupações 
impossíveis de adiar: dar aulas no colégio 
dos Padres Jesuítas de Caldas da Saúde. 

Por sentir que o Secretariado preci-
sava de um Director a tempo inteiro, D. 
Alberto, a 06.03.1974, escreve ao P. Júlio 
Fragata, Provincial dos Padres Jesuítas, 
dizendo-lhe: «Venho solicitar a sua gene-
rosa atenção para uma grande necessi-
dade da Igreja em Portugal. Temos novos 
textos litúrgicos à espera de tradução; 
temos textos já publicados e agora em 
vias de revisão para edição definitiva; 
há toda uma promoção a fazer no plano 
doutrinal e pastoral, em matéria litúrgica. 
Não é possível responder eficazmente a 
estas necessidades, se não tivermos um 
Secretário Nacional de Liturgia a templo 
pleno. É o que humildemente e cheio de 
confiança, venho pedir a V. Rev.cia: que 
nos dê para o efeito o senhor Pe. Manuel 
Simões. Espero que V. Rev.cia fará tudo 
para nos ajudar». 

A 19.03.1974 o P. Júlio Fragata 
respondia assim a D. Alberto: «No dia 1 
de Abril, se Deus quiser, irei para Caldas 
da Saúde e lá me encontrarei com o P. 
Manuel Simões. Nessa altura falarei 
pessoalmente com ele e com o P. Reitor 
do Colégio sobre a possibilidade de tomar 
o Secretariado Nacional de Liturgia a 
tempo pleno. É natural que para já, no 
fim do 2º trimestre escolar e proximidade 
dos exames finais, haja dificuldades por 
causa da substituição das aulas. Qualquer 
professor terá dificuldade em tomar agora 
um curso de exames no liceu, como tem 
o P. Simões. Mas veremos o que se pode 
fazer. Boa vontade não falta».

Três dias depois, a 22.03.1974, D. 
Alberto recebe, do Secretário da Confe-
rência Episcopal, uma carta onde, entre 
outras coisas, se afirmava o seguinte: 
«Como o Senhor D. Alberto terá visto 
no resumo da Acta do Conselho Perma-
nente, este resolveu levan tar de novo o 
problema da edição de livros litúrgicos, 
e em particular pedir ao Presidente da 
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Comissão Episcopal de Litur gia que apre-
sente na próxima Assembleia Plenária o 
programa de trabalhos do Secretariado 
Nacional de Liturgia: traduções, edi ções, 
revisões de textos já editados; e isto tendo 
em conta algumas prioridades pedidas 
pela Assembleia. Julgo que o Sr. Bispo 
de Coimbra já terá falado com o Sr. D. 
Alberto. O Conselho resolveu também 
consagrar especial atenção na Próxima 
Assembleia aos problemas postos pelo 
novo Ordo Paenitentiae. A Comissão 
Episcopal de Liturgia deverá estudar e 
formular propostas concretas sobre os 
pontos deixados à delibera ção da Confe-
rência Episcopal (lugar, trajo do ministro, 
absol vições gerais, etc.). As propostas e 
sua fundamentação deverão ser apresen-
tadas por escrito, com suficiente antece-
dência. Em 29 de Janeiro escrevi ao Sr. 
D. Alberto a sugerir que o Secretariado 
desse prioridade absoluta à tradução do 
Ordo Paenitentiae. O Conselho Perma-
nente pronunciou-se no mesmo sentido, 
para que os Bispos se possam pronunciar 
sobre o problemas referidos com o texto 
do Ordo nas mãos».

É certamente o tom desta carta que 
leva o senhor D. Alberto, nesse mesmo 
dia (22.03.1974), a escrever de novo ao 
P. Fragata: «Cada vez sinto mais neces-
sidade de apressar o vasto trabalho que 
o Secretariado Nacional de Liturgia tem 
entre mãos e que se está a acumular de dia 
para dia; por isso confio inteiramente na 
boa vontade de V. Rev.cia e na colabora-
ção do P. Manuel Simões».

A 06.05.1974 teve lugar, em Coimbra, 
uma reunião do Secretariado, durante a 
qual o P. Manuel Simões falou do relatório 
por ele apresentado à Conferência Episco-
pal no dia 24 de Abril, e se referiu às obser-
vações que, na tarde desse mesmo dia, lhe 
foram feitas, por uma pessoa responsável, 
sobre a necessidade de alterar totalmente 

os moldes de trabalho do Secretariado, 
dado que os actuais eram inadmissíveis. 
Aos membros do Secretariado presentes 
na reunião, e que eram apenas três, o P. 
Simões disse que não se sentia, de modo 
nenhum, a pessoa indicada para tentar 
realizar as mudanças no sentido proposto, 
e em carta-circular também o comunicou 
aos membros que não tinham podido estar 
na reunião.

A 07.05.1974 o Provincial dos Jesuítas 
dá uma notícia a D. Alberto que o enche de 
alegria: «Não me esqueci do assunto rela-
tivo ao Sr. Padre Manuel Simões, como 
Secretário do Secretariado Nacional de 
Liturgia..., e posso dizer a V. Ex.a Rev.ma. 
que ele está à disposição do Secretariado 
a tempo pleno...». Pensamos que a decisão 
comunicada nesta data a D. Alberto fora 
tomada antes do dia 24 de Abril, dia em 
que foram feitos, ao P. Manuel Simões, os 
reparos acima referidos.

A última carta escrita pelo P. Manuel 
Simões a D. Alberto tem a data de 
11.05.1974: «Antes de mais peço desculpa 
de só agora vir dar conta da reunião do 
Secretariado em Coimbra. De regres so 
estive adoentado uns dias e só agora 
o posso fazer. Espero que o Senhor D. 
Alberto esteja já plenamente restabe-
lecido. Como faltaram pelo menos três 
membros do Secretariado, mandei-lhes 
a acta e logo que me cheguem aqui 
as respostas que pedi com urgência 
co municarei ao Senhor D. Alberto... 
A apesar de me terem escrito a pedir 
desculpa do tom da conversa havida em 
Fátima..., creio que fica de pé o fundo da 
questão... Esperando dentro em breve, 
escrever de novo, despeço-me, sempre 
dedicado em Cristo e ao dispor».

À carta em que o Provincial dos 
Jesuítas lhe dava a feliz notícia de que o 
P. Simões estava à disposição do Secreta-
riado a tempo pleno, respondeu o Senhor 
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D. Alberto, a 23.05.1974, nos seguintes 
termos: «Recebi a carta de V. Rev.cia 
com data de 7 do corrente, que me deu 
muita alegria.., e não posso deixar de lhe 
testemunhar a minha sincera gratidão 
pela cedência do Senhor P. Simões para o 
trabalho, a tempo pleno, do Secretariado 
Nacional de Liturgia». 

Planos dos homens 
e caminhos de  Deus
Quem diria que a estas notícias e 

reacções tão felizes se iria seguir, dentro 
em breve, desfecho bem diferente daquele 
que todos desejavam? Com efeito, e ao 
contrário do que dizia na sua carta de 11 
de Maio, o P. Manuel Simões não voltou 
a escrever, ou, para sermos mais objecti-
vos, não há, sobre este assunto, mais carta 
nenhuma sua arquivada no Secretariado, 
apesar de haver várias que lhe foram 
dirigidas por diversas pessoas, entre elas 
quatro do senhor D. Alberto, a última das 
quais com data de 03.08.1974.

Para explicar esta atitude do P. Manuel 
Simões, pessoa extremamente delicada no 
seu trato com os outros, encontro apenas 
uma resposta: a decisão que tomara, no 
seu foro íntimo, de deixar toda a liberdade 
à Comissão de Liturgia e à Conferência 
Episcopal para levarem a cabo as altera-
ções que julgavam indispensáveis ao bom 
funcionamento do Secretariado e a um 
trabalho mais eficaz.

Assumindo o sofrimento que tal 
decisão lhe iria causar, não hesitou em 
remeter-se a um silêncio total, sabendo 
que corria o risco de ser mal interpre-
tado. E fê-lo de consciência tranquila e 
com ânimo forte, como só quem é bom 
e simples é capaz de fazer, sem ressen-
timentos contra ninguém. A vida é uma 
aventura em que umas vezes se ganha e 
outras se perde.

No dia 16.10.1974, D. Manuel de 
Almeida Trindade escreve a D. Alberto, e 

diz-lhe: “Já me avistei... com o P. Manuel 
Simões, o qual renuncia sem qualquer 
melindre (como ele próprio disse) a ser 
substituído como Secretário da Comissão 
Litúrgica... mas continuará a fazer parte 
da equipa dos trabalhadores...”.

Três meses depois, a 04.01.1975, é a 
vez de D. Alberto agradecer ao P. Manuel 
Simões o trabalho dispensado à causa 
da liturgia durante o tempo que esteve à 
frente do Secretariado, em circunstâncias 
difíceis e penosas, bem como o propósito 
de continuar a ajudar a incrementar a vida 
litúrgica entre nós.

Encontrado o seu sucessor, com o 
qual manteve sempre grande amizade, o 
P. Manuel Simões, dado o seu excepcional 
domínio da filologia e estilística da língua 
portuguesa, dedicou-se com ardor à tradu-
ção e revisão dos textos da Liturgia das 
Horas, do Ritual das Bênçãos e do Leccio-
nário. O P. Pedro Lourenço Ferreira, no 
belíssimo artigo que sobre ele escreveu no 
BPL, n. 77, p. 23-25, afirma de maneira 
poética mas verdadeira: 

“Criou condições para remodelações 
profundas na organização dos serviços 
da liturgia..., e passou a colaborar na 
reforma litúrgica duma forma diferente e 
mais de acordo com o dom da sua pessoa. 
Dedicou-se particularmente à tradução 
dos textos litúrgicos..., e prestou bons 
serviços à causa da música litúrgica..., 
musicando textos para as celebrações, 
como fazia anualmente para o Encontro 
Nacional.... Falta o engenho e a arte 
para dizer a vida deste génio. Levantou 
no tempo uma construção de eternidade, 
criou o eterno no tempo e revelou misté-
rios escondidos. Fez render o talento e 
agora goza o cem por cento no reino da 
paz entre os coros e as melodias celestes 
num programa ‘sine fine dicentes’.

José de Leão Cordeiro
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NovidadE pErENE

A LITURGIA DA CEIA PASCAL 

A liturgia da ceia pascal judaica atinge o 
seu ponto culminante nos ritos que se seguem 
ao encher do segundo cálice. 

Trata-se de uma verdadeira novidade 
perene.

Santificação da festa

11. Quantas coisas boas fez por nós o Senhor!
Se nos tirasse do Egipto e não julgasse os 

seus habitantes, isso nos bastaria.
Se os julgasse e não julgasse os seus 

deuses, isso nos bastaria.
Se julgasse os seus deuses e não matasse 

os seus primogénitos, isso nos bastaria.
Se matasse os seus primogénitos e não nos 

desse as suas riquezas, isso nos bastaria.
Se nos desse as suas riquezas e não divi-

disse o mar em nosso favor, isso nos bastaria.
Se dividisse o mar em nosso favor e não 

nos fizesse atravessar pelo meio, em terra 
enxuta, isso nos bastaria.

Se nos fizesse atravessar pelo meio, em 
terra enxuta e não submergisse no fundo das 
águas os que nos perseguiam, isso nos basta-
ria.

Se submergisse no fundo das águas os que 
nos perseguiam e não nos desse o necessário 
à nossa subsistência durante quarenta anos no 
deserto, isso nos bastaria.

Se nos desse o necessário à nossa subsis-
tência durante quarenta anos no deserto e não 
nos fizesse comer o maná, isso nos bastaria.

Se nos fizesse comer o maná e não nos 
desse o sábado, isso nos bastaria.

Se nos desse o sábado e não nos fizesse 
chegar ao monte Sinai, isso nos bastaria.

Se nos fizesse chegar ao monte Sinai e não 
nos desse a Lei, isso nos bastaria.

Se nos desse a Lei e não nos reunisse na 
terra de Israel, isso nos bastaria.

Se nos reunisse na terra de Israel e não 
fizesse de nós casa da eleição, isso nos basta-
ria.

Narração da páscoa

12. Em todas as gerações, todos devem 
considerar-se a si próprios como tendo saído 
do Egipto, como diz a Escritura: «E explicarás 
naquele dia ao teu filho, dizendo: É por causa 
daquilo que o Senhor fez por mim quando saí 
do Egipto» (Ex 13, 8). Não foram só os nossos 
pais que o Deus Santo – bendito seja Ele – 
libertou do Egipto, mas também nos libertou a 
nós com eles, como diz a Escritura: «Quanto a 
nós, tirou-nos de lá, para nos introduzir aqui e 
nos dar a terra que prometera com juramento a 
nossos pais» (Dt 6, 23).

13. Por isso, devemos louvar, celebrar, 
oferecer louvores, glorificar, elogiar, aclamar, 
bendizer, exaltar e anunciar Aquele que é 
vencedor, Aquele que fez todos estes sinais em 
favor dos nossos pais e de nós próprios. Arran-
cou-nos da servidão para a liberdade, da tris-
teza para a alegria, do luto para o dia de festa, 
da escuridão para a grande luz, da escravidão 
para a redenção. Digamos, pois, diante d’Ele o 
cântico novo: Hallelu-yah. Louvai, servos do 
Senhor... Quando Israel saiu do Egipto...

Bênção da redenção

15. O pai de família eleva o cálice e agita-o, 
dizendo:

Bendito sejas, Senhor nosso Deus, Rei 
do universo, que nos libertaste do Egipto, a 
nós e aos nossos pais, e nos fizeste chegar a 
esta noite para nela comermos o pão ázimo 
e as ervas amargas. Faz-nos também chegar, 
Senhor nosso Deus e Deus de nossos pais, às 
outras solenidades e às próximas festas anuais, 
em paz, alegres pela edificação da tua cidade 
e cheios de júbilo por Te prestarmos culto... 

ANTOLOGIA LITÚRGICA, Rito da 
narração da Páscoa [nn. 77, 78 e 81].
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