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Os ritos e as preces da Iniciação Cristã    

A liturgia celebra-se por meio de ritos 
e de preces que realizam e dizem os 

mistérios. Os ritos e as preces são elemen-
tos importantes do culto cristão, porque “o 
que na vida do nosso Redentor era visível 
passou para os ritos sacramentais; e, para 
que a fé fosse mais firme e autêntica, à 
visão sucedeu a doutrina, em cuja auto-
ridade se devem apoiar os corações dos 
crentes, iluminados pela luz celeste”1.

 A celebração dos sacramentos mere-
ceu, desde sempre, a maior atenção da 
Igreja. A Tradição Apostólica, escrita 
entre 215 e 225 e atribuída a Santo Hipó-
lito de Roma, faz uma descrição preciosa 
da celebração da Iniciação Cristã, que 
transcrevemos:
 « A tradição do santo Baptismo. Ao 
cantar do galo, reze-se primeiro sobre a 
água. Quer se trate de água que corre na 
fonte, ou que corre do alto. Assim deve 
fazer-se, excepto em caso de necessidade. 
... Os que vão ser baptizados despirão as 
suas roupas, baptizando-se primeiro as 
crianças. Todas as que puderem falar por 
si mesmas, falem. Quanto às que o não 
podem fazer, os pais ou alguém da família 
falarão por elas. Baptizem-se em seguida 
os homens e finalmente as mulheres, depois 
de soltarem os cabelos e terem deposto os 
enfeites de ouro que trouxerem com elas. 
Ninguém terá consigo qualquer objecto 
estranho ao descer para a água.

1 Leão Magno, Sermão 2 da Ascensão, in Liturgia das 
Horas, vol. 2 p. 828

 No momento fixado para o baptis-
mo, o bispo dará graças sobre o óleo, que 
porá num vaso: chama-se-lhe «óleo de 
acção de graças». Tomará também outro 
óleo que exorcizará: chama-se-lhe «óleo 
de exorcismo». Um diácono toma o óleo 
de exorcismo e coloca-se à esquerda do 
presbítero; outro diácono toma o óleo de 
acção de graças e coloca-se à direita do 
presbítero. O presbítero, ao acolher cada 
um dos que recebem o baptismo, ordene-
-lhe que renuncie, dizendo: Renuncio a ti, 
Satanás, a toda a tua pompa e a todas as 
tuas obras. Depois de cada um ter renun-
ciado, o presbítero unge-o com o óleo de 
exorcismo, dizendo: Afaste-se de ti todo o 
espírito mau. E assim o confiará nu ao bispo 
ou ao presbítero que se encontra junto da 
água para baptizar.
 Desça também com ele um diácono, 
desta maneira: assim que é baptizado 
aquele que tiver descido para a água, 
o que baptiza dir-lhe-á, impondo-lhe a 
mão: Crês em Deus Pai todo-poderoso? 
E o que é baptizado responda: Creio. E, 
imediatamente, aquele que baptiza, com a 
mão pousada sobre a sua cabeça, baptize-o 
uma vez. E diga a seguir: Crês em Jesus 
Cristo, Filho de Deus, que nasceu da 
Virgem Maria pelo Espírito Santo, foi 
crucificado sob Pôncio Pilatos, morreu, 
ressuscitou ao terceiro dia, vivo de entre 
os mortos, subiu aos Céus e está sentado 
à direita do Pai e há-de vir julgar os vivos 
e os mortos? Quando tiver respondido: 
Creio, será baptizado uma segunda vez. 
De novo aquele que baptiza dirá: Crês no 
Espírito Santo na santa Igreja? Aquele 
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que é baptizado dirá: Creio, e assim será 
baptizado uma terceira vez.
 Depois de subir da água será ungido 
com o óleo de acção de graças, pelo presbí-
tero, com estas palavras: Eu te unjo com o 
óleo santo em nome de Jesus Cristo. Deste 
modo, cada um, depois de se ter enxugado, 
vestir-se-á, e em seguida entrarão na igreja.
 A Confirmação. O bispo, impondo-
-lhes a mão, dirá a invocação: Senhor Deus, 
que os tornastes dignos de obter a remissão 
dos pecados pelo banho da regeneração, 
tornai-os dignos de ser cumulados do 
Espírito Santo e enviai sobre eles a vossa 
graça para que Vos sirvam segundo a vossa 
vontade, pois a Vós pertence a glória, Pai e 
Filho com o Espírito Santo, na santa Igreja, 
agora e pelos séculos dos séculos. Amen.
 Em seguida, derramando óleo de 
acção de graças na sua mão e pousando-
-lha sobre a cabeça, diga: Eu te unjo com 
o óleo santo em Deus Pai todo-poderoso e 
em Jesus Cristo e no Espírito Santo.
 Depois de lhe ter marcado a fronte, 
dar-lhe-á o ósculo, dizendo: O Senhor este-
ja contigo. E aquele que foi marcado dirá: E 
com o teu espírito. O bispo fará assim com 
cada um.
 Em seguida, rezarão juntamente com 
todo o povo, não rezando com os fiéis antes 
de terem obtido tudo isso. Depois de rezar, 
darão o ósculo da paz.
 A primeira Eucaristia. A oblação será 
então apresentada pelos diáconos ao bispo, 
e ele dará graças sobre o pão, para que 
seja o símbolo do Corpo de Cristo, sobre 
o cálice de vinho misturado, para que seja 
a imagem do Sangue que foi derramado 
por todos os que nele crêem; sobre o leite 
e o mel misturados, para indicar o cumpri-
mento da promessa feita aos nossos pais. 
Nessa promessa falou Deus da terra onde 
correm o leite e o mel; por ela, deu Cristo 
a sua carne, da qual se alimentam, como 
crianças, os que crêem, tornando doce a 
amargura do coração pela suavidade da 
Palavra. Dê o bispo igualmente graças so-

bre a água apresentada em oblação, como 
representação do banho baptismal, para que 
o homem interior, que é a alma, obtenha os 
mesmos efeitos que o corpo.
 Todas estas coisas explique-as o bispo 
aos que recebem a comunhão. Depois de 
partir o pão, ao apresentar cada pedaço, 
diga: O pão do Céu em Jesus Cristo. Aquele 
que o recebe responda: Amen. Se os pres-
bíteros não forem suficientes, peguem nos 
cálices os diáconos, e coloquem-se em boa 
ordem: em primeiro lugar o que segura a 
água, em segundo o que segura o leite, em 
terceiro o que segura o vinho.
 Os que recebem a comunhão provem 
de cada cálice, dizendo três vezes aquele 
que dá: Em Deus Pai todo-poderoso. Res-
ponda o que recebe: Amen. – E no Senhor 
Jesus Cristo. E ele dirá: Amen. – E no Es-
pírito Santo e na santa Igreja. E ele dirá: 
Amen. Assim se fará com cada um dos que 
comungam. Quando tudo tiver terminado, 
cada um se apressará a fazer boas obras, a 
agradar a Deus e a viver de maneira digna, 
pondo-se à disposição da Igreja, fazendo o 
que aprendeu e progredindo na piedade»2.
 Era assim que se geravam os cristãos 
nas primeiras gerações da Igreja. O essen-
cial dos ritos e das orações mantém-se nos 
actuais rituais do Baptismo e da Iniciação 
Cristã. Falta, porém, uma mística evangé-
lica que se foi perdendo à medida que os 
ritos cristãos ocupavam o lugar dos ritos 
naturais ou pagãos. A verdadeira Iniciação 
Cristã é obra de Deus e da Igreja que gera 
no Baptismo, dá à luz no Crisma e alimenta 
na Eucaristia. Assim como os seres huma-
nos dependem da mãe durante os primeiros 
tempos de vida, antes e depois do parto, 
assim a Igreja tem os filhos que gera e dá 
à luz e alimenta. A maternidade da Igreja é 
uma responsabilidade de todos os cristãos 
que intervêm no processo da vida cristã.

Pedro Lourenço Ferreira

2 Hipólito de Roma, Tradição Apostólica, in Antologia 
litúrgica, nn 795-797
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Reverendo Padre Abade Primaz, 
Reverendo Magnífico Reitor, 
Ilustres Professores,
Queridos Estudantes.

É com alegria que vos acolho por 
ocasião do IX Congresso Internacional 
de Liturgia que celebrais no âmbito do 
quinquagésimo aniversário da fundação 
do Pontifício Instituto Litúrgico. Saúdo 
cordialmente cada um de vós, em parti-
cular o Grão-Chanceler, o Abade Primaz 
dom Notker Wolf, e agradeço-lhe as gentis 
palavras que me dirigiu em nome de todos 
vós.

O Beato João XXIII, ao recolher 
os pedidos do movimento litúrgico que 
pretendia dar um novo impulso e ampli-
tude à oração da Igreja, pouco antes do 
Concílio Vaticano II e durante a sua cele-
bração, quis que a Faculdade dos Benedi-
tinos no Aventino constituísse um centro 
de estudos e de pesquisa para garantir uma 
sólida base à reforma litúrgica conciliar. 
De facto, nas vésperas do Concílio apare-
cia cada vez mais viva no campo litúrgico 
a urgência de uma reforma, postulada 
também pelas exigências apresentadas 
pelos vários episcopados. Por outro lado, 
a forte exigência pastoral que animava 
o movimento litúrgico exigia que fosse 
favorecida e suscitada uma participação 
mais activa dos fiéis nas celebrações 
litúrgicas, através do uso das línguas 
nacionais, e que se aprofundasse o tema 
da adaptação dos ritos nas várias cultu-
ras, sobretudo em terras de missão. Além 
disso, revelava-se clara desde o início 
a necessidade de estudar de modo mais 
aprofundado o fundamento teológico da 
Liturgia, para evitar que se caísse no ritu-
alismo ou se favorecesse o subjectivismo, 
o protagonismo do celebrante, e para que 
a reforma fosse bem justificada no âmbito 
da Revelação divina e em continuidade 
com a tradição da Igreja. O Papa João 
XXIII, animado por um espírito profético, 
para recolher e responder a tais exigências 
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criou o Instituto Litúrgico, ao qual quis 
imediatamente atribuir o título de “Ponti-
fício” para indicar o seu vínculo especial 
com a Sé Apostólica.

Queridos amigos, o título escolhido 
para o Congresso deste Ano Jubilar é 
muito significativo: “O Pontifício Instituto 
Litúrgico entre memória e profecia”. No 
que diz respeito à memória, devemos cons-
tatar os frutos abundantes suscitados pelo 
Espírito Santo em meio século de história, 
e por isso damos graças ao Dador de todos 
os bens, não obstante os mal-entendidos e 
os erros na aplicação concreta da reforma. 
Como não recordar os pioneiros, presentes 
no acto de fundação da Faculdade: dom 
Cipriano Vagaggini, dom Adrien Nocent, 
dom Salvatore Marsili e dom Burkhard 
Neunheuser que, acolhendo as recomen-
dações do Pontífice fundador, se empe-
nharam, sobretudo depois da promulgação 
da Constituição conciliar Sacrosanctum 
concilium, em aprofundar a Liturgia como 
“o exercício da missão sacerdotal de Jesus 
Cristo, mediante a qual, os sinais visíveis 
significam e, cada um à sua maneira, reali-
zam a santificação do homem, e na qual, o 
Corpo Místico de Jesus Cristo – cabeça e 
membros – presta a Deus o culto público 
integral » (n. 7). 

Pertence à «memória» a própria vida 
do Pontifício Instituto Litúrgico, que 
ofereceu o seu contributo à Igreja empe-
nhada na recepção do Concílio Vaticano 
II, ao longo de cinquenta anos de forma-
ção litúrgica académica. Formação ofere-
cida à luz da celebração dos santos misté-
rios, da liturgia comparada, da Palavra de 
Deus, das fontes litúrgicas, do magistério, 
da história das instâncias ecuménicas e 
de uma sólida antropologia. Graças a este 
importante trabalho formativo, um grande 
número de pessoas diplomadas e licencia-
das prestam agora o seu serviço à Igreja 

em várias partes do mundo, ajudando o 
povo santo de Deus a viver a Liturgia 
como expressão da Igreja em oração, 
como presença de Cristo entre os homens 
e como actualidade constitutiva da histó-
ria da salvação. De facto, o Documento 
conciliar realça o duplo carácter teológico 
e eclesiológico da Liturgia. A celebração 
realiza, ao mesmo tempo, uma epifania 
do Senhor e uma epifania da Igreja, duas 
dimensões que se conjugam em unidade 
na assembleia litúrgica, onde Cristo 
actualiza o Mistério pascal de morte e 
de ressurreição e o povo dos baptizados 
bebe mais abundantemente das fontes 
da salvação. Na acção litúrgica da Igreja 
subsiste a presença activa de Cristo: o 
que Ele realizou na sua passagem entre os 
homens, continua a realizá-lo através da 
sua pessoal acção sacramental, cujo centro 
é a Eucaristia. 

Com a palavra “profecia”, o olhar 
abre-se para novos horizontes. A Liturgia 
da Igreja vai além da própria “reforma 
conciliar” (cf. Sacrosanctum concilium, 
1), cuja finalidade não era principalmente 
mudar os ritos e os textos, mas sim renovar 
a mentalidade e colocar no centro da vida 
cristã e da pastoral a celebração do Misté-
rio pascal de Cristo. Infelizmente, talvez, 
também por nós Pastores e peritos, a Litur-
gia foi acolhida mais como um objecto a 
reformar do que como sujeito capaz de 
renovar a vida cristã, dado que “existe 
um vínculo estreitíssimo e orgânico entre 
a renovação da Liturgia e a renovação de 
toda a vida da Igreja. A Igreja extrai da 
Liturgia a força para a vida”. Recorda-nos 
isto o Beato João Paulo II na Vicesimus 
quintus annus, onde a liturgia é vista como 
o coração pulsante de todas as activida-
des eclesiais. E o Servo de Deus Paulo 
VI, referindo-se ao culto da Igreja, com 
uma expressão sintética afirmava: «Da 



Janeiro – Junho 2011 5

lex credendi passemos à lex orandi, e esta 
conduz-nos à lux operandi et vivendi» 
(Discurso, 2 de Fevereiro de 1970).

Ponto culminante para o qual tende a 
acção da Igreja e ao mesmo tempo fonte 
da qual brota a sua força (cf. Sacrosanc-
tum concilium, 10), a Liturgia com o seu 
universo celebrativo torna-se assim a 
grande educadora para a primazia da fé 
e da graça. A Liturgia, teste privilegiado 
da Tradição viva da Igreja, fiel à sua 
tarefa original de revelar e tornar presente 
no hodie das vicissitudes humanas o 
opus Redemptionis, vive de uma relação 
correcta e constante entre a sã traditio e a 
legítima progressio, lucidamente explici-
tada pela Constituição conciliar no n. 23. 
Com estes dois termos, os Padres conci-
liares quiseram transmitir o seu programa 
de reforma, em equilíbrio com a grande 
tradição litúrgica do passado e com o 
futuro. Muitas vezes tradição e progresso 
contrapõem-se de maneira inadequada. Na 
verdade, os dois conceitos integram-se: a 
tradição é uma realidade viva, que inclui 
de certa forma em si mesma o princípio do 

desenvolvimento, do progresso. É como 
dizer que o rio da tradição leva sempre em 
si a sua fonte e tende para a foz.

Queridos amigos, espero que esta 
Faculdade de Sagrada Liturgia continue 
com renovado impulso o seu serviço 
à Igreja, em plena fidelidade à rica e 
preciosa tradição litúrgica e à reforma 
desejada pelo Concílio Vaticano II, em 
conformidade com as linhas mestras da 
Sacrosanctum concilium e dos pronuncia-
mentos do Magistério. A Liturgia cristã é a 
Liturgia da promessa realizada em Cristo, 
mas é também a Liturgia da esperança, 
da peregrinação rumo à transformação 
do mundo, que terá lugar quando Deus 
for tudo em todos (cf. 1 Cor 15, 28). Por 
intercessão da Virgem Maria, Mãe da 
Igreja, em comunhão com a Igreja celeste 
e com os padroeiros São Bento e Santo 
Anselmo, invoco sobre cada um a Bênção 
Apostólica. Obrigado.

6 de Maio de 2011
Bento XVI
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Ao venerado Irmão Cardeal Zenon 
Grocholewski Grão-Chanceler do Ponti-
fício Instituto de Música Sacra

Transcorreram cem anos desde que 
o meu santo predecessor Pio X fundou a 
Escola Superior de Música Sacra, elevada 
a Pontifício Instituto depois de cerca de 
vinte anos pelo Papa Pio XI. Esta impor-
tante celebração é motivo de alegria para 
todos os cultores da música sacra, mas 
de modo mais geral para quantos, natu-
ralmente a partir dos Pastores da Igreja, 
têm a peito a dignidade da Liturgia, da 
qual o canto sacro faz parte integrante (cf. 
Conc. Ecum. Vat. II, Const. Sacrosanctum 
concilium, 112). Portanto, estou particu-
larmente feliz por manifestar as minhas 
profundas felicitações por esta meta e por 
lhe formular, venerado Irmão, assim como 
ao Reitor e a toda a comunidade do Ponti-
fício Instituto de Música Sacra, os meus 
mais cordiais bons votos.

Este Instituto, que depende da Santa 
Sé, faz parte da singular realidade acadé-
mica constituída pelas pontifícias Univer-
sidades romanas. De modo especial, ele 
está vinculado ao Ateneu Santo Anselmo 
e à Ordem beneditina, como testemunha 
também o facto de que a sua sede didáctica 
foi instalada, a partir de 1983, na abadia 
de São Jerónimo «in Urbe», enquanto a 
sua sede legal e histórica permanece em 
Santo Apolinário. No momento em que se 
celebra o centenário, dirijo o meu pensa-
mento a todos aqueles — e só o Senhor os 
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conhece perfeitamente — que cooperaram 
de alguma maneira para a actividade, 
primeiro da Escola Superior e depois do 
Pontifício Instituto de Música Sacra: dos 
Superiores que se sucederam na sua presi-
dência, aos ilustres Docentes e às gerações 
de alunos. A acção de graças a Deus, pelos 
múltiplos dons concedidos, é acompa-
nhada pelo reconhecimento por tudo o 
que cada um ofereceu à Igreja, cultivando 
a arte musical ao serviço do culto divino.

Para compreender claramente a iden-
tidade e a missão do Pontifício Instituto 
de Música Sacra, é necessário recordar 
que o Papa são Pio X o fundou oito anos 
depois de ter emanado o «Motu proprio» 
Tra le sollecitudini, de 22 de Novem-
bro de 1903, com o qual realizou uma 
profunda reforma no campo da música 
sacra, inspirando-se na grande tradição da 
Igreja contra os influxos exercidos pela 
música profana, especialmente a música 
de ópera. Esta intervenção do magistério 
tinha necessidade, para a sua actividade na 
Igreja universal, de um centro de estudo e 
de ensinamento que pudesse transmitir de 
modo fiel e qualificado as linhas indicadas 
pelo Sumo Pontífice, segundo a tradição 
autêntica e gloriosa, que remonta a são 
Gregório Magno. Portanto, no arco dos 
últimos cem anos esta Instituição assimi-
lou, elaborou e transmitiu os conteúdos 
doutrinais e pastorais dos Documentos 
pontifícios, assim como do Concílio Vati-
cano II, relativos à música sacra, a fim 
de que possam iluminar e orientar a obra 

a Voz do PaPa

CARTA DO PAPA BENTO XVI 
ao Grão-Chanceler do Pontifício  

Instituto de Música Sacra  
por ocasião do centenário de fundação
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dos compositores, dos mestres de capela, 
dos liturgistas, dos músicos e de todos os 
formadores neste campo.

A este propósito, desejo pôr em 
evidência um aspecto fundamental, que 
me é particularmente caro: ou seja, como 
desde são Pio X até hoje se encontra, 
embora na evolução natural, a continui-
dade substancial do Magistério sobre a 
música sacra na Liturgia. Em particular, 
os Sumos Pontífices Paulo VI e João 
Paulo II, à luz da Constituição conciliar 
Sacrosanctum concilium, quiseram reite-
rar a finalidade da música sacra, isto é 
«a glória de Deus e a santificação dos 
fiéis» (n. 112), e os critérios fundamen-
tais da tradição, que me limito a evocar: 
o sentido da oração, da dignidade e da 
beleza; a plena aderência aos textos e 
aos gestos litúrgicos; o envolvimento da 
assembleia e, por conseguinte, a adapta-
ção legítima à cultura local, conservando 
ao mesmo tempo a universalidade da 
linguagem; a primazia do canto grego-
riano, como modelo supremo de música 
sacra, e a sábia valorização das demais 
formas expressivas, que fazem parte do 
património histórico-litúrgico da Igreja, 
especialmente — mas não só — a polifo-
nia; a importância da schola cantorum, em 
particular nas igrejas catedrais. São crité-
rios importantes, que se devem considerar 
atentamente também hoje. Com efeito, às 
vezes tais elementos, que se encontram na 
Sacrosanctum concilium como, precisa-
mente, o valor do grande património ecle-
sial da música sacra ou a universalidade, 
que é característica do canto gregoriano, 
foram considerados expressão de uma 
concepção correspondente a um passado 
que se deve superar e descuidar, porque 
limita a liberdade e a criatividade do indi-
víduo e das comunidades. Mas temos que 
nos interrogar sempre de novo: quem é o 
autêntico sujeito da Liturgia? A resposta 
é simples: a Igreja. Não é o indivíduo ou 

o grupo que celebra a Liturgia, mas ela é 
primariamente acção de Deus através da 
Igreja, que tem a sua história, a sua rica 
tradição e a sua criatividade. A Liturgia, 
e por conseguinte a música sacra, «vive 
de uma relação correcta e constante entre 
sadia traditio e legitima progressio», 
tendo sempre bem presente que estes dois 
conceitos — que os Padres conciliares 
sublinhavam claramente — se integram 
de modo recíproco, porque «a tradição é 
uma realidade viva, e por isso inclui em si 
mesma o princípio do desenvolvimento, 
do progresso» (Discurso ao Pontifício 
Instituto Litúrgico, 6 de Maio de 2011). 

Venerado Irmão, tudo isto forma, por 
assim dizer, o «pão quotidiano» da vida 
e do trabalho no Pontifício Instituto de 
Música Sacra. Com base nestes elementos 
sólidos e seguros, aos quais se acrescenta 
uma experiência já secular, encorajo-vos 
a continuar com impulso e compromisso 
renovados o serviço na formação profis-
sional dos estudantes, para que adquiram 
uma competência séria e profunda nas 
várias disciplinas da música sacra. Assim, 
este Pontifício Instituto continuará a ofere-
cer uma contribuição válida para a forma-
ção, neste campo, dos Pastores e dos fiéis 
leigos nas diversas Igrejas particulares, 
favorecendo um adequado discernimento 
da qualidade das composições musicais 
utilizadas nas celebrações litúrgicas. Para 
estas importantes finalidades, podeis 
contar com a minha solicitude constante, 
acompanhada pela particular recordação 
na oração, que confio à intercessão celes-
tial da Bem-Aventurada Virgem Maria e 
de santa Cecília, enquanto, formulando 
votos de frutos abundantes destas cele-
brações centenárias, concedo de coração a 
Vossa Eminência, ao Reitor, aos Docentes, 
aos funcionários e a todos os alunos do 
Instituto, uma especial Bênção Apostólica.

Bento XVI
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Queridos irmãos e irmãs

Nas catequeses precedentes, falámos 
de algumas figuras do Antigo Testamento 
particularmente significativas para a nossa 
reflexão sobre a oração. Falei de Abraão, 
que intercede pelas cidades estrangeiras; 
de Jacob, que na luta nocturna recebe a 
bênção; de Moisés, que invoca o perdão 
para o seu povo; e de Elias, que reza pela 
conversão de Israel. Com a catequese 
de hoje, gostaria de começar uma nova 

etapa do percurso: em vez de comentar 
episódios particulares de personagens em 
oração, entraremos no «livro de oração» 
por excelência, o livro dos Salmos. Nas 
próximas catequeses leremos e meditare-
mos alguns dos Salmos mais belos e mais 
queridos à tradição orante da Igreja. Hoje, 
gostaria de os introduzir, falando do livro 
dos Salmos no seu conjunto.

O Saltério apresenta-se como um 
«formulário» de orações, uma colectânea 
de cento e cinquenta Salmos, que a tradi-
ção bíblica oferece ao povo dos fiéis para 
que se tornem a sua, a nossa oração, o 
nosso modo de nos dirigirmos a Deus e de 
nos relacionarmos com Ele. Neste livro, 
encontra expressão toda a experiência 
humana, com os seus múltiplos aspectos, 
bem como toda a gama de sentimentos 
que acompanham a existência do homem. 
Nos Salmos entrelaçam-se e exprimem-
-se alegria e sofrimento, desejo de Deus 
e percepção da própria indignidade, feli-
cidade e sentido de abandono, confiança 
em Deus e solidão dolorosa, plenitude de 
vida e medo de morrer. Toda a realidade 
do crente conflui nestas orações, que 
primeiro o povo de Israel e depois a Igreja 
assumiram como mediação privilegiada 
da relação com o único Deus e resposta 
adequada ao seu revelar-se na história. 
Enquanto orações, os Salmos constituem 
manifestações da alma e da fé, em que 
todos se podem reconhecer e nos quais se 

a Voz do PaPa

O LIVRO DOS SALMOS
Audiência Geral do Papa Bento XVI
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comunica aquela experiência de particular 
proximidade de Deus, à qual cada homem 
é chamado. E é toda a complexidade 
do existir humano que se concentra na 
complexidade das diversas formas literá-
rias dos vários Salmos: hinos, lamenta-
ções, súplicas individuais e comunitárias, 
cânticos de acção de graças, Salmos 
sapienciais e outros géneros que se podem 
encontrar nestas composições poéticas.

Não obstante esta multiplicidade 
expressiva, podem ser identificados dois 
grandes conjuntos que sintetizam a oração 
do Saltério: a súplica, ligada à lamentação, 
e o louvor, duas dimensões ligadas entre 
si e quase inseparáveis. Porque a súplica 
é animada pela certeza de que Deus 
responderá, e isto abre ao louvor e à acção 
de graças; e porque o louvor e a acção 
de graças brotam da experiência de uma 
salvação recebida, que supõe uma necessi-
dade de ajuda que a súplica exprime.

Na súplica, o orante lamenta-se e 
descreve a sua situação de angústia, de 
perigo e de desolação, ou então, como nos 
Salmos penitenciais, confessa a culpa, o 
pecado, pedindo para ser perdoado. Ele 
expõe ao Senhor o seu estado de espírito 
na certeza de ser ouvido, e isto implica um 
reconhecimento de Deus como bom, dese-
joso do bem e «amante da vida» (cf. Sab 
11, 26), pronto a ajudar, salvar e perdoar. 
Assim, por exemplo, reza o Salmista, no 
Salmo 31: «Em Vós, Senhor, me refugio, 
jamais serei confundido [...] Livrai-me 
da armadilha que me prepararam, porque 
Vós sois o meu refúgio» (vv. 2.5). Por 
conseguinte, já na lamentação pode emer-
gir algo do louvor, que se preanuncia na 
esperança da intervenção divina e que em 
seguida se faz explícita, quando a salva-
ção divina se torna realidade. De maneira 
análoga, nos Salmos de acção de graças 
e de louvor, fazendo memória do dom 

recebido ou contemplando a grandeza 
da misericórdia de Deus, reconhece-se 
também a própria pequenez e a neces-
sidade de ser salvo, que se encontra na 
base da súplica. Confessa-se assim a Deus 
a própria condição de criatura, inevita-
velmente caracterizada pela morte, e no 
entanto portadora de um desejo radical 
de vida. Por isso o Salmista exclama, 
no Salmo 86: «Louvar-Vos-ei de todo o 
coração, Senhor meu Deus, e glorificarei o 
vosso nome para sempre, porque tem sido 
grande a vossa misericórdia para comigo 
e livrastes a minha alma das profundezas 
do abismo» (vv. 12-13). Deste modo, na 
oração dos Salmos, súplica e louvor entre-
laçam-se e fundem-se num único cântico 
que celebra a graça eterna do Senhor que 
se debruça sobre a nossa fragilidade.

Precisamente para permitir que o povo 
dos fiéis se una a este cântico, o livro do 
Saltério foi concedido a Israel e à Igreja. 
Com efeito, os Salmos ensinam a rezar. 
Neles, a Palavra de Deus transforma-se 
em palavra de oração – e são as palavras 
do Salmista inspirado – que se torna 
também palavra do orante que recita os 
Salmos. Esta é a beleza e a particulari-
dade deste livro bíblico: as preces nele 
contidas, diversamente de outras orações 
que encontramos na Sagrada Escritura, 
não estão inseridas numa trama narrativa 
que lhes especifica o sentido e a função. 
Os Salmos são dados ao fiel precisamente 
como texto de oração, que tem como única 
finalidade tornar-se a oração daqueles que 
os assumem e com eles se dirigem a Deus. 
Dado que são uma Palavra de Deus, quem 
recita os Salmos fala a Deus com as pala-
vras que o próprio Deus nos concedeu, 
dirige-se a Ele com as palavras que Ele 
mesmo nos doa. Deste modo, recitando os 
Salmos aprendemos a rezar. Eles consti-
tuem uma escola de oração.
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Algo de análogo acontece quando o 
menino começa a falar, ou seja, a expressar 
as próprias sensações, emoções e necessi-
dades, com palavras que não lhe perten-
cem de modo inato, mas que ele aprende 
dos seus pais e daqueles que vivem ao seu 
redor. Aquilo que o menino quer manifes-
tar é a sua própria vivência, mas o instru-
mento expressivo pertence a outros; e ele 
apropria-se disso gradualmente, as pala-
vras recebidas dos pais tornam-se as suas 
palavras e através destas palavras aprende 
também um modo de pensar e de sentir, 
acede a um imenso mundo de conceitos, e 
nele cresce, relaciona-se com a realidade, 
com os homens e com Deus. A língua dos 
seus pais tornou-se, enfim, a sua língua, 
ele fala com palavras recebidas de outros, 
que a partir de agora se tornaram as suas 
palavras. Assim acontece com a oração 
dos Salmos. Eles são-nos doados para que 
aprendamos a dirigir-nos a Deus, a comu-
nicar com Ele, a falar-Lhe de nós com as 
suas palavras, a encontrar uma linguagem 
para o encontro com Deus. E, através 
de tais palavras, será possível também 
conhecer e aceitar os critérios do seu agir, 
aproximar-se do mistério dos seus pensa-
mentos e dos seus caminhos (cf. Is 55, 
8-9), de maneira a crescer cada vez mais 
na fé e no amor. Do mesmo modo que as 
nossas palavras não são apenas palavras, 
mas nos ensinam um mundo real e concei-
tual, assim também estas orações nos 
ensinam o Coração de Deus, pelo que não 
só podemos falar com Deus, mas podemos 
aprender quem é Deus e, aprendendo a 
falar com Ele, aprendemos a ser homens, 
a sermos nós mesmos.

A este propósito, parece significativo 
o título que a tradição judaica deu ao 
Saltério. Ele chama-se tehillîm, um termo 
hebraico que quer dizer «louvores», tirado 
daquela raiz verbal que encontramos na 

expressão «Halleluyah», isto é, literal-
mente: «Louvai o Senhor». Por conse-
guinte, este livro de orações, apesar de ser 
tão multiforme e complexo, com os seus 
diversos géneros literários e com a sua 
articulação entre louvor e súplica, é em 
última análise um livro de louvores, que 
ensina a dar graças, a celebrar a grandeza 
do dom de Deus, a reconhecer a beleza das 
suas obras e a glorificar o seu Nome santo. 
Esta é a resposta mais adequada a este 
manifestar-se do Senhor e à experiência 
da sua bondade. Ensinando-nos a rezar, 
os Salmos ensinam-nos que também na 
desolação, inclusive na dor, a presença de 
Deus permanece, é fonte de maravilha e 
de consolação; pode-se chorar, suplicar, 
interceder e lamentar-se, mas na certeza 
de que estamos a caminhar rumo à luz, 
onde o louvor poderá ser definitivo. Como 
nos ensina o Salmo 36: «Em Vós está a 
fonte da vida, e é na vossa luz que vemos 
a luz!» (Sl 36, 10). 

Mas além deste título geral do livro, 
a tradição judaica deu a muitos Salmos 
alguns títulos específicos, atribuindo-os 
na maior parte ao rei David. Figura de 
notável dimensão humana e teológica, 
David é uma personagem complexa, que 
atravessou as mais diversificadas expe-
riências fundamentais do viver. Jovem 
pastor do rebanho paterno, passando pelas 
vicissitudes alternadas e por vezes dramá-
ticas, torna-se rei de Israel, pastor do povo 
de Deus. Homem de paz, combateu muitas 
guerras; incansável e tenaz investigador 
de Deus, traiu-lhe o Amor, e isto é carac-
terístico: permaneceu sempre desejoso de 
Deus, apesar de ter pecado muitas vezes 
gravemente; penitente humilde, acolheu 
o perdão divino, e também a pena divina, 
e aceitou um destino marcado pela dor. 
Assim, David foi um rei, com todas as 
suas debilidades, «segundo o Coração 
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de Deus» (cf. 1 Sam 13, 14), ou seja, um 
orante apaixonado, um homem que sabia 
o que quer dizer suplicar e louvar. Por 
conseguinte, a ligação dos Salmos a este 
insigne rei de Israel é importante, porque 
ele é uma figura messiânica, Ungido 
do Senhor, no qual de certa maneira se 
esconde o mistério de Cristo.

Igualmente importantes e significati-
vos são o modo e a frequência com que as 
palavras dos Salmos são retomadas pelo 
Novo Testamento, assumindo e subli-
nhando aquele valor profético sugerido 
pela ligação do Saltério à figura messiâ-
nica de David. No Senhor Jesus, que na 
sua vida terrena orou com os Salmos, eles 
encontram o seu cumprimento definitivo 
e revelam o seu sentido mais pleno e 
profundo. As orações do Saltério, com 
as quais se fala a Deus, falam-nos d’Ele, 
falam-nos do Filho, imagem de Deus invi-
sível (cf. Col 1, 15), que nos revela em 
plenitude o Rosto do Pai. Portanto o cris-
tão, recitando os Salmos, reza ao Pai em 

Cristo e com Cristo, assumindo aqueles 
cânticos numa nova perspectiva, que tem 
no mistério pascal a sua última chave de 
interpretação. O horizonte do orante abre-
-se assim a realidades inesperadas, e cada 
Salmo adquire uma nova luz em Cristo, e 
o Saltério pode resplandecer em toda a sua 
riqueza infinita.

Caríssimos irmãos e irmãs, tomemos 
portanto na nossa mão este livro santo, 
deixemo-nos ensinar por Deus a dirigir-
-nos a Ele, façamos do Saltério um guia 
que nos ajude e nos acompanhe quoti-
dianamente no caminho da oração. E 
peçamos também nós, como os discípulos 
de Jesus: «Senhor, ensina-nos a rezar!» 
(Lc 11, 1), abrindo o coração para acolher 
a oração do Mestre, no qual todas as 
preces chegam à perfeição. Deste modo, 
tornando-nos filhos no Filho, poderemos 
falar a Deus, chamando-Lhe «Pai Nosso». 
Obrigado!

22 de Junho de 2011
Bento XVI
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Queridos irmãos e irmãs!

A festa do Corpus Christi é insepa-
rável da Quinta-Feira Santa, da Missa 
in Caena Domini, na qual se celebra 
solenemente a instituição da Eucaristia. 
Enquanto na tarde de Quinta-Feira Santa 
se revive o mistério de Cristo que Se 
oferece a nós no pão partido e no vinho 
derramado, hoje, na celebração do Corpus 
Christi, este mesmo mistério é proposto à 
adoração e à meditação do Povo de Deus, 
e o Santíssimo Sacramento é levado em 
procissão pelas estradas das cidades e 
das aldeias, para manifestar que Cristo 
ressuscitado caminha no meio de nós e 
nos guia para o Reino do céu. O que Jesus 
nos doou na intimidade do Cenáculo, hoje 
manifestamo-lo abertamente, porque o 
amor de Cristo não está destinado só a 
alguns, mas a todos. Na Missa in Caena 
Domini da passada Quinta-Feira Santa 
salientei que na Eucaristia se realiza a 
transformação dos dons desta terra – o 
pão e o vinho – destinada a transformar a 
nossa vida e a inaugurar assim a transfor-
mação do mundo. Esta tarde gostaria de 
retomar esta perspectiva.

Poder-se-ia dizer que tudo parte do 
coração de Cristo, que na Última Ceia, na 
vigília da sua paixão, deu graças e louvou 

a Deus e, deste modo, com o poder do 
seu amor, transformou o sentido da morte 
que se estava a aproximar. O facto de o 
Sacramento do altar ter assumido o nome 
de «Eucaristia» – «acção de graças» – 
expressa precisamente isto: que a transfor-
mação da substância do pão e do vinho no 
Corpo e Sangue de Cristo é fruto do dom 
que Jesus Cristo fez de Si mesmo, dom de 

a Voz do PaPa

SOLENIDADE 
DO CORPO E SANGUE DE CRISTO

Homilia do Papa Bento XVI
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um amor mais forte do que a morte, Amor 
divino que O fez ressuscitar dos mortos. 
Eis por que a Eucaristia é alimento de 
vida eterna, Pão da vida. Do coração de 
Cristo, da sua «oração eucarística» na 
vigília da paixão, brota aquele dinamismo 
que transforma a realidade nas suas 
dimensões cósmica, humana e histórica. 
Tudo procede de Deus, da omnipotência 
do seu Amor Uno e Trino, encarnado em 
Jesus. Neste amor está imerso o coração 
de Cristo; por isso Ele sabe dar graças e 
louvar a Deus também perante a traição e 
a violência, e desta forma muda as coisas, 
as pessoas e o mundo.

Esta transformação é possível graças 
a uma comunhão mais forte que a divisão, 
a comunhão do próprio Deus. A palavra 
«comunhão», que usamos também para 
designar a Eucaristia, resume em si a 
dimensão vertical e a horizontal do dom 
de Cristo. É bonita e muito eloquente a 
expressão «receber a comunhão» referida 
ao gesto de comer o Pão eucarístico. Com 
efeito, quando realizamos este gesto, 
entramos em comunhão com a própria 
vida de Jesus, no dinamismo desta vida 
que se doa a nós e por nós. De Deus, atra-
vés de Jesus, até nós: é uma única comu-
nhão que se transmite na sagrada Euca-
ristia. Ouvimo-lo há pouco, na segunda 
Leitura, das palavras do apóstolo Paulo, 
dirigidas aos cristãos de Corinto: «O 
cálice da bênção que abençoamos não é a 
comunhão do sangue de Cristo? E o pão 
que partimos não é a comunhão do corpo 
de Cristo? Uma vez que há um único pão, 
nós, embora sendo muitos, formamos um 
só corpo, porque todos nós comungamos 
do mesmo pão» (1 Cor 10, 16-17).

Santo Agostinho ajuda-nos a compre-
ender a dinâmica da comunhão eucarís-
tica, quando faz referência a uma espécie 
de visão que teve, na qual Jesus lhe disse: 

«Eu sou o alimento dos fortes. Cresce e 
receber-me-ás. Tu não me transformarás 
em ti, como o alimento do corpo, mas és tu 
que serás transformado em mim» (Confis-
sões VII, 10, 16). Portanto, enquanto o 
alimento corporal é assimilado pelo nosso 
organismo e contribui para o seu sustento, 
no caso da Eucaristia trata-se de um Pão 
diferente: não somos nós que o assimila-
mos, mas é ele que nos assimila a si, de tal 
modo que nos tornamos conformes com 
Jesus Cristo, membros do seu corpo, um só 
com Ele. Esta passagem é decisiva. Com 
efeito, precisamente porque é Cristo que, 
na comunhão eucarística, nos transforma 
em Si, neste encontro a nossa individua-
lidade é aberta, libertada do seu egocen-
trismo e inserida na Pessoa de Jesus, que 
por sua vez está imersa na comunhão trini-
tária. Assim a Eucaristia, enquanto nos 
une a Cristo, abre-nos também aos outros, 
tornando-nos membros uns dos outros: já 
não estamos divididos, mas somos um só 
n’Ele. A comunhão eucarística une-me 
à pessoa que está ao meu lado e com a 
qual, talvez, eu nem sequer tenha um bom 
relacionamento, mas também aos irmãos 
distantes, em todas as regiões do mundo. 
Portanto daqui, da Eucaristia, deriva o 
profundo sentido da presença social da 
Igreja, como testemunham os grandes 
santos sociais, que foram sempre grandes 
almas eucarísticas. Quem reconhece Jesus 
na Hóstia sagrada, reconhece-O no irmão 
que sofre, que tem fome e sede, que é 
estrangeiro, está nu, doente, prisioneiro; 
e está atento a cada pessoa, empenha-se 
de modo concreto por todos aqueles que 
se encontram em necessidade. Portanto, 
do dom de amor de Cristo provém a nossa 
especial responsabilidade de cristãos na 
construção de uma sociedade solidária, 
justa e fraterna. Especialmente no nosso 
tempo, em que a globalização nos torna 
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cada vez mais dependentes uns dos outros, 
o Cristianismo pode e deve fazer com que 
esta unidade não se edifique sem Deus, ou 
seja, sem o verdadeiro Amor, o que daria 
espaço à confusão, ao individualismo e 
à prepotência de todos contra todos. O 
Evangelho visa desde sempre a unidade da 
família humana, uma unidade não imposta 
do alto, nem por interesses ideológicos ou 
económicos, mas sim a partir do sentido 
de responsabilidade recíproca, porque 
nos reconhecemos membros de um único 
corpo, do corpo de Cristo, porque apren-
demos e continuamos a aprender constan-
temente do Sacramento do Altar, que a 
partilha, o amor é o caminho da verdadeira 
justiça.

Voltemos agora ao gesto de Jesus na 
Última Ceia. O que aconteceu naquele 
momento? Quando Ele disse: isto é o meu 
corpo, que é entregue por vós; isto é o meu 
sangue, derramado por vós e pela multi-
dão, o que acontece? Neste gesto, Jesus 
antecipa o acontecimento do Calvário. 
Por amor, Ele aceita toda a paixão, com 
a sua dificuldade e a sua violência, até à 
morte de cruz; aceitando-a deste modo, 
transforma-a num gesto de doação. Esta é 
a transformação de que o mundo tem mais 
necessidade, porque o redime a partir de 
dentro, abrindo-o às dimensões do Reino 
dos céus. Mas esta renovação do mundo, 
Deus quer realizá-la sempre através do 
mesmo caminho percorrido por Cristo, 
aliás, o caminho que é Ele mesmo. Não 
há nada de mágico no Cristianismo. Não 
existem atalhos, mas tudo passa através 
da lógica humilde e paciente do grão de 
trigo que se abre para dar vida, a lógica 
da fé que move as montanhas com a força 
mansa de Deus. Por isso, Deus quer conti-
nuar a renovar a humanidade, a história e 
o cosmos através desta cadeia de transfor-

mações, cujo sacramento é a Eucaristia. 
Mediante o pão e o vinho consagrados, 
nos quais estão realmente presentes o seu 
Corpo e o seu Sangue, Cristo transforma-
-nos, assimilando-nos a Ele: compromete-
-nos na sua obra de redenção tornando-nos 
capazes, pela graça do Espírito Santo, 
de viver segundo a sua própria lógica de 
entrega, como grãos de trigo unidos a Ele 
e n’Ele. É assim que se semeiam e amadu-
recem nos sulcos da história a unidade e 
a paz, que constituem o fim para o qual 
tendemos, segundo o desígnio de Deus.

Sem ilusões, sem utopias ideológi-
cas, nós caminhamos pelas veredas do 
mundo, trazendo dentro de nós o Corpo do 
Senhor, como a Virgem Maria no mistério 
da Visitação. Com a humildade de saber 
que somos simples grãos de trigo, conser-
vemos a certeza firme de que o amor de 
Deus, encarnado em Cristo, é mais forte 
que o mal, a violência e a morte. Sabemos 
que Deus prepara para todos os homens 
novos céus e uma nova terra, onde reinam 
a paz e a justiça – e na fé entrevemos o 
mundo novo, que é a nossa verdadeira 
pátria. Também esta tarde, enquanto o sol 
se põe sobre esta nossa amada cidade de 
Roma, nos pomos a caminho: connosco 
está Jesus Eucaristia, o Ressuscitado, que 
disse: «Eis que Eu estou convosco todos 
os dias, até ao fim do mundo» (Mt 28, 
20). Obrigado, Senhor Jesus! Obrigado 
pela vossa fidelidade, que sustém a nossa 
esperança. Permanecei connosco, porque 
está a anoitecer. «Bom Pastor, Pão da 
verdade, tende de nós piedade; alimentai-
-nos, defendei-nos e conduzi-nos aos bens 
eternos, na terra dos vivos!». Amen.

23 de Junho de 2011
Bento XVI



Manuel Luís nasceu em Turquel, Alcobaça,
a 8 de Julho de 1926 e faleceu em Lisboa a 5
de Julho de 1981.
Foi o grande impulsionador da música
litúrgica em português, aquando da
abertura da liturgia às línguas modernas,
com o Concílio Vaticano II.
Frequentou o Seminário Maior de Cristo
Rei dos Olivais (Lisboa) revelando desde
cedo grande aptidão para a música e
aprendendo com Monsenhor Pereira dos
Reis a importância da participação dos fiéis
na liturgia.
Depois da ordenação sacerdotal estudou
entre 1951 e 1958 no Pontifício Instituto de
Música Sacra de Roma, onde se formou em
Canto Gregoriano e Composição Musical
Sacra.
Além de valorizar a tradição da música
popular portuguesa, compôs muitos
cânticos para a liturgia, criando um
vastíssimo repertório que é, ainda hoje,
utilizado em todo o país.
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BEato João Paulo ii

Congregação para o Culto Divino 
e a Disciplina dos Sacramentos

DECRETO 
sobre o culto litúrgico 

a prestar ao Beato João Paulo II

A beatificação do Venerável João 
Paulo II, de feliz memória, que terá lugar 
no dia 1 de Maio de 2011, na Basílica de 
São Pedro, em Roma, sob a presidência 
do Santo Padre Bento XVI, reveste-se de 
um carácter excepcional, reconhecido por 
toda a Igreja Católica difundida sobre a 
terra.

Tendo em conta a importância do 
acontecimento, e perante os inúmeros 
pedidos acerca do culto litúrgico a prestar 
ao novo Beato, segundo os lugares e os 
modos estabelecidos pelo direito, esta 
Congregação para o Culto Divino e a 

Disciplina dos Sacramentos apressa-se a 
comunicar o que foi estabelecido a este 
respeito.

Missa de acção de graças

Estabelece-se que, durante o ano 
seguinte ao da beatificação de João Paulo 
II, ou seja, até ao dia 1 de Maio de 2012, 
em lugares e dias especialmente signifi-
cativos, se possa celebrar uma Missa de 
acção de graças a Deus. Compete a cada 
um dos bispos diocesanos definir esse 
dia ou dias para a sua diocese, bem como 

Manuel Luís nasceu em Turquel, Alcobaça,
a 8 de Julho de 1926 e faleceu em Lisboa a 5
de Julho de 1981.
Foi o grande impulsionador da música
litúrgica em português, aquando da
abertura da liturgia às línguas modernas,
com o Concílio Vaticano II.
Frequentou o Seminário Maior de Cristo
Rei dos Olivais (Lisboa) revelando desde
cedo grande aptidão para a música e
aprendendo com Monsenhor Pereira dos
Reis a importância da participação dos fiéis
na liturgia.
Depois da ordenação sacerdotal estudou
entre 1951 e 1958 no Pontifício Instituto de
Música Sacra de Roma, onde se formou em
Canto Gregoriano e Composição Musical
Sacra.
Além de valorizar a tradição da música
popular portuguesa, compôs muitos
cânticos para a liturgia, criando um
vastíssimo repertório que é, ainda hoje,
utilizado em todo o país.
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o local ou locais de reunião do povo de 
Deus. 

Tendo em vista as necessidades locais 
e as conveniências pastorais, é permitido 
celebrar uma Missa em honra do novo 
Beato num dos domingos do Tempo 
comum, ou noutro dia de entre os que 
figuram nos números 10-13 da Tabela dos 
dias litúrgicos.

De igual modo, para as famílias reli-
giosas, pertence ao Superior Geral indicar 
os dias e locais significativos a celebrar 
por toda a sua família religiosa.

Para a celebração da Missa, além da 
faculdade de se cantar o Glória, diz-se 
a oração Colecta própria em honra do 
Beato, que vem no documento em anexo; 
as outras orações, o prefácio, as antífo-
nas e as leituras bíblicas, tomam-se do 
Comum dos Pastores, para um papa. Se 
o dia da celebração ocorrer num domingo 
do Tempo comum, a primeira leitura, o 
salmo responsorial e o Evangelho podem 
tomar-se do Comum dos Pastores.

Inscrição do novo Beato 
nos calendários particulares

Estabelece-se ainda que, no calendá-
rio próprio da Diocese de Roma e de todas 
as Dioceses da Polónia, a celebração do 
Beato João Paulo II, papa, seja inscrita no 
dia 22 de Outubro e celebrada, todos os 
anos, como memória.

Quanto aos textos litúrgicos da Litur-
gia das Horas, concedem-se como próprios 
a oração Colecta e a segunda leitura do 
Ofício de Leitura, com o seu responsório, 
como consta no documento em anexo. Os 
outros textos tomam-se do Comum dos 
pastores, para um papa.

Quanto aos outros Calendários pró-
prios, o pedido de inscrição da memó-
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ria facultativa do Beato João Paulo II a 
submeter a esta Congregação, é da com-
petência de cada uma das Conferências 
Episcopais para a respectiva nação, do 
Bispo diocesano para a sua Diocese, e do 
Superior Geral para a respectiva família 
religiosa.

Dedicação da igreja a Deus 
em honra do novo Beato

A escolha do Beato João Paulo II 
como Titular de uma igreja exige o indulto 
da Sé Apostólica (cf. Pontifical Romano, 
Dedicação da Igreja, Preliminares, n. 4), 
excepto quando a sua celebração já estiver 
inscrita no Calendário particular. Neste 
caso não se requer o indulto e reserva-se 
o grau de festa ao Beato na igreja da qual 
é titular (cf. Congregação para o Culto 
Divino e a Disciplina dos Sacramentos, 
Notificatio de cultu Beatorum, 21 de 
Maio, 1999, n. 9).

Nada obste em contrário.

Sede da Congregação para o Culto 
Divino e a Disciplina dos Sacramentos, 2 
de Abril de 2011.

Antonio Card. Cañizares Llovera, Prefeito
Giuseppe Agostino Di Noia, op, Arceb. secretário

Oração Colecta

Deus, rico de misericórdia,
que colocastes o papa João Paulo II 
à frente da vossa Igreja,
fazei que, 
instruídos pelos seus ensinamentos, 
abramos confiadamente 
os nossos corações
à graça salvadora de Cristo,
único salvador do mundo.
Ele que é Deus convosco 
na unidade do Espírito Santo.
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O RITUAL 
DA INICIAÇÃO CRISTÃ DOS ADULTOS
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A Iniciação Cristã: 
proposta oportuna

O tema deste nosso 36º Encontro 
Nacional de Pastoral Litúrgica é da 
máxima actualidade: Iniciação cristã: 
Liturgia e Catequese.

Mas falar em actualidade, é dizer 
pouco. Talvez se deva falar antes de 
urgência e emergência. Os frequentadores 
do «sítio» na INTERNET da Agência 
Ecclesia facilmente encontram notícias 
de celebrações em que um número cada 
vez maior de adultos se insere no caminho 
catecumenal. Falamos aqui do catecu-
menado propriamente dito, pelo qual se 
chega a ser cristão vivendo um itinerário 
de fé, conversão do coração e da vida, 
conhecimento da história da salvação, 
adesão consciente a Jesus Cristo e à sua 
Igreja, inserção gradual na comunidade 

cristã, experiência da oração,… tudo isto 
balizado por celebrações e culminando 
na recepção dos sacramentos pascais do 
Baptismo, Confirmação e Eucaristia. Só 
para dar um exemplo, em 2010 duplicou 
o número de adultos (de 26 para 52) da 
Diocese do Algarve que no Primeiro 
Domingo da Quaresma responderam à 
chamada e pediram à Igreja para ser cris-
tãos (Rito da eleição ou inscrição do nome 
para o Baptismo)… Em França, só na 
última Vigília Pascal foram 2903 os adul-
tos que receberam os 3 sacramentos da 
Iniciação Cristã, números que crescem de 
forma consistente no início deste 3º milé-
nio: desde 2001, os adultos iniciados na 
vida cristã foram mais de 25000. Mas na 
nossa escala, o movimento em crescendo 
é imparável. Sabem-no bem os párocos 
que todos os anos lidam – porventura nem 
sempre do melhor modo – com a realidade 
de crianças não baptizadas inscritas na 
catequese paroquial. E que, com cada vez 
mais frequência, se vêm confrontados com 
candidatos a padrinhos que nem sequer 
foram baptizados! E até acontece que, por 
vezes, pedem um baptismo «discreto» (ou 
envergonhado?), escondido atrás da porta, 
sem convicção nem conversão, não para 
serem cristãos mas, simplesmente, para 
poderem ser «padrinhos» (quando o que, 
realmente querem e lhes pediram é que 
sejam «compadres»…). Quanto trabalho 
pastoral, quanto diálogo muitas vezes de 
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surdos para fazer evoluir as motivações 
e, depois, para persuadir os candidatos a 
catecúmenos a empreender um caminho 
que poderá ser mais ou menos longo! 
Quase sempre demasiadamente longo 
para satisfazer a motivação inicial …

Infelizmente a proposta da Igreja, 
consignada no Ritual Iniciação Cristã dos 
Adultos é ignorada por muitos. Não faltam 
párocos disponíveis para, ao arrepio do 
Direito Canónico, baptizarem adultos ou 
crianças em idade escolar sem disso dar 
conhecimento aos respectivos Bispos 
e aplicando o Ritual do Baptismo das 
Crianças: como se estivessem perante 
criancinhas dispensadas de professar 
pessoalmente a fé da Igreja. Uma vez 
atingido o uso da razão, para a validade do 
Baptismo não é suficiente baptizar na fé da 
Igreja professada por pais e padrinhos. Os 
próprios sujeitos do baptismo têm de ser 
crentes convictos e convertidos, têm de ter 
percorrido o caminho da Iniciação Cristã. 
Em tempos de cristandade podia ter-se a 
ilusão de que já se nascia cristão. Mas não. 
Como dizia Tertuliano, na viragem do 2º 
para o 3º século, ninguém nasce cristão: 
o cristão faz-se, não nasce. Isso é verdade 
também para os baptizados à nascença. 
Para os que já têm o uso da razão, o 
«fazer-se» cristão, o «tornar-se» cristão 
é um processo articulado, um itinerário 
complexo que todos precisamos de redes-
cobrir e praticar de forma consistente..

Na sua recente viagem a Portugal, 
Bento XVI não deixou de lembrar aos 
Bispos esta necessidade conformando-os 
no propósito de «oferecer a todos os fiéis 
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». Porque, como já antes tinha 
recordado na homilia pronunciada em 

Lisboa, «é cada vez menos realista dar 
por suposto que a fé existe». A evangeliza-
ção e consequente iniciação cristã é tarefa 
indeclinável.

Por sua vez, os nossos Bispos, em 
dois documentos recentes – Carta Pastoral 
Para um rosto missionário da Igreja em 
Portugal, 17 de Junho de 2010 e Repensar 
juntos a Pastoral da Igreja em Portugal – 
assumem a urgência da formação cristã e 
da nova evangelização.

A Iniciação Cristã: 
do Concílio à reforma litúrgica 
e pastoral

A Igreja, reunida pelo Espírito Santo 
no II Concílio do Vaticano, preocupou-
-se com a Iniciação cristã desde o seu 
primeiro documento: a Constituição 
conciliar sobre a Sagrada Liturgia Sacro-
sanctum Concilium [= SC ]. Não admira, 
tratando-se de um «concílio pastoral», 
convocado por João XXIII para «fomentar 
cada vez mais a vida cristã entre os fiéis, 
adaptar melhor às necessidades do nosso 
tempo as instituições sujeitas a mudanças, 
promover tudo o que possa ajudar à união 
de todos os crentes em Cristo e fortalecer 
tudo o que pode contribuir para chamar a 
todos ao seio da Igreja» (SC 1).

A SC dá indicações preciosas e preci-
sas. Destacamos a decisão de restaurar 
«o catecumenato dos adultos, com vários 
graus» (SC 64-66), o desejo de um rito 
de baptismo adaptado à real condição das 
crianças em que se clarifique melhor a 
participação e responsabilidade dos pais e 
padrinhos (SC 67) e a preconização de um 
rito da Confirmação revisto com o objec-
tivo de «fazer ressaltar a íntima união do 
sacramento da Confirmação com toda a 
iniciação cristã» (SC 71).
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A reforma litúrgica pós-conciliar acolheu 
plenamente estas instâncias, nomeadamente 
com o Ritual da Iniciação Cristã dos Adultos, 
o Ritual do Baptismo das Crianças e o Ponti-
fical da Confirmação. Estes livros litúrgicos, 
com a chancela da suprema autoridade da 
Igreja, oferecem à pastoral pro postas rituais 
ao mesmo tempo tradicionais e inovadoras, 
que hão-de ser o referencial de uma teo ria 
e de uma prática igualmente renovadas. Ao 
contrário das Igrejas Orientais Ortodoxas 
– e das Igrejas católicas de Rito Oriental 
– que mantêm uma proposta ritual única e 
unitária que consagra de forma inequívoca 
a unidade teológica e a inseparabilidade 
celebrativa dos 3 Sacramentos, a Igreja 
Católica de Rito latino – a Igreja a que 
pertencemos – tem bem definidas nos livros 
litúrgicos aprovados após o último Concílio 
duas «progra ma ções» típicas, distintas mas 
complementares:

– o modelo «normal», expresso no 
Ritual da Iniciação cristã dos Adultos, 
com a celebração dos 3 sacramentos do 
Baptismo, Confirmação e Eucaristia no 
contexto unitário de uma celebração, 
idealmente situada na Vigília pascal, em 
que os candidatos – adultos ou crianças 
em idade escolar –, após um catecume-
nado verdadeiro, são baptizados, crisma-
dos e admitidos à Comunhão Euca rística;

– o modelo «habitual» nos países 
de tradição cristã, em que se baptizam 
as crianças na infância (antes da idade 
escolar) segundo o Ritual do Baptismo 
de Crianças, e, em momentos posterio-
res e distintos, os assim baptizados são 
crismados e admitidos à Eucaristia após 
um percurso catequético. Actualmente, o 
programa generalizado em Portugal prevê 
a iniciação eucarística no final do 3º ano de 
catequese (8/9 anos de idade) e a Confir-
mação após o 10º Ano de catequese (cerca 
dos 16 anos de idade). Recorde-se que o 

Decreto sobre a idade para a Confirma-
ção, aprovado pela Conferência Episcopal 
Portuguesa em 18/11/1983, previa a idade 
de 14 anos como a mais adequada para a 
Confirmação dos cristãos baptizados na 
infância que estejam convenientemente 
catequizados e devidamente dispostos.

Sem dúvida que há-de ser o modelo 
«normal» a inspirar a teologia e a cate-
quese deste Sacramento, uma vez que o 
coloca no seu contexto próprio que é o 
da celebração do mistério pascal e num 
movimento contínuo que, pressupondo o 
tempo do catecumenado com os seus ritos, 
vai do Baptismo à Eucaristia: «De acordo 
com o antiquíssimo uso, conservado na 
própria liturgia romana, não se baptize 
o adulto sem que, imediatamente depois 
do Baptismo, receba a Confirmação, a 
não ser que obstem motivos graves. Por 
esta conexão é significada a unidade do 
mistério pascal, a íntima relação entre a 
missão do Filho e a efusão do Espírito 
Santo e a estreita ligação dos sacramen-
tos, pelos quais as duas pessoas divinas, 
juntamente com o Pai, vêm aos baptiza-
dos» (ICA 34). De passagem, recordemos 
a norma do Código de Direito Canónico: 
«o que se prescreve nos cânones acerca do 
baptismo dos adultos aplica-se a todos os 
que chegaram ao uso da razão, ultrapas-
sada a infância» (Cân. 852 § 1).

O Catecismo da Igreja Católica 
resume assim a situação actual da prática 
ritual da Iniciação Cristã: «Hoje em dia, 
portanto, em todos os ritos latinos e 
orientais, a iniciação cristã dos adultos 
começa com a sua entrada no catecume-
nato, para atingir o ponto culminante na 
celebração única dos três sacramentos, 
Baptismo, Confirmação e Eucaristia. 
Nos ritos orientais, a iniciação cristã das 
crianças na infância começa no Baptismo, 
seguido imediatamente da Confirmação e 
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da Eucaristia, enquanto no rito romano 
a mesma iniciação prossegue durante os 
anos de catequese, para terminar, mais 
tarde, com a Confirmação e a Eucaristia, 
ponto culminante da sua iniciação cristã» 
(CatIgCat, nº 1233). Notemos apenas, 
antes de prosseguir, que neste resumo a 
colocação do Sacramento da Confirmação 
– antes da Eucaristia – não corresponde 
a prática generalizada. Aliás, o mesmo 
se nota em todos os textos oficiais com 
maior peso: Concílio, Catecismo da Igreja 
Católica, Código de Direito Canónico, 
etc. A Igreja resiste em consentir que a 
sequência de facto se torne «de direito». 
Também a teologia se não deve fazer a 
partir da anomalia…

«O mais importante dos rituais» 
é o mais ignorado 

O Conselho constituído por Paulo 
VI para aplicar a Constituição sobre a 
Sagrada Liturgia deu à problemática da 
Iniciação cristã atenção prioritária. Antes 
de se debruçar sobre o ritual do Baptismo 
de crianças foi esboçada a estrutura funda-
mental do ritual do Baptismo de adultos. 
Daqui resultam consequências metodoló-
gicas não indiferentes: apesar de a publi-
cação do Ritual do Baptismo de Crianças 
(15 de Maio de 1969) preceder cronologi-
camente o da Iniciação Cristã dos Adultos 
(6 de Janeiro de 1972), na verdade é-lhe 
posterior e consequente na concepção e 
deve ser analisado e interpretado pastoral-
mente a partir da proposta mais completa 
que, efectivamente, pressupõe. A ordem 
não é arbitrária. Aliás, o Rito destinado 
à celebração com os mais pequenos (em 
latim: «parvuli» ou «infantes») abre com 
os «Preliminares Gerais da Iniciação 
Cristã», documento que figura igualmente 

no início do Pontifical da Confirmação e 
do Ritual da Iniciação Cristã dos Adultos 
[= ICA ].

Portugal teve de esperar 8 anos pela 
primeira tradução deste Ritual de tão 
vasto alcance pastoral: a tradução foi 
confirmada por Roma em 20 de Agosto de 
1979; com imprimatur de 16 de Dezembro 
de 1979, a edição data já da Primavera de 
1980. Esses 8 anos de adiamento foram 
fatais. Porventura, considerava-se que a 
ICA era mais direccionada para os países 
ditos «de missão», onde uma primeira 
evangelização exigia a organização de 
um itinerário que conduzisse gradual-
mente os convertidos aos Sacramentos 
da fé. Pastoralmente, estávamos ainda 
embalados pela onda da cristandade de 
que só o impacto do I Recenseamento da 
Prática Dominical (1977) nos começou a 
despertar. Consequentemente, a recepção 
do Ritual do Baptismo das Crianças e do 
Pontifical da Confirmação foi feita entre 
nós sem a referência mais global da ICA. 
Depois, correu-se contra o tempo perdido 
que nunca se recuperou…

A Comissão Episcopal de Liturgia 
da CEP, então presidida por D. Manuel 
de Almeida Trindade, publicou em Abril 
de 1980 uma Nota pastoral sobre o novo 
Ritual da Iniciação cristã dos adultos. 
Foi a primeira pedrada no charco. «Este 
Ritual – afirma-se sem rodeios – é o mais 
importante dos rituais promulgados após 
a reforma conciliar. A sua oportunidade 
pastoral aumenta entre nós porque já é 
considerável o número dos baptismos de 
adultos (mais de mil por ano); porque, 
tendo aumentado nos últimos anos o 
número de crianças por baptizar, muitas 
delas aparecerão por certo a pedir o 
Baptismo em idade escolar ou na idade 
adulta; porque temos muitos baptizados 
jovens e adultos que nunca foram evange-
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lizados nem catequizados, encontrando-
-se em situação quase catecumenal». Isto 
foi escrito há 30 anos!

Depois, o tema foi debatido na Assem-
bleia Plenária do Episcopado Português 
entre 27 e 29 de Abril de 1981. Aí ganhou 
corpo o projecto de se publicarem orien-
tações comuns para todo o país sobre 
o baptismo de crianças, o baptismo de 
adultos e o Crisma. Chegou-se mesmo 
a um instrumento de trabalho publicado 
por iniciativa da Conferência Episcopal 
Portuguesa na revista Lumen em 1982. 
Em Setembro de 1981 foi esse o tema do 
VI Encontro nacional de Pastoral Litúr-
gica, com cerca de 350 participantes. 
Merece, depois, destaque a Mensagem 
dos Bispos ao Povo de Deus em 13 de 
Maio de 1983, um ano após a primeira 
visita de João Paulo II a Portugal. Nos 
nn. 37-39 desse importante documento 
assume -se de forma clara a «necessidade» 
da Iniciação cristã. «Se no caso de adultos 
por baptizar – e contam-se bastantes em 
Portugal – esta caminhada deve prece-
der obrigatoriamente os sacramentos do 
baptismo, Confirmação e Eucaristia, para 
os baptizados em criança, deve ser feita, 
mais tarde ou mais cedo, de forma mais 
ou menos sistemática, sob pena de conti-
nuarmos a ser, infelizmente, uma Igreja 
constituída em grande parte por cristãos 
espiritualmente menores» (ibid. n. 37).

Data de 7 de Outubro de 1984 o 
documento mais abrangente em que a 
Conferência Episcopal Portuguesa faz 
deste Ritual uma referência principal da 
pedagogia da fé que importava desenvol-
ver. Referimo-nos à Carta Pastoral sobre 
a renovação da Igreja em Portugal e, 
nesta, especialmente aos nn.15-18. Vale a 
pena recordar algumas das afirmações aí 
produzidas: «Uma primeira ideia funda-
mental que este livro [o Ritual ICA ] nos 

inculca é a necessidade de assegurar a 
todos os fiéis uma verdadeira iniciação 
cristã, independentemente de a receberem 
antes ou depois do Baptismo e dos outros 
Sacramentos da Iniciação» (n. 16). «Este 
esquema pedagógico da iniciação cristã 
dos adultos que pedem o Baptismo é … 
paradigmático, devendo inspirar toda 
a pastoral da fé» (n. 18). Em resumo: 
não nos faltam documentos nem pronun-
ciamentos cheios de autoridade e boa 
doutrina. Mas a verdade é que deixamos 
queimar trinta anos de pastoral sem olhar 
de frente para esta realidade que a evolu-
ção sócio-cultural tem vindo a transformar 
em emergência pastoral. Alguma coisa 
se fez: «experiências» mais ou menos 
interessantes. Só que a importância da 
Iniciação Cristã na Missão da Igreja exige 
que se passe da fase das experiências à 
da estrutura permanente e da organização 
institucional.

Agora que a Conferência Episcopal 
Portuguesa torna público o projecto de, 
em comunhão, diálogo e convergência 
(estilo sinodal), repensarmos juntos a 
Pastoral da Igreja em Portugal, a proposta 
deste 36º Encontro Nacional de Pastoral 
Litúrgica é da máxima oportunidade. 

Apresentação do Ritual 
da iniciação cristã dos adultos

O ICA articula-se em 6 capítulos 
precedidos dos Preliminares Gerais da 
iniciação cristã1 e dos Preliminares espe-
cíficos2:
 I – Ritual do catecumenado em 

vários degraus3;

1 ICA, pp. 9-19 [= ICA-PG]
2 ICA, pp. 21-43 [referi-los-emos com a sigla ICA 

seguida do respectivo número].
3 ICA, pp. 45-149.
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 II – Ritual simplificado da Inicia-
ção dos Adultos4;

 III – Ritual breve da Iniciação de 
um adulto em perigo próximo 
ou em artigo de morte5;

 IV – Preparação para a Confirmação 
e para a Eucaristia dos adultos 
que, baptizados em criança, 
não receberam a catequese6;

 V – Ritual da Iniciação das crian-
ças em idade de catequese7;

 VI – Textos vários para a celebração 
da Iniciação cristã dos adultos8;

* Apêndice: Rito da admissão na plena 
comunhão da Igreja católica de alguém já 
validamente baptizado9.

O capítulo I é também o mais impor-
tante: apresenta a forma «típica» (norma-
tiva) da Iniciação cristã. Aí aparece o 
itinerário completo e ordinário que um 
adulto deve percorrer para chegar a ser 
cristão. Todos os outros itinerários são 
adaptações ou abreviações deste para-
digma. Nele centraremos, por isso, a nossa 
atenção.

Três degraus ou etapas, delimitando 
quatro patamares ou tempos, estruturam 
este percurso:
 1) A primeira etapa ou degrau é 

franqueada «quando alguém, que 
chegou à conversão inicial, quer 
tornar-se cristão, e é recebido pela 
Igreja como catecúmeno10;

 2) O segundo degrau transpõe-
-se «quando [o catecúmeno], já 
adiantado na fé e quase no fim do 
catecumenado, é admitido a uma 

4 ICA, pp. 151-174.
5 ICA, pp. 175-188.
6 ICA, pp. 189-191.
7 ICA, pp. 193-233.
8 ICA, pp. 235-280.
9 ICA, pp. 281-301.
10 ICA 6 a).

preparação mais intensa para os 
sacramentos»11;

 3) Sobe-se o terceiro e último degrau 
quando alguém, «completada a 
preparação espiritual, recebe os 
sacramentos pelos quais o cristão 
é iniciado»12.

São estes os momentos fulcrais e, no 
plano ritual, mais densos da iniciação 
cristã, todos eles assinalados e consubs-
tanciados em importantes celebrações 
litúrgicas:
 1) Rito da Admissão dos catecúme-

nos13;
 2) Rito da Eleição ou da Inscrição do 

nome14;
 3) Celebração dos Sacramentos da 

Iniciação cristã15.
Estes três degraus delimitam quatro 

patamares, apresentados como tempos 
de amadureci mento do estádio alcançado 
com o degrau já subido e/ou de preparação 
para o próximo degrau:
 a) Antes de atingir o primeiro degrau 

que assinalará a entrada na «ordem 
dos catecúmenos», situa-se o 
tempo da evangelização ou «pré-
-catecumenado», que resulta do 
encontro da procura do «simpati-
zante» com a solicitude evange-
lizadora da Igreja16. É o tempo do 
primeiro anúncio do Evangelho 
do Deus Vivo, uno e trino, do 
esclarecimento e purificação da 
intenção do simpatizante e de 
uma fé inicial. Durante este tempo 
pode prever-se um acolhimento 

11 ICA 6 b).
12 ICA 6 c).
13 ICA 68-97 (pp. 45-65). Não é proposta data especial.
14 ICA 133-151 (pp. 80-90). O «tempo próprio» desta 

celebração é o Domingo I da Quaresma (ICA 49.51).
15 ICA 208-234 (pp. 126-149). Deve ter lugar na Vigília 

Pascal (ICA 49).
16 ICA 7a).
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cordial e festivo, sem qualquer rito 
litúrgico, aproveitando encontros 
de amizade e convívio,

 b) O segundo patamar é o «tempo 
do catecumenado» propriamente 
dito, que pode durar vários anos. 
É um tempo prolongado17, durante 
o qual os candidatos recebem 
formação cristã e uma adequada 
disciplina (n. 19). É o período 
por excelência da catequese, da 
mudança de vida, da aquisição de 
hábitos de oração, e da coopera-
ção na vida apostólica da Igreja. 
Tempo marcado e ritmada por 
celebrações da Palavra de Deus, 
exorcismos e, eventualmente, 
de «tradições» (do símbolo, da 
Oração do Senhor…) e unções. 
Este tempo termina com a eleição.

 c) Após o segundo degrau (Eleição), 
abre-se o «tempo da purificação 
e da iluminação»: trata-se de um 
período mais breve – em prin-
cípio coincide com a Quaresma 
– mas particularmente inten so. É 
o grande retiro em ordem à prepa-
ração da solenidade pascal com 
a celebração dos sacra mentos da 
iniciação, degrau que marcará o 
termo da escalada. Durante este 
período celebram-se os Escru-
tínios18 e, se não tiverem sido 

17 Lê-se no nº 20 dos Preliminares: «A duração do 
catecumenado depende quer da graça de Deus, quer 
de várias circunstâncias, designadamente: da forma 
como está organizado o catecumenado, do número 
de catequistas, diáconos e sacerdotes, da colaboração 
do próprio catecúmeno, dos meios de acesso à sede 
do catecumenado e de aí permanecer, e também 
do apoio da comunidade local. Nada, portanto, se 
pode estabelecer previamente». […] Compete ao 
Bispo fixar a duração e regulamentar a disciplina do 
catecumenado.

18 São três os Escrutínios, em correspondência ao III, IV 
e V Domingos da Quaresma, tomando-se as leituras 
bíblicas do Leccionário do Ano A: a samaritana e 

antecipadas para o tempo anterior, 
as Tradi ções ou Entregas (com 
as correspondentes Redições) do 
Símbolo da Fé e do Pai-Nosso. 
Nas proximidades imediatas do 
terceiro degrau estão previstos 
«ritos imediatamente preparató-
rios».

 d) O último tempo, em princípio 
coincidente com a cinquentena 
pascal, é o da mistagogia, dedi-
cado à recolha e aprofundamento 
da experiência sacramental e dos 
seus frutos de vida cristã, e à plena 
e feliz insersão do «neófito» na 
comunidade dos «fiéis».

Temos, em síntese, 4 tempos: o do 
«pré-catecumenado», caracterizado pela 
primeira evangelização; o do «catecu-
menado», destinado a uma cetequese 
completa; o da «iluminação e purificação» 
para obter uma preparação espiritual mais 
intensa; e o da «mistagogia», marcado por 
uma nova experiência dos sacramentos 
e da comunidade. Fica assim bem «bali-
zado» do ponto de vista celebrativo o 
itinerário da Iniciação. Note-se que, até 
na celebração a-normal (mas generali-
zada) do Baptismo de crianças persistem 
testemunhos evidentes deste percurso, 
bem patentes nas «estações» e «procis-
sões» previstos no respectivo Ritual que 
articula a celebração em quatro grandes 
sequências unificadas por um simbolismo 
riquissimo e profundamente enraizado na 
antropologia, na Bíblia e na cultura cristã. 
São evidentes os paralelismos com o ICA: 

o dom da água viva (1º Escrutínio); Cristo, luz do 
mundo que ilumina o cego de nascença (2º Escrutínio); 
Cristo, ressurreição e vida que ressuscita Lázaro (3º 
Escrutínio).
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 1. Acolhimento que deve ter lugar 
junto da porta19: no fundo é uma 
adaptação do Rito de admissão 
dos catecúmenos20.

 I. Procissão desde o lugar do acolhi-
mento até ao lugar da celebração 
da Palavra21.

 2. A Liturgia da Palavra tem o seu 
lugar próprio na aula da Igreja; do 
ponto de vista estrutural preenche 
a função do «Tempo do catecume-
nado e seus ritos»22. 

 II. Procissão para junto da fonte 
baptismal23.

19 BC 35. No mesmo nº se diz que o lugar da reunião 
pode ser outro.

20 ICA, cap. I, nn. 68-97.
21 BC 42; cf. ICA 90-91.
22 ICA 98-130
23 Cf. BC 52; cf. ICA 213.

 3. A celebração do Sacramento tem 
lugar, normalmente, no Baptis-
tério24; aqui o paralelismo com o 
rito da celebração do Baptismo do 
ICA é perfeito25.

 III. Procissão para junto do altar26.

 4. Conclusão da celebração junto 
do altar, em abertura à continui-
dade da Iniciação27 e em paralelo, 
sobretudo, com a Eucaristia da 
Iniciação cristã dos adultos28.

  É claro, a partir deste esquema, 
que a Celebração do Baptismo 
das crianças mantem a ossatura 
da Iniciação Cristã tal como ela 
se organizou no período áureo do 
catecumenado e é reproposta hoje 
pela Igreja no ICA29.

João da Silva Peixoto

24 BC 52.
25 ICA, 208-226: estamos no «terceiro degrau».
26 BC 67.
27 É particularmente significativa a monição ao Pai-

Nosso: BC 68.
28 ICA 232-234.
29 Não é, pois, por acaso que o BC se abre com os 

«Preliminares gerais» sobre a Iniciação cristã. 
Subjacente a esse facto está todo um programa 
teológico e pastoral com múltiplos reflexos. Dele 
depende, nomeadamente, o relevo e o primado 
dado à celebração comunitária, a revalorização 
da preparação para o Baptismo, o sublinhar da 
dimensão pascal da celebração e a integração do 
Baptismo das crianças num itinerário aberto de 
iniciação que compromete as famílias dos neófitos 
e toda a comunidade local na formação ulterior da 
personalidade cristã daqueles que são baptizados na 
fé da Igreja. Não sendo possível seguir aqui todas 
estas pistas, consideraremos apenas as incidên cias 
celebrativas que esta referência constitutiva traz à 
estru tura ritual do BC.
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O âmbito da nossa reflexão é limitado 
exclusivamente ao elemento água e ao seu 
papel na liturgia da Igreja. Tal intento não 
pode deixar de lado os elementos antro-
pológico e bíblico, aos quais se encontra 
intimamente conexa a função da água na 
liturgia. 

Ao nível antropológico, a água é inse-
parável do homem quer biológicamente 
quer do uso que dela faz: alimento, banho, 
aspersão... A água é parte integral e inte-
grante da nossa corporeidade e da expres-
são interior e emotiva. 

Deus, na sua condescendência, dia-
loga com o homem, servindo-Se das coi-
sas simples: com liberalidade soberana re-
corre a elementos com que o homem lida 
todos os dias, a fim de por eles Se revelar 
e comunicar o seu poder salvador. Como 

determinante para uma plena compreen-
são da água na liturgia, surge a dimensão 
simbólica constitutiva da linguagem sa-
cramental: a água, a sua importância e o 
uso que o homem faz dela torna-se lugar 
da experiência do divino e de diálogo 
salvífico. 

Aquilo que chamamos, de facto, o real 
não o atingimos nunca directamente. Só 
mediaticamente nos é possível percebê-
-lo, tornando-se presente a nós próprios 
através da complexa trama simbólica da 
cultura, em particular mediante a activi-
dade da linguagem, globalmente conce-
bida. «Sem a mediação da linguagem e da 
trama simbólica constituída pela cultura 
que me formou, estarei submetido ao 
império mortífero da coisa, numa imedia-
tez fechada sobre si própria. É necessário 
que a linguagem opere a ‘morte da coisa’ 
para que eu possa constituir-me como 
sujeito num mundo significativo: um 
espaço de vida é assim criado, espaço no 
qual a vida humana se torna possível. Mas 
ao mesmo tempo renuncio a crer que possa 
atingir o real no estado bruto, ilusão que 
me conduziria à morte: o símbolo liberta-
-me do imperialismo do imaginário.»1 

Assim sendo é necessário evitar atri-
buir à linguagem verbal poder intrínseco 
e autónomo de manifestar os significa-
dos da existência, esquecendo que isso 
toma corpo da corporeidade do mundo; 

1 L.-M. CHAUVET, Linguaggio e símbolo. Saggio sui 
sacramenti (Torino 1982) 32.
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ao mesmo tempo é necessário evitar a 
ilusão de atingir as coisas sem a mediação 
da corporeidade das palavras, isto é, da 
linguagem.

A água como elemento natural e sim-
bólico permite-nos perceber o que afir-
mamos. Como elemento natural, a água 
ilumina-se de sentido através da mediação 
simbólica. «O homem não capta nunca 
a água no estado real puro, isto é, não 
significante para o homem. A água que 
observo é sempre profunda, límpida, pura, 
fresca ou estagnada. O seu real consiste 
no ser imediatamente metafórica de toda 
a minha existência. Claro que posso dizer: 
fresca ou pura como a água. Mas o ‹como› 
não realiza a transposição da água para 
o seu significado simbólico. O inverso 
é verdade. Porque a metaforizo imedia-
tamente no meu discurso, ela torna-se o 
corpo falante que eu posso colocar em 
comunicação harmoniosa com um outro 
elemento, que fiz igualmente aceder à 
palavra».2 

Provavelmente não existe outro ele-
mento natural que, como a água, englobe 
os organismos quer animais quer vegetais. 
A água condiciona toda a vida existente 
sobre a terra: a vida desenvolve-se na 
água e por meio da água. Sendo elemento 
essencial do ambiente terrestre, a água 
é factor determinante das características 
físicas e biológicas.

Entre o homem e a água, entre nós e 
a água, existe uma compenetração simbó-
lica: a água fala-nos! Temos com ela uma 
ligação arcaica primigénia. A experiência 
primordial do homem realiza-se na água e 
é condicionada por aquele tipo particular 
de águas, as águas amnióticas, do ventre 
materno. Águas que permitem a vida, que 
alimentam e fazem crescer o feto. Entre 

2 A. VERCOTE, Interprétation du language religieux 
(Paris 1974) 64

o homem e a água existe uma experiên-
cia única. Acresce que é o elemento que 
permite, mesmo na simbiose intra-uterina 
a relação com a mãe e o exterior e é o 
único elemento de que todo o homem 
fez experiência como realidade diversa 
de si. São elucidativas as palavras de 
L.-M. Chauvet: «A água é uma realidade 
humana enquanto falante: toda a reali-
dade humana tem como catalisador a 
linguagem, o mesmo se diga da cultura. A 
linguagem proíbe a abolição da distância 
entre a água e nós; mais, aprofunda-a. E 
se a água nos prende simbolicamente em 
si mesma, isso dá-se sem confusão: ela 
permanece diversa, diversa do outro que 
nós somos indefinidamente em relação 
a nós mesmos e em relação aos outros. 
Exerce a mediação à brecha antropológica 
que nos atravessa e que impede toda a 
coincidência de si consigo mesmo. Opera 
a mediação, isto é reabre a dita brecha e 
consente-nos ao mesmo tempo vivê-la».3

1.  O SIMBOLISMO DA ÁGUA 

«As águas simbolizam a totalidade 
das virtualidades; elas são fons et origo, 
a matriz de todas as possibilidades de 
existência. (...) Princípio do indiferen-
ciado e do virtual, fundamento de toda 
a manifestação cósmica, receptáculo de 
todos os gérmenes, as águas simbolizam 
a substância primordial de que nascem 
todas as formas e para a qual voltam, por 
regressão ou cataclismo. Elas foram no 
princípio, elas voltarão no fim de todo o 
ciclo histórico ou cósmico...»4. 

Esteio da criação, cujas potencialida-
des incorpora, matriz universal, símbolo 
da vida e da fecundidade, elemento arque-
3 L.-M. CHAUVET, Linguaggio e simbolo. Saggio sui 

Sacramenti (Torino 1982) 58.
4 M. ELIADE, Tratado de História das Religiões (Lis-

boa 1977) 231-232.
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típico, matéria prima, a água possui, por 
isso, vastíssimo poder de simbolização, 
contendo a gama inteira dos significados 
que vão da vida à morte. O seu poder 
destruidor acaba tornando-se num poder 
regenerador. A vida é levada inevitavel-
mente a regredir, a degenerar e a envelhe-
cer até à morte: há necessidade de uma 
reabsorção do que é mal e do que é mau. 
Eis porque as águas, que já precederam 
toda a criação, periodicamente refundem 
e reintegram a criação, purificando-a, 
para dar origem a uma nova era. A fase 
destrutiva poderá assumir também a 
forma de catástrofe (dilúvio): a vida, em 
vez de caminhar inexoravelmente para o 
fim, extinguindo-se para sempre, retorna 
à matriz, reencontrando a força e a pureza 
originária.

Gaston Bachelard delineou esta 
mesma função das águas: «A imaginação 
do infortúnio e da morte encontra na maté-
ria da água uma imagem material parti-
cularmente forte e natural»5. «Para certas 
almas, a água é a matéria do desespero»6 
constituindo-se também como um dos 
maiores e mais constantes símbolos 
maternais7. Representando a infinidade de 
todos os possíveis, a água tem em si todas 
as promessas de desenvolvimento, evo-
lução e progresso, mas também encerra 
todas as ameaças de reabsorção. Imergir 
nela, para dela sair de novo, significa a 
regressão ao pré-formal, voltar às fontes 
por meio da morte simbólica. Em última 
análise, o contacto com a água implica 
sempre regeneração. «Qualquer que 
seja o conjunto religioso de que façam 
parte as águas, a função delas é sempre a 
mesma: elas desintegram, extinguem as 

5 G. BACHELARD, L'eau et les rêves. Essai sur 1'ima-
gination de la matière (Paris 1947) 122.

6 Ibidem, 125.
7 Ibidem, capítulo V: L'eau maternelle et féminine, 155-

180.

formas, «lavam os pecados», purificando 
e regenerando ao mesmo tempo. O seu 
destino é preceder a criação e reabsorvê-
-la, não podendo nunca superar a sua 
própria modalidade, isto é, não podendo 
manifestar-se em formas. As águas não 
podem superar a condição do virtual, dos 
gérmenes e dos estados latentes. Tudo o 
que é forma se manifesta acima das águas, 
destacando-se das águas. Em compensa-
ção, logo que qualquer forma se destaca 
das águas, deixando por isso de ser vir-
tual, cai sob a alçada da lei do tempo e 
da vida; adquire limites, passa a conhecer 
a história, participa no devir universal, 
corrompe-se e acaba por se esvaziar de 
substância, se não se regenera por imer-
sões periódicas nas águas, se não se repete 
o “dilúvio” seguido da “cosmogonia”. 
As lustrações e as purificações rituais 
com a água têm por finalidade a utiliza-
ção fulgurante “daquele tempo”, in illo 
tempore em que teve lugar a criação: elas 
são a repetição simbólica do nascimento 
dos mundos ou do «homem novo». Todo 
o contacto com a água, quando é praticado 
com uma intenção religiosa, resume os 
dois momentos fundamentais do ritmo 
cósmico: a reintegração nas águas – e a 
criação»8.

Eis porque todo o ritual aquático 
reenvia para as águas primordiais, «que 
precedem toda a forma e suportam toda a 
criação»9, para as águas mães, originais, 
donde surgiram todas as existências, todas 
as vidas num processo ora de combate ora 
de geração10. «O rito das águas repete, e 
reactualiza para a existência concreta o 
seu 'αρχή; e se ele realiza uma morte, é 

8 M. ELIADE, Tratado de História das Religiões (Lis-
boa 1977) 257-258.

9 M. ELIADE, Tratado de História das Religiões (Lis-
boa 1977) 168.

10 L. BEIRNAERT, Symbolisme mythique de l'eau dans 
le baptême in LM D 22 (1950) 96.
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porque o retorno à origem não pode reali-
zar-se sem a abolição das formas e das 
figuras que supõem precisamente o surgir 
fora das águas». O rito das águas tem valor 
de recriação e de renascimento para a 
existência histórica. Realiza um retorno à 
origem, uma reprodução da cosmogénese 
e da antropogénese. «Em todos os planos: 
cósmico, antropológico e ritual, as águas 
fazem morrer e renascer; elas são um 
abismo onde nos perdemos e uma matriz 
onde se regenera»11.

2. A ÁGUA NA LITURGIA

Em virtude da estrutura psico-corpó-
rea do homem, também a liturgia possui 
uma dupla dimensão que vai do visível 
ao invisível, da matéria ao espírito. Nela 
a matéria está ao serviço do espírito, isto 
é, o de dar poder expressivo à liturgia. Daí 
o mundo simbólico em que se coloca a 
liturgia.

Assim como na vida quotidiana o 
homem se exprime simbolicamente e usa 
uma linguagem subsidiária das coisas, 
assim na liturgia a Igreja serve-se de 
elementos naturais, a fim de que o diálogo 
com o transcendente adquira consistên-
cia e eficácia. A exigência de realismo 
transforma-se em necessidade de verdade 
e de concretude, e jamais materialização 
ou coisificação da experiência religiosa.

Existe um vínculo indestrutível entre 
os valores salvíficos e a sua visibilização, 
que faz parte da estrutura íntima da reali-
dade cristã. O símbolo tem esta função de 
ligação: ele mostra-nos e comunica-nos 
a realidade salvífica na sua plenitude. No 
caso da liturgia cristã, mediante o símbolo, 
a Igreja faz memorial do evento fontal – o 

11 L. BEIRNAERT, Symbolisme mythique de l'eau dans 
le baptême in LMD 22 (1950) 96.

Mistério Pascal de Cristo – tornado hodie 
na actio celebrativa; melhor, História de 
Salvação continuada e feita hodie no hic 
et nunc de cada celebração litúrgica. A 
liturgia, na sua fidelidade à revelação e ao 
homem actualiza através dos sinais que 
operam a salvação, no nosso caso a água, 
a aliança de Deus com o homem a história 
e o cosmos. Os símbolos sacramentais 
na liturgia são tão autênticos e eficazes 
quanto o foi a humanidade e acção de 
Cristo, sacramento de salvação, que, 
agora, ressuscitado continua a dar-Se atra-
vés das dinâmicas próprias da Incarnação 
na força do Espírito Santo. O evento Jesus 
Cristo na totalidade do seu mistério de 
salvação, realizado uma vez para sempre, 
permanece pelo Espírito Santo, vivifi-
cante e operante na comunidade eclesial, 
permitindo revelar o que o símbolo água 
contém em relação a nós crentes: fonte de 
vida e morte, matriz e túmulo, elemento 
de fecundidade e saúde, fonte que purifica 
e regenera.

2.1. Felix sacramentum aquae nostrae

O sacramento onde o elemento água 
tem um lugar de relevo é o Baptismo. 
As suas simbólica e compreensão depre-
endem-se do texto da bênção da água 
e dos ritos que realizam e visualizam o 
Baptismo.

O texto da Bênção da água contém 
uma série de figuras do sacramento do 
Baptismo no qual, mediante a água, Deus 
«abre para a Igreja a fonte da Vida Nova». 
Figuras ou tipos que estabelecem uma 
relação entre acontecimentos e pessoas do 
Antigo Testamento e do Novo Testamento 
com o sacramento do Baptismo e os ritos 
de que são figura. Nesta relação tipológica 
centraram os Padres da Igreja as suas 
catequeses sacramentais/mistagógicas aos 
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neófitos, que tornados Filhos de Deus pela 
‹água e pelo Espírito Santo›, na oitava da 
páscoa se reuniam com o bispo a fim de 
serem iniciados na compreensão de tão 
grandes mistérios. 

Revisitando tão grande manancial 
de pregação e fé, haurimos uma plena 
compreensão do lugar e da importância 
da água na liturgia baptismal. Aliás, o 
actual texto de Bênção da Água funda 
as suas raízes na pregação patrística que 
posteriormente os primeiros sacramentá-
rios assimilaram e codificaram. 

A mais antiga enumeração dos tipos 
baptismais encontramo-la em Tertuliano 
na sua obra De Baptismo12: 
«Quantos benefícios da natureza, privilé-
gios da graça, solenidades rituais, figuras, 
antecipações, profecias todas ordena-
das ao culto da água! Primeiro, o povo 
liberto do Egipto que atravessando a água 
escapou à força do rei egípcio; a água 
extinguiu o próprio rei e todas as suas 
tropas. Que figura mais esclarecedora 
do sacramento do baptismo? Os pagãos 
são libertos do mundo e são-no pela 
água; abandonam o diabo, o seu antigo 
tirano, afogado na água. Outro símbolo: 
esta água para se tornar bebível e doce 
é curada da sua amargura pela madeira 
que lhe mergulha Moisés. Esta madeira, 
era Cristo curando ele próprio as águas, 
antigamente envenenadas e amargas; ele 
transforma-as numa água muito salubre, 
a água do baptismo. É esta água que para 
o povo corre do rochedo que o acompa-
nhava. Se, com efeito, este rochedo era 
Cristo, não há dúvida, que por esta água 
correndo de Cristo, o baptismo recebe a 
sua consagração. 
Reforçando o sentido do baptismo, que 
privilégio não tem a água para Deus e o 

12 TERTULLIEN, Traité du Baptême IX = Sources Chré-
tiennes 35 (Paris 1952).

seu Cristo! Cristo nunca aparece sem a 
água! ele próprio foi baptizado na água: 
convidado para as núpcias, é a água que 
inaugura os sinais do seu poder. Anuncia 
a Palavra? convida aqueles que têm sede 
a beber a sua água eterna! Trata da cari-
dade? reconhece como obra de amor o 
copo de água dado ao próximo. Perto de 
uma fonte retempera as suas forças. Cami-
nha sobre a água, atravessa-a facilmente; 
lava com água os pés dos seus discípulos... 
Os testemunhos em favor do baptismo 
encontram-se mesmo na Paixão: quando 
está condenado à cruz, a água intervém de 
novo, para as mãos de Pilatos. Quando foi 
trespassado pela lança do soldado, a água 
corre do seu lado»13. 

No texto citado, Tertuliano aponta 
diversos tipos do Baptismo onde o elemento 
água se encontra presente e que prefigura-
ram o sacramento da Vida Nova. No Antigo 
Testamento destaca os seguintes tipos do 
Baptismo: a passagem do mar Vermelho, a 
água amarga tornada bebível pela madeira 
nela introduzida, a água que brota do 
rochedo do Horeb. Do Novo Testamento 
aponta o Baptismo de Jesus nas águas do 
Jordão, a água transformada em vinho nas 
bodas de Caná, a água viva que dessedenta, 
prometida à Samaritana, a água oferecida 
ao próximo, a água que sacia e retempera 
as forças físicas, as águas sobre as quais 
Cristo caminha, a água do lava-pés, a água 
com que Pilatos ao lavar as mãos entrega 
Cristo e a água que jorra do lado trespas-
sado. De facto, a água é elemento constante 
na vida e acção salvífica de Cristo! Por isso 
Tertuliano pode exclamar: «Cristo nunca 
aparece sem a água!»14.

Também Cirilo de Jerusalém nos 
coloca diante duma série de tipos do 

13 TERTULLIEN, De Bapt, IX (= Sch 35) 78-79.
14 TERTULLIEN, De Bapt, IX,4: «nunquam sine aqua 

Christus!» (= Sch 35) 79.
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Baptismo onde o elemento água é uma 
constante. 

«Se alguém quiser saber por que razão 
pela água e não por um outro elemento 
é dada a graça, vai encontrar a resposta 
manejando as divinas Escrituras. Pois a 
água é, na verdade grandiosa. É o mais 
formoso dos quatros elementos visíveis 
do mundo. O céu é a habitação dos anjos e 
foi formado a partir das águas. A terra é a 
morada dos homens e foi formada também 
a partir das águas. E antes de qualquer 
formação das coisas criadas na obra dos 
seis dias, o Espírito de Deus pairava sobre 
a água (Gn 1, 2). O princípio do mundo 
foi a água. O princípio do Evangelho foi o 
Jordão. Israel libertou-se do Faraó através 
do mar. A libertação dos pecados vem ao 
mundo pelo baptismo de água em virtude 
da palavra de Deus (Ef 5, 26). Onde há 
pacto com alguém, ali aparece a água. O 
pacto com Noé foi feito depois do dilúvio 
(Gn 9, 9); o pacto com Israel no monte 
Sinai, com água, lã escarlate e hissope 
(Hb 9, 19). Elias foi arrebatado, mas não 
sem água. Primeiro atravessou o Jordão e 
depois é levado aos céus em carro puxado 
por cavalos (1 Sm 2, 11). Primeiro o sumo 
sacerdote banha-se (Ex 24, 4). A seguir, 
queima o incenso. Assim, Aarão antes 
banhou-se e depois tornou-se sumo sacer-
dote. Como ousaria ele interceder pelos 
outros antes de ser purificado pela água? 
Foi, ainda, símbolo do baptismo a bacia 
colocada no tabernáculo (Ex 40, 6.7)»15.

A semelhança das listas de tipos do 
Baptismo mostra-nos como elas eram 
um ensinamento comum e remontam às 
origens da Igreja e até ao Novo Testa-
mento. A sua significação é dupla. Por um 
lado permitem verificar a autoridade dos 

15 CYRILLE DE JÉRUSALEM, Les Catéchèses baptis-
males et mystagogiques III, 5 = Les Pères dans la foi 
53 e 54 (Paris 1993) 55-56.

sacramentos mostrando que foram anun-
ciados por eventos constituintes da Histó-
ria de Salvação. Por outro, desvelam-nos 
as dimensões reais do acto de salvação que 
se realiza no sacramento: o que Deus fez 
outrora pelo seu povo, fá-lo também hoje 
para a Igreja, mediante os sacramentos. A 
liturgia celebrada pela Igreja na força do 
Espírito Santo é acção de Cristo no seu 
Povo, história de salvação continuada e 
em acto.

2.1.2. A Liturgia Baptismal – A Oração 
de Bênção da Água

Na Igreja latina, a actual oração de 
Bênção da Água, embora reduzida, tendo 
em conta o texto do Sacramentário Gela-
siano16, fonte donde se inspira, mantém 
a sua estrutura de Memorial e Epiclese. 
Memorial porque evoca os acontecimen-
tos e pessoas que prefiguraram o sacra-
mento do Baptismo. Epiclese porque 
invoca a descida do Espírito Santo sobre a 
água a fim desta receber a graça salvífica 
de Cristo e a comunicar aos baptizados: 
«Receba esta água, pelo Espírito Santo, 
a graça do vosso Filho Unigénito (...). 
Desça sobre esta água, Senhor, por vosso 
Filho, a virtude do Espírito Santo...»17.

A Bênção da Água, na tradição romana, 
tinha lugar na noite de Páscoa e na vigília 
do Pentecostes, pois eram os dias por 
excelência do Baptismo. Neste sentido se 
pronunciava já, no norte de África, Tertu-
liano: «O dia mais solene para o Baptismo 
é por excelência o dia de Páscoa, uma 
vez que se consumou a Paixão de nosso 

16 O documento mais antigo onde colhemos uma infor-
mação é a Traditio Apostolica, de Hipólito, que se 
limita a recordar a necessidade de uma oração super 
aquam antes do Baptismo: B. BOTTE, La Tradition 
Apostolique de Saint Hippolyte. Essai de reconsti-
tution 21 = Liturgiewissenschaftliche Quellen und 
Forshungen 39 (Munster 1989) 44. 

17 MISSAL ROMANO (Coimbra 1992) 315-316.
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Senhor, no qual nós somos baptizados. 
(...). Em segundo lugar, o tempo antes 
do Pentecostes é o tempo mais favorá-
vel para conferir o Baptismo. É o tempo 
onde o Senhor ressuscitado se manifestou 
frequentemente aos discípulos, o tempo 
onde a graça do Espírito Santo lhes foi 
comunicada (...) este tempo é propria-
mente falando “dia de festa”. De resto, 
todos os dias são dias do Senhor, todo o 
tempo, toda hora é própria para conferir o 
Baptismo»18. Segundo a reforma litúrgica 
do Vaticano II, depois do tempo pascal, no 
qual se deve usar a água benzida na Vigília 
Pascal, a bênção precede, como elemento 
constitutivo da celebração, o Baptismo19.

Os nossos irmãos das igrejas e ritos 
orientais sempre reconheceram grande 
importância a esta bênção da água. Prova-
velmente teria existido desde o século IV 
uma fórmula de consagração que se trans-
mitiu com desenvolvimentos diversos nos 
ritos bizantino, arménio, sírio, maronita e 
copta. Muitas liturgias orientais, designa-
damente a bizantina, realizam a liturgia 
baptismal ou, pelo menos, a bênção da 
água no dia da Epifania, festa que engloba 
o baptismo de Cristo. A grande oração 
de bênção das águas nos ritos maronita, 
caldeu, e copta é modelada ao desenrolar 
da liturgia eucarística e de estrutura anafó-
rica20.

A actual oração de Bênção da Água é 
rica em tipologia realçando toda a riqueza 
e valor sacramental e relacionando-a com 
o Mistério Pascal de Cristo.

18 TERTULLIEN, De Bapt XIX, (= Sch 35) 93-94.
19 Ordo Baptismi Parvulorum, Editio typica Polyglottis 

Vaticanis (Vaticano 1969) n. 55; Ordo Initiationis 
Christianae Adultorum, editio typica Polyglottis Vati-
canis (Vaticano 1972) n. 216

20 I.-H. DAMAIS, Liturgies d'Orient = Rites et Sym-
boles 10 (Paris 1980): cap V: Les rites de 1'initiation 
chrétienne: Baptême et Confirmation, 67-83; A. 
MOUHANNA, Les rites de l'initiation dans l'Église 
Maronite = Orientalia Christiana Analecta 212 (Roma 
1980).

2.1.2.1. Figuras vetero-testamentárias 
do Baptismo 

2.1.2.1.1. As águas primitivas 

«Logo no princípio do mundo, o 
vosso Espírito pairava sobre as águas, 
prefigurando o seu poder de santificar»21.

A primeira figura do Baptismo são 
as águas primitivas. O referimento a Gn 
1, 2 realça a simbologia da água como 
fonte de vida e o carácter materno das 
próprias águas. A analogia teológica é 
clara, consiste em relacionar a primeira 
criação e a regeneração que é o Baptismo. 
Os profetas anunciavam já que Deus, 
no fim dos tempos, suscitaria uma nova 
criação. O Evangelho mostra-no-la reali-
zada em Cristo. O Baptismo faz-nos 
entrar nesta nova criação. A analogia das 
águas primordiais e das águas baptismais 
exprime o paralelismo da primeira e da 
segunda criação. Eis porque Tertuliano, 
querendo justificar o uso da água no 
Baptismo se apoia no relato do Génesis: 
«foi às águas em primeiro lugar que Deus 
ordenou de produzir seres vivos. É esta 
primeira água que produziu o que tem 
vida a fim de não nos admirarmos que, no 
Baptismo, as águas possam dar vida»22. A 
água é o elemento primordial onde a vida 
aparece, mas é também o lugar do Espírito 
que a santifica e a fecunda, «O Espírito, 
que já prefigurava o baptismo, ao início 
pairava sobre as águas, estava destinado 
a aí permanecer para lhes dar a vida. Um 
espírito de santidade é invocado sobre a 
água, ou melhor, a água deve a sua santi-
dade ao espírito que ela transmite. (...) 
Assim a natureza da água santificada pelo 
Espírito Santo recebeu o poder de santifi-

21 MISSAL ROMANO (Coimbra 1992) 315. 
22 TERTULLIEN, De Bapt III, 4 (= Sch 35) 68.
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car o homem no sacramento»23. Este texto 
dá-nos conta do rito de bênção da água 
baptismal. Ora a santificação da água pelo 
Espírito é posta em relação com a descida 
do Espírito sobre Jesus à saída do rio 
Jordão. «A água é o princípio do mundo e 
o Jordão é o princípio dos Evangelhos»24. 
Assim como o Espírito pairando sobre 
as águas primitivas suscitou a primeira 
criação, assim o Espírito Santo descendo 
sobre Jesus nas águas do Jordão deu 
início à segunda criação. É nesta segunda 
criação que o baptizado nasce nas águas 
consagradas pela epiclese. O binómio 
água-Espírito, do Génesis, prefigurava 
ao mesmo tempo o mesmo binómio para 
entrar no reino de Deus, e este “nascer de 
novo” ou “nascer do alto”, torna-se um 
retorno ao desígnio original de Deus. O 
Baptismo é verdadeiramente um reto-
mar da primeira criação. «Os animais 
nasceram ao início da criação, mas foi-te 
reservado que as águas te regenerem pela 
graça, como elas geraram os outros para 
a vida»25. Ao início o Espírito de Deus 
pairava sobre as águas primordiais, pela 
bênção da água realizada pela Igreja, o 
mesmo Espírito fecunda-as com a sua 
força conferindo-lhes o poder de santifi-
car todo aquele que pelo baptismo nelas 
mergulhar. Este relacionar da criação e 
da Nova Criação demonstra a unidade do 
desígnio salvífico de Deus: o Baptismo, 
incorporação no Novo Adão, faz-se atra-
vés da imersão nas águas primordiais 
que fecundadas pelo Espírito Santo prefi-
guravam já “o seu poder de santificar”. 
O homem que renasce do Baptismo é 
o homem “à imagem e semelhança de 
Deus”, tornado tal pelo Mistério Pascal de 

23 TERTULLIEN, De Bapt IV, 1 (= Sch 35) 69.
24 CYRILLE DE JÉRUSALEM, Cat III, 5 = Les pères 

dans la foi 53-54. 56.
25 AMBROISE DE MILAN, Sac III, 3 (= Sch 25bis) 93.

Cristo actualizado pelo Espírito Santo e 
pela oração da Igreja.

2.1.2.1.2. O Dilúvio

«Nas águas do dilúvio deste-nos uma 
imagem do Baptismo, sacramento da 
vida nova, porque as águas significam ao 
mesmo tempo o fim do pecado e o princí-
pio da santidade»26. 

A segunda grande figura do baptismo, 
citada na oração de bênção da água e 
também presente nas catequeses mistagó-
gicas, é o dilúvio. Nenhuma figura é mais 
abrangente do simbolismo baptismal: não 
somente as águas que lavam, mas as águas 
que destroem e dão a morte. Já no Novo 
Testamento o paralelismo entre o dilúvio 
e o Baptismo é expresso: «Com efeito, 
também Cristo morreu uma vez pelos 
pecados, o justo pelos injustos, a fim de 
vos conduzir a Deus. Morto na carne, foi 
vivificado no Espírito, no qual foi também 
pregar aos espíritos em prisão, a saber, 
aos que foram incrédulos outrora, nos dias 
de Noé, quando Deus, em sua longanimi-
dade, contemporizava com eles, enquanto 
Noé construía a arca, na qual poucas 
pessoas, isto é, oito, foram salvas por meio 
da água. Aquilo que lhe corresponde é o 
baptismo que agora vos salva, ...»27. Como 
a humanidade pecadora foi destruída pela 
água e só Noé foi salvo para ser o pai de 
uma nova humanidade, assim na morte 
de Cristo e na sua descida aos infernos 
(que é vista como um Baptismo, como 
uma passagem de Cristo) a humanidade 
pecadora por Ele assumida, é anulada nas 
águas de morte e ressurge com Ele, que 
é o primogénito de uma nova criação. O 
paralelismo é imediato. S. Justino dá-nos 
a explicação: «No dilúvio se inspira o 

26 MR 315; OICA 140
27 1Ped 3,18-21a.
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mistério da salvação dos homens. Noé o 
justo, com os outros (...), eram em número 
de oito, e forneceram assim o símbolo do 
oitavo dia, na qual Cristo ressuscitou (...) 
Cristo, primogénito de toda a criatura, 
tornou-se, em sentido novo, o início de um 
outro povo, no qual está contido o mistério 
da cruz, como Noé foi salvo com os seus 
por meio do lenho da arca»28.

Deste texto podem tirar-se vários 
simbolismos: a ogdoade, a relação Noé-
-Cristo, a arca. O simbolismo da ogdo-
ade baseia-se no número oito, símbolo 
do oitavo dia, o primeiro de uma nova 
semana, dia da ressurreição de Cristo. É, 
portanto, figura do Baptismo, que inau-
gura uma nova época.

O verdadeiro Noé da nova humanidade 
é Cristo. No tempo de Noé, a humanidade 
pecadora foi destruída por um julgamento 
de Deus, por meio da água; um justo foi 
poupado para ser o primeiro de uma nova 
humanidade. Nova humanidade de que 
Cristo é verdadeiramente o primeiro pelo 
seu Mistério Pascal, no qual descendo 
aos infernos venceu o mal e a morte nos 
seus próprios domínios, e restituiu para 
a vida aqueles que eram prisioneiros 
do mal. Assim também no Baptismo, o 
velho homem é destruído por meio do 
sacramento da água, graças a Cristo que 
inaugura a nova criação. O Baptismo é 
a celebração sacramental da descida aos 
infernos de Cristo, prefigurada e iniciada 
pelo dilúvio. Torna-se clara a unidade do 
plano salvífico divino: o dilúvio é a figura; 
a descida aos infernos, momento culmi-
nante da Páscoa de Cristo, é o antítipo; o 
Baptismo é a celebração sacramental da 
Páscoa de Cristo: «A todos, com efeito, 
judeus e gregos, se concede a salvação 
por meio do Baptismo, oferecendo a 

28 JUSTINO, Dialogus cum Tryphonejudaeo 138 (= PG 
6, 794).

todos o Baptismo como um benefício 
universal. Prestai atenção, contemplai 
este novo e admirável dilúvio, maior e 
mais prodigioso que o do tempo de Noé. 
Então, a água do dilúvio dizimou o género 
humano; agora, a água do Baptismo, pelo 
poder d’Aquele que foi baptizado por 
João, reconduz os mortos à vida. Então, a 
pomba, transportando no bico o ramo de 
oliveira, simbolizou a fragrância do odor 
de Cristo Nosso Senhor; agora, o Espírito 
Santo, descendo em forma de pomba, 
mostra-nos o Senhor da misericórdia»29. 
O Baptismo é visto como a imersão neste 
“novo e admirável dilúvio” universal, que 
é o Mistério Pascal de Cristo. O primeiro 
dilúvio, destruindo o mundo do pecado, 
não deixou sobreviver senão oito pessoas, 
no Baptismo, seu antítipo, salvam-se 
todos os que o recebem. Na mesma 
interpretação se coloca santo Ambrósio 
de Milão: «Toda a carne foi corrompida 
por causa das suas iniquidades (...) Assim 
Deus, querendo repor o que faltava, fez o 
dilúvio e ordenou ao justo Noé de subir 
para a arca (...). É pois a água onde a carne 
é mergulhada para apagar todo o pecado 
da carne»30. O referimento ao dilúvio 
demonstra a fidelidade de Deus à sua obra, 
expressa claramente na aliança cósmica 
com Noé, depois da oferta do holocausto 
(Gn. 8, 20-9, 17). Da mesma forma o novo 
Noé, Cristo, depois de ter purificado com 
o seu sangue o pecado do mundo, abriu a 
passagem para a Nova e Eterna Aliança.

A arca de madeira tornou-se um 
símbolo duplo: da Cruz e da Igreja. Toda-
via os dois simbolismos, arca-lgreja e 
arca-Cruz, são complementares, enquanto 
sublinham que a Cruz e a Igreja, como 
a arca, são os lugares por excelência de 

29 S. PROCLO, Oratio 7 in sancta theophania 1-3 (= PG 
65, 758-759)

30 AMBROISE DE MILAN, Myst 10-11 (= Sch 125bis) 
161.
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salvação. Assim o homem encontra a 
salvação na nova arca que é a Igreja, para 
quem toda a sua glória reside na cruz de 
Cristo, lenho de salvação.

Este tema do dilúvio era familiar aos 
primeiros cristãos, como o testemunham 
as numerosas representações da arca de 
Noé na arte cristã primitiva31.

2.1.2.1.3. O Êxodo

«Aos filhos de Abraão fizestes 
atravessar a pé enxuto o Mar Vermelho, 
para que esse povo, liberto da escravidão, 
fosse a imagem do povo santo dos 
baptizados»32. 

O ciclo do êxodo é um tema privile-
giado da catequese sacramentária e desig-
nadamente do Baptismo.

Foi na Páscoa, quando os judeus come-
moravam a sua libertação que Cristo reali-
zou a redenção pela sua morte. É também 
na mesma noite de Páscoa que o Baptismo 
é preferencialmente administrado. A 
continuidade de acontecimentos sublinha, 
de forma evidente, a unidade destas 
diferentes acções: na saída do Egipto, 
na morte e ressurreição de Cristo, e no 
Baptismo é a mesma acção redentora que 
se realiza em diferentes planos de história: o 
da figura, o da realidade e o do sacramento. 

A actual oração de bênção do ciclo 
do Êxodo realça somente a passagem do 
mar Vermelho. Já o Novo Testamento, na 
1 Cor, coloca em relação o rito baptismal 
com a passagem do mar Vermelho: «... os 
nossos pais estiveram todos sob a nuvem, 
todos atravessaram o mar e, na nuvem e no 
mar, todos foram baptizados em Moisés. 
Todos comeram o mesmo alimento espi-
ritual, e todos beberam a mesma bebida 

31 O fresco na catacumba de Domitilia e sobretudo a 
pintura da Capela Grega no cemitério de Priscila.

32 MR 315; OICA 140

espiritual, pois bebiam de uma rocha espi-
ritual que os acompanhava, e essa rocha 
era Cristo. Apesar disso, a maioria deles 
não agradou a Deus, pois caíram mortos 
no deserto»33. Para S. Paulo, a passagem 
do mar Vermelho é já um baptismo e o 
verdadeiro simbolismo aparece claro. Não 
se trata agora de purificação mas de liber-
tação. O povo dos filhos de Abraão recu-
pera a liberdade, «liberto da escravidão», 
atravessando as águas do mar Vermelho, 
enquanto o Faraó e os seus exércitos são 
submersos. Este evento preludiou «o povo 
santo dos baptizados». O catecúmeno está 
sob o domínio do mal; é libertado pelas 
águas que afogam o adversário, «Logo 
que o povo de Israel saiu do cativeiro do 
Egipto (...) as águas submergiram o rei 
com os seus exércitos. Que figura mais 
manifesta do sacramento do baptismo? 
As nações são libertas da escravidão do 
século e o demónio, este antigo tirano, 
perde o seu orgulhoso poder nas águas»34.

Eis-nos diante da primitiva pers-
pectiva da redenção e do Baptismo. A 
redenção é concebida como vitória de 
Cristo sobre o demónio. A libertação da 
humanidade, adquirida por esta vitória, 
é aplicada a cada homem pelo Baptismo. 
A passagem do mar Vermelho, enquanto 
figura do sacramento, coloca o acento na 
situação desesperada em que se encon-
trava Israel e da qual não podia ser salvo 
senão mediante uma intervenção divina: 
«O tirano de então perseguia até ao mar 
o ilustre povo do Antigo Testamento; e tu 
também estavas dominado por este demó-
nio (...) até às águas que te iriam salvar. 
Aquele foi submergido no mar; este desa-
parece na água viva»35.

33 1 Cor 10,1-5.
34 TERTULLIEN, De Bapt IX, 1 (= Sch 35) 78.
35 CYRILLE DE JÉRUSALEM, Cat XIX, 3 = Les Pères 

dans la foi 53-54, 319.
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À passagem do mar Vermelho, dois 
outros temas se encontram intimamente 
ligados e subentendidos na presente 
oração: o da coluna de nuvem pairando 
sobre o mar e o da água que jorra do 
rochedo do Horeb. A nuvem sobre o 
mar é símbolo de Espírito Santo sobre 
as águas: união da água e do Espírito, 
como na criação e no dilúvio. «A coluna 
da nuvem, é o Espírito Santo. O povo 
estava no mar e a coluna de luz precedia-o, 
depois vinha a coluna da nuvem como 
imagem do Espírito Santo. Vês, portanto, 
como mostraram no Espírito Santo e na 
água o tipo do baptismo»36. Todavia, o 
sacramento do Baptismo é realização 
superior do acontecimento que o prefigu-
rava, «Que de mais extraordinário que a 
passagem dos judeus através do mar (...) 
Portanto, os judeus que o atravessaram 
todos morreram no deserto. Pelo contrá-
rio, o que passa por esta fonte, isto é, das 
coisas terrestres às coisas celestes, (...) 
não morre mas ressuscita»37. S. Máximo 
de Turim explica-o e reafirma-o: «E aqui 
entrevejo um significado misterioso: 
também a coluna de fogo ia adiante atra-
vés do mar Vermelho, para que os filhos 
de Israel caminhassem intrepidamente, e 
foi a primeira a atravessar as águas, a fim 
de preparar o caminho aos que vinham 
atrás. Este acontecimento, no dizer do 
apóstolo, foi uma figura do Baptismo. Em 
certo modo foi mesmo um baptismo, em 
que aqueles homens eram cobertos pela 
nuvem e passavam através das ondas.

Tudo isto realizou Cristo nosso Senhor. 
Era Ele que outrora precedia através do 
mar os filhos de Israel em forma de coluna 
de fogo; e agora, por meio do Baptismo, 
precede o povo cristão com a coluna do 
seu corpo. A mesma coluna que outrora 

36 AMBROISE DE MILAN, Sac I, 22 (= Sch 25bis) 73.
37 AMBROISE DE MILAN, Sac I, 12 (= Sch 25bis) 67.

iluminava os passos dos que a seguiam 
oferece agora a sua luz ao coração dos 
crentes. Outrora abriu um caminho seguro 
através das ondas; agora dá consistência 
aos nossos passos no Baptismo da fé»38. 

A demanda da terra prometida 
pelo deserto contém outras figuras do 
Baptismo: o Rochedo do Horeb donde 
Moisés faz jorrar água e a água amarga 
de Mara transformada em água doce. As 
águas do baptismo eram figuradas pela 
«água que para o povo corria do rochedo 
que o acompanhava. Ora, se esta rocha 
era Cristo, não há dúvida, constatamos 
que por esta água jorrando de Cristo, o 
baptismo recebe a sua consagração»39.

O episódio da água amarga de Mara 
prefigura a bênção da água e do seu poder 
transformador. No bastão que Moisés nela 
mergulha, santo Ambrósio e Tertuliano 
vêem o símbolo da cruz de Cristo, «Mara 
era uma fonte amarga. Moisés toca-a com 
a madeira e ela torna-se doce. A água, com 
efeito, sem a cruz do Senhor não serve 
de nada para a salvação que vem; mas 
quando foi consagrada pelo mistério da 
cruz salutar, ela está preparada para servir 
de banho espiritual e de taça salvadora»40.

A relação entre Baptismo e paixão 
encontra na liturgia bizantina da Bênção 
da Água a sua realização ritual com a 
imersão da cruz nas águas41, e, em certa 
medida, na liturgia romana com a intro-
dução do Círio pascal na água durante a 
sua bênção na Vigília Pascal, ou com a 
introdução da mão do celebrante na água, 
aquando da sua bênção antes do Baptismo.

38 S. MÁXIMO DE TURIM, Sermo 1000, De sancta 
Epiphania 1, 3 (= CCL 23, 398-400).

39 TERTULLIEN, De Bapt IX, 3 (= Sch 35) 78-79.
40 AMBROISE DE MILAN, Myst 14 (= Sch 25bis) 163.
41 No rito bizantino a consagração da água constitui uma 

espécie de "anáfora". Cf. J. GOAR, Eucologion sive 
rituale Craecorum (Venezia 1730) 371.
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2.1.2.2. Figuras Neo-Testamentárias 
  do Baptismo 

«O vosso Filho, Jesus Cristo, ao ser 
baptizado por João Baptista nas águas do 
Jordão, recebeu a unção do Espírito Santo; 
suspenso na cruz, do seu lado aberto fez 
brotar sangue e água e, depois de ressus-
citado, ordenou aos seus discípulos: «Ide 
e ensinai todos os povos e baptizai-os 
em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo»»42.

Na oração de Bênção da água a 
primeira figura do Novo Testamento que 
aparece é o Baptismo de Jesus no Jordão. 
Esta figura encontra-se várias vezes 
mencionada como protótipo do Baptismo 
cristão, mas também como o cumpri-
mento das figuras do Antigo Testamento. 
A este nível o Baptismo de Jesus é mais 
que uma figura. É a realidade mesma, 
fonte da realidade sacramental. Assim o 
apresenta S. Máximo de Turim: «Cristo 
fez-se baptizar, não para ser santificado 
pelas águas, mas para santificar as águas 
e para purificar a torrente com o contacto 
do seu corpo. A consagração de Cristo é 
antes a consagração das águas. Quando o 
salvador desce à água, toda ela fica limpa 
para o nosso Baptismo, e é purificada a 
fonte, para que os povos futuros possam 
receber a graça baptismal. Antecipa-
-se, pois, Cristo a receber o Baptismo, a 
fim de que os povos confiadamente Lhe 
sigam o exemplo e se façam cristãos»43. O 
Baptismo de Jesus é realmente o começo 
da obra, da missão de redenção que 
culminará na sua morte e ressurreição. 
No Baptismo Cristo vive – recapitula e 
consuma – toda a história de Israel; no 
Baptismo, Cristo entra em contacto com o 

42 MR 315; OICA 140
43 MÁXIMO DE TURIM, Sermo 100, de sancta Epipha-

nia 1, 3 (= CCL 23) 398-400.

pecado dos homens, significado nas águas 
do Jordão; no Baptismo, Cristo santifica 
as águas que servirão ao Baptismo cristão.

A água que brotou do lado aberto de 
Cristo juntamente com o sangue foram 
sempre interpretados pelos Padres da 
Igreja como símbolos dos sacramentos 
primordiais que constroem a Igreja: o 
Baptismo e a Eucaristia. Assim como a 
Nova Eva, a Igreja, saiu do lado aberto 
de Cristo, Novo Adão, também a água 
que brotou do seu lado é o seio donde 
nascem os filhos de Deus. No Mistério 
Pascal Cristo consumou núpcias eternas 
com a Igreja e com ela deu origem a uma 
maternidade que se renova e actualiza em 
cada Baptismo. «Estando já morto Jesus, 
diz o Evangelho, e ainda cravado na cruz, 
aproximou-se um soldado, trespassou-lhe 
o lado com uma lança e logo saiu água e 
sangue: água como símbolo do Baptismo, 
sangue como símbolo da Eucaristia. O 
soldado trespassou o lado, abriu uma 
brecha na parede do templo santo e eu 
achei um grande tesouro e alegro-me por 
ter encontrado riquezas admiráveis. (...) 
Do lado saiu sangue e água. Não quero, 
estimado ouvinte, que passes inadverti-
damente por tão grande mistério. Falta-
-me ainda explicar-te outro significado 
místico. Disse que esta água e este sangue 
simbolizavam o Baptismo e a Eucaris-
tia. Foi destes sacramentos que nasceu a 
Igreja, pelo banho de regeneração e pela 
renovação do Espírito Santo, isto é, pelo 
sacramento do Baptismo e pela Eucaristia 
que brotaram do lado de Cristo. Foi do 
lado de Cristo, por conseguinte, que se 
formou a Igreja, como foi do lado de Adão 
que Eva foi formada. (...) Pois assim como 
Deus, do lado de Adão formou a mulher, 
assim Cristo, do seu lado, nos deu a água 
e o sangue para formar a Igreja. E assim 
como Deus abriu o lado de Adão enquanto 
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ele dormia, assim Cristo nos deu a água e 
o sangue durante o sono da sua morte»44.

2.1.3. Comentários dos ritos 

Se o texto eucológico expressa de 
forma orante o mistério do Novo Nasci-
mento, mediante a água e o Espírito Santo, 
a acção ritual realiza visivelmente o que a 
palavra profere.

2.1.3.1. A entrada no baptistério: o 
Paraíso 

O actual Ritual do Baptismo prevê um 
rito junto à porta da Igreja, no qual aquele 
que vai ser baptizado é acolhido pela 
comunidade cristã, bem como seus pais e 
padrinhos e é marcado com o sinal da cruz 
distintivo dos cristãos. 

Na actual arquitectura em que o 
baptistério é parte integrante do todo do 
edifício da igreja nem sempre é posto em 
realce o sentido que tal entrada assumia na 
pregação dos primeiros padres da Igreja 
quando o baptistério era um edifício à 
parte.

A entrada no baptistério, o despoja-
mento das vestes, a unção com o óleo dos 
catecúmenos e o baptismo por imersão na 
piscina baptismal simbolizavam a entrada 
no paraíso. «Nesta noite, (...) abrir-se-á 
diante de cada um e de cada uma a porta 
do paraíso»45. Com a entrada no baptisté-
rio, local da fonte que regenera, é a entrada 
na Igreja, comunidade de baptizados, que 
é celebrada; é o retorno ao paraíso perdido 
pelo pecado dos nossos primeiros pais.

O baptistério, do século IV em diante, 
torna-se um edifício de grande importân-
cia. As águas, local onde se travou o duelo 

44 JOÃO CRISÓSTOMO, Cat 3, 13-19 (= Sch 50) 174- 
-177.

45 CYRILLE DE JÉRUSALEM, Catéchèse préliminaire 
15 = Les Pères dans la Foi 53-54, 34.

vitorioso sobre o pecado, é símbolo da 
Vida Nova emergente das águas vivas. Do 
baptistério, os neófitos, cantando o salmo 
22 «o Senhor é meu Pastor...», entravam 
no templo para celebrar e participar da 
mesa eucarística. 

A decoração dos baptistérios antigos 
manifestava este simbolismo paradisíaco. 
Neles encontramos frequentemente Cristo 
Bom Pastor rodeado de ovelhas, árvores, 
flores e fontes conjuntamente com cenas 
do Novo Testamento onde se realça a 
água purificadora e a ressurreição. É o 
paraíso donde Adão foi expulso e onde 
o Baptismo reconduz. O Pastor e a água 
formam o ambiente espontâneo das repre-
sentações que falam ao culto e ao inculto. 
Do visível sobe-se ao invisível.

A forma octogonal da planta de muitos 
baptistérios confirma e desenvolve no 
sentido cristológico este tema46. O número 
oito é, com efeito, símbolo da ressurrei-
ção, porque Cristo ressuscitou ao oitavo 
dia. Os sete primeiros dias simbolizam 
o tempo da criação do mundo e o oitavo 
da Nova Criação operada por Cristo e 
actualizada em nós no Baptismo (7+1). A 
relação implícita entre a oitava e a Páscoa, 
presente em cada Domingo, é a relação 
entre a oitava e o Baptismo, pelo que a 
Páscoa era e é o dia baptismal por exce-
lência. A ressurreição de Cristo preludia 
a nossa ressurreição e pressupõe a morte 
ao pecado. Cristo ressuscitado refaz a 
ordem primigénia. O baptistério evoca a 
nossa ressurreição baptismal: mediante 
a água e o Espírito renascemos para a 
Vida Nova, somos feitos Homens Novos. 
Bem proclama o texto da bênção da água: 
«Olhai agora, Senhor, para a vossa Igreja 
e dignai-Vos abrir para ela a fonte do 
Baptismo. Receba esta água, do Espírito 

46 De que são exemplo, entre outros, os baptistérios de 
Florença, Ravena e São João de Latrão em Roma.
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Santo, a graça do vosso Filho Unigé-
nito, para que o homem, criado à vossa 
imagem, no sacramento do Baptismo seja 
purificado das velhas impurezas e ressus-
cite homem novo pela água e pelo Espírito 
Santo»47.

O banho de regeneração inverte a 
lógica do pecado dos nossos primeiros 
pais. Estes fecharam-se ao diálogo com 
Deus, o Baptismo inaugura a possibi-
lidade e a capacidade de dialogar com 
Deus, que é Pai, no contexto de graça 
que é a Igreja. O Baptismo concede-nos 
o espírito de filiação, para que possamos 
chamar Deus como Pai; insere-nos na 
morte e ressurreição de Cristo, Aquele 
que tira os pecados do mundo. Abrem-se 
de novo as portas do paraíso e estabelece-
-se uma situação dialogai, na qual Deus 
Se revela como Pai, e na qual as forças do 
homem são elevadas pela graça a acolher 
Deus como um Deus pessoal.

2.1.3.2. Rito baptismal: morte e ressur-
reição com Cristo 

No rito baptismal, efusão, realiza-se 
propriamente o Baptismo, participação na 
morte e ressurreição de Cristo. A confi-
guração sacramental a Cristo morto e 
ressuscitado opera-se no momento do rito 
baptismal. A descida às águas baptismais, 
que os gestos rituais de imersão e emer-
são, comuns na Igreja nascente, visualiza-
vam bem, é interpretado como a descida 
de Cristo aos infernos e a sua luta com o 
poder do mal; a descida às águas da morte 
para aí travar o duelo final com a morte e 
vencê-la. 

A imersão simboliza a purificação do 
pecado. A emersão a ressurreição com 
Cristo para a Vida Nova, a comunicação 
do Espírito Santo, a filiação adoptiva: 

47 MR 315; OICA 349:

«Fostes conduzidos até à santa piscina, 
como Cristo da sua cruz ao túmulo (...) 
Por três vezes fostes imergidos na água e 
outras tantas dela emergistes, significando 
desse modo, em imagem e símbolo, os 
três dias da sepultura de Cristo. (...). Num 
mesmo instante, morrestes e nascestes, e 
aquela água de salvação tornou-se para 
vós, ao mesmo tempo, sepulcro e mãe. 
(...). Um mesmo instante operou ambas 
as coisas e, com a vossa morte, coincidiu 
o vosso nascimento»48. Também santo 
Ambrósio exprime a mesma realidade: 
«Perguntaram-te: “Crês em Nosso Senhor 
Jesus Cristo e na sua cruz?” Tu respon-
deste: “Creio”, e fostes mergulhado, e 
por isso foste sepultado com Cristo. Pois 
aquele que foi sepultado com Cristo, 
ressuscita com Cristo»49.

Esta configuração com a morte e 
ressurreição de Cristo, mediante a água, 
o Baptismo realiza-a verdadeira e sacra-
mentalmente. S. Cirilo de Jerusalém, 
exprime-o admiravelmente numa das suas 
catequeses: 
«Oh realidade nova e inaudita! Fisica-
mente, não fomos mortos, nem sepulta-
dos, nem crucificados, nem ressuscitados. 
Mas a imitação destes actos foi expressa 
através de uma imagem, e daí brotou 
realmente a nossa salvação. Cristo foi 
verdadeiramente crucificado e verdadei-
ramente sepultado e ressuscitou verdadei-
ramente; e tudo isto foi para nós um dom 
da graça, a fim de que, participando na 
sua paixão através do mistério sacramen-
tal, obtenhamos na realidade a salvação. 
(...) O baptismo é assim o antítipo dos 
sofrimentos de Cristo. Eis porque Paulo 
exclama: “ignorais que todos nós que 

48 CYRILLE DE JÉRUSALEM, Les Catéchèses baptis-
males et mystagogiques XX, 4 = Les Pères dans la foi 
53-54, 325-326.

49 AMBROISE DE MILAN, Sac II, VII, 20 (= Sch 25bis) 
85-87. 5°
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fomos baptizados em Cristo Jesus, fomos 
baptizados na sua morte? Portanto, fomos 
sepultados com Cristo, pelo Baptismo, 
na sua morte”. (...). Ele dizia isto àqueles 
que estavam dispostos a ver no baptismo 
o intermediário da purificação das faltas 
e da adopção, mas não a participação nos 
verdadeiros sofrimentos de Cristo que 
imita (...). Nós devemos também tornar-
-nos participantes nos seus sofrimentos, 
e eis porque Paulo proclama com toda a 
precisão. “Se nós fomos plantados com 
Cristo pela semelhança com a sua morte, 
nós sê-lo-emos também seguramente pela 
semelhança com a sua ressurreição” (...). 
Ele não diz “Se nós fomos plantados com 
ele pela sua morte”, mas “pela semelhança 
da sua morte” (...). Tudo nele se realizou 
verdadeiramente, enquanto que no nosso 
caso existe (simples) semelhança com a 
sua morte e seus sofrimentos. Mas no que 
respeita à salvação, existe realidade e não 
simplesmente semelhança»50. 

Este texto notável mostra-nos bem 
onde está a similitude e onde se encon-
tra a dissimilitude. Na morte de Cristo, 
existem dois aspectos a distinguir: a reali-
dade histórica e o conteúdo salvífico. No 
baptismo, a realidade histórica é somente 
simbolizada pelo rito sacramental. O 
conteúdo salvífico, pelo contrário, é efec-
tivamente realizado por uma participação 
real. Os dois aspectos do sacramento estão 
perfeitamente definidos. É símbolo eficaz 
da paixão e da ressurreição de Cristo, que 
representa corporalmente e realiza espiri-
tualmente. 

Mas se as águas do Baptismo – águas 
da morte – são o túmulo onde é sepultado 
o homem pecador, são também o meio 
vivificante onde é gerada a nova criatura. 
«Esta água salvífica é ora o vosso túmulo 

50 CYRILLE DE JÉRUSALEM, Cat XX, 5.7 = Les Pè-
res dans la foi 53-54, 326-327.

ora a vossa mãe»51. Surge assim o tema da 
maternidade da Igreja. A piscina baptis-
mal e a água do sacramento são um seio 
materno, o seio maternal da Igreja, esposa 
de Cristo, donde nascem os novos filhos. 
A Igreja é mãe dos filhos de Deus que gera 
no Baptismo. Desde então o simbolismo 
das águas matriciais precisa-se: a piscina 
baptismal é o seio materno fecundado 
pelo Espírito de Cristo. Maternidade da 
Igreja ou maternidade da água, onde o 
nascimento dos filhos de Deus se realiza. 
São belíssimas e elucidativas as palavras 
de Teodoro de Mopsuesta que compara 
o nascimento carnal com o nascimento 
baptismal:
«O pontífice pediu a Deus (...) que a graça 
do Espírito Santo venha sobre a água para 
(...) aí fazer o seio dum nascimento sacra-
mental; a Nicodemos (...) Cristo responde: 
“Quem não nascer da água e do Espírito, 
não pode entrar no reino de Deus”, isto é: 
da mesma forma que no nascimento carnal 
o seio da mãe recebe a semente que a mão 
divina modela segundo a ordem original, 
também no Baptismo a água é um seio 
para aquele que nasce, mas é a graça do 
Espírito nela que forma o baptizando em 
vista de um novo nascimento, mudando-o 
completamente»52. 

Eis bem patente a especificidade das 
águas baptismais cristãs: estas mediante 
os ritos de imersão e de emersão não reen-
viam para a 'αρχή mítica, mas para a morte 
e ressurreição de Cristo, com as quais 
somos configurados; concomitantemente 
a maternidade das águas não se refere 
mais ao seio arcaico, mas à maternidade 
concreta da comunidade eclesial que 
se opera mediante Cristo e o Espírito 

51 CYRILLE DE JÉRUSALEM, Cat XX, 4 = Les Pères 
dans la foi 53-54, 326.

52 THEODORE DE MOPSUESTE, Les Homélies 
Catéchétiques XIV,9 = Studi e Testi 145 (Città dei 
Vaticano 1949) 421.
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invocado sobre as águas:
«Exultai em Cristo, irmãos, e acorrendo 
céleres com o mais vivo desejo recebei os 
dons celestes. Aliás, convida-vos a soli-
citude salutar da fonte eterna. Já a nossa 
mãe vos reconhece como seus filhos para 
gerar-vos, mas não da mesma forma como 
vos deram à luz as vossas mães. Estas – 
gemendo pela dor do parto –, (...) envol-
tos em sórdidos panos introduziram-vos, 
quais prisioneiros, neste mundo; aquela, 
alegre, celeste (...), livre – absolvidos de 
todos os pecados – felizmente vos nutre 
exultantes»53. «Ó admirável e verdadei-
ramente divina santíssima geração, na 
qual aquela que dá à luz não geme, quem 
renasce ignora o lamento!»54. 

Da mesma forma que Maria concebeu 
a Cristo em virtude do Espírito Santo, 
assim a Igreja gera novos filhos em virtude 
do mesmo Espírito Santo invocado sobre 
as águas: 
«A origem espiritual ..., alcança-a quem 
quer que recebe a graça da regeneração; 
para o homem que renasce, a água do 
baptismo é como um seio virginal, porque 
a fonte baptismal é enchida do mesmo 
Espírito Santo de que a Virgem foi cheia, 
para que o pecado que lá foi destruído 
pela santa conceição aqui seja lavado pela 
ablução mística»55.

Esta identidade da maternidade das 
águas baptismais com a maternidade da 
Igreja é lapidarmente declarada na inscri-
ção de Sixto III na arquitrave do baptisté-
rio de São João de Latrão. Pela sua beleza 
e profundidade teológica, citamo-la inte-
gralmente deixando que fale por si:

53 ZENONIS VERONENSIS, Tractatus XXXII (11,30) 
Inuitatio fontis = Scriptores Circa Ambrosivm (Mila-
no-Roma 1987) 130.

54 Ibidem, Tract LV (II, V33) Ad neophitos, (Milano-
-Roma 1987) 196.

55 LEÃO MAGNO, IV Sermão do Natal do Senhor 3 
(Lisboa – São Paulo 1974) 109.

«Aqui nasce para o céu um povo de raça 
divina, gerado pelo espírito fecun-
dante destas águas. 

A Mãe Igreja gera nestas ondas 
 o fruto virginal concebido pela virtude 

do Espírito Santo.
Ó vós que renasceis nestas fontes, esperai 

o reino dos céus:
a bem-aventurança não recebe aqueles 

que só tiveram um nascimento. 
Aqui está a fonte da vida que lava todo o 

universo,
 jorrando da chaga de Cristo. 
Pecador que desejas ser purificado pela 

água santa, mergulha-te aqui: 
esta água que recebe o homem velho faz 

ressurgir o homem novo.
Queres ser inocente: purifica-te neste 

banho, qualquer que seja o teu fardo, 
pecado de origem ou falta pessoal. 

Não há nenhuma diferença entre aqueles 
que renascem: são um 

por um só baptismo, um só espírito, uma 
só fé. 

Que ninguém se aterrorize pelo número 
ou a gravidade das suas faltas 

aquele que nasceu destas ondas será 
santo»56.

São de grande beleza e profundidade as 
palavras de Teodoro de Mopsuesta quando 
compara as potencialidades inerentes a 
todo o nascimento e as potencialidade que 
o nascer da água e do Espírito trazem ao 
homem: 
«Da mesma forma que aquele que nasce 
duma mulher tem a potência de falar, de 
entender, de caminhar e de trabalhar pelas 
suas mãos, mas é demasiado frágil para 
todas as acções deste género, enquanto que 
depois de algum tempo, segundo o decreto 

56 I. SCHUSTER, Liber sacramentorum. Notes histori-
ques et liturgiques sur le Missel Romain (Bruxelles 
1925) 32.
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divino, já as realiza; da mesma forma 
também, aquele que nasce no baptismo 
possui em si mesmo toda a forma da natu-
reza imortal e incorruptível e possui todas 
as faculdades; incapaz de agora as pôr em 
acção, de as fazer agir, de as mostrar até 
ao momento que Deus fixou, onde ressus-
citaremos de entre os mortos e nos será 
concedido o exercício completo e perfeito 
da incorruptibilidade, da imortalidade, da 
impassibilidade e da imutabilidade. (...) 
Com efeito não é na natureza da água que 
estão todas essas coisas, mas é a operação 
do Espírito que as dá no baptismo de água, 
a começar pelo pontífice que usa fórmulas 
consagrantes e de bênção; ele pede que 
a graça do Espírito Santo venha sobre a 
água e a disponha, por esta vinda santa 
e terrível, a tornar-se perfeita em vista 
do cumprimento de tudo isso. Assim (a 
água) torna-se um seio terrível em vista 
do segundo nascimento; (assim) aquele 
que nela desce é de novo formado pela 
graça do Espírito Santo, e nasce de novo 
para uma outra natureza humana superior. 
Então, quando a água se tornou perfeita 
pela vinda do Espírito Santo, e tomou uma 
tal virtude, tu desces nela...»57.

Este poder vivificador da água percorre 
todo o Antigo Testamento. Ezequiel 47, 
fala da água que sai do templo e fecunda 
a terra (cf. 22, 1). Não é somente a água 
que brota, mas a água que faz viver, a 
água onde existem seres vivos. A compa-
ração dos baptizados a um pequeno peixe 
refere este sentido: «Mas nós, pequenos 
peixes, que temos o nosso nome do nosso 
'ιχθύς, Jesus Cristo, nascemos na água e é 
permanecendo nela que somos salvos»58. 
Jogando com as palavras e colocando 
em relação pisciculi, os baptizados, com 

57 TEODORE DE MOPSUESTE, Cat XIV, 10 = Studi e 
Testi 145, 424-425.

58 TERTULLIEN, De Bap I, 3 (= Sch 35) 65.

ichtus que designa Cristo Salvador, Tertu-
liano quer significar que o Baptismo 
recebe a sua eficácia do próprio Cristo, 
por ele o baptizado é configurado com 
Cristo. Fora de Cristo e do Baptismo 
ninguém pode aceder à Vida. O Baptismo 
é tão necessário ao cristão como a água 
ao peixe. 

Bem cedo, pelo século segundo, na 
Ásia, apareceu o tema de ΙΧΘΥΖ como 
acróstico de Cristo59. Designando peixe, 
cada um das letras colocadas na vertical 
inicia uma palavra que conjuntamente são 
uma afirmação dos títulos de Cristo.

'Ιησοῦς  Jesus 
Χριστὀς Cristo 
Θεοῦ de Deus
ϒἰὀς Filho
Źωτἠρ Salvador

JESUS CRISTO 
FILHO DE DEUS SALVADOR

Este tema de Cristo/peixe aparece 
ligado ao Baptismo como à Eucaristia. 
Podemos atestá-lo quer nas figurações 
mais antigas das catacumbas quer ainda 
em algumas inscrições funerárias do 
século segundo60. Exemplo elucidativo 
dos dois sentidos, baptismal e eucarístico, 
encontra-se na inscrição funerária de 
Pectorios encontrada em Autun e datada 
aproximadamente pelo ano 200. Eis o seu 
texto:

59 Cf. F. J. DOLGER, Das Fisch-Symbol in fruhchristli-
cher Zeit (Munster 1928); DOM H. LECLERQ, ichtus 
in DACL VII, 2 col 1991-2086.

60 C. VOGEL, Le repas sacré au poisson chez les chré-
tiens in AA.VV., Eucharisties d'orient et d'occident I 
(=Lex Orandi 46), (Paris 1970) 82-116.
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«Raça divina do celeste Ichthys, conserva 
um coração santo,/

tu que recebes entre os mortais a fonte 
imortal/ das águas divinas. Amigo, 
refresca a tua alma/ 

nas águas eternas da sabedoria que dá a 
riqueza./ 

Recebe o alimento, doce como o mel, do 
Salvador dos santos.

Come com avidez, tendo o Peixe (Ichthys) 
nas mãos.

Que eu me sacie do Peixe, deseje-o arden-
temente, meu Mestre e meu Salvador./

Que a mãe repouse docemente, eu te 
esconjuro,

Luz dos mortos!/ 
Aschandios, pai tão caro ao meu cora-

ção,/ 
com a doce mãe e meus irmãos,/ 
na paz do Ichthys, lembra-te do/ 
teu Pectorios»61

As expressões “Raça divina do celeste 
Peixe”, “Tu que recebes entre os mortais 
a fonte imortal das águas divinas”, “águas 
eternas” são uma clara referência ao 
Baptismo, onde pelas “águas eternas” da 
“fonte imortal” o homem é regenerado 
para a vida nova, configurado com Cristo, 
morto e ressuscitado e tornado “Raça 
divina do celeste Peixe”.

As palavras de S. Hipólito, presbítero, 
são um hino à força salvífica das águas do 
Baptismo e resumem bem o que até aqui 
reflectimos:
«Prestai-me muita atenção: quero recor-
rer à fonte da vida, quero contemplar a 
nascente donde brotam as medicinas. 
O Pai da imortalidade enviou ao mundo 
o seu Filho e Verbo imortal, que veio ao 
encontro dos homens para os lavar com 
a água e o Espírito; e, para os regenerar 
com a incorruptibilidade da alma e do 

61 Cf. C. Vogel, 98.

corpo, insuflou em nós o espírito da vida 
e revestiu-nos da armadura incorruptível.
Portanto, se o homem se tornou imortal, 
também será divinizado. E se é divinizado 
pela regeneração do Baptismo na água e 
no Espírito Santo, também será herdeiro 
com Cristo depois da ressurreição de 
entre os mortos. 
Por isso proclamo com voz de arauto: 
Vinde, todas as tribos dos povos à imorta-
lidade do Baptismo. Esta é a água unida 
ao Espírito, com que se rega o paraíso e 
se fecunda a terra, crescem as plantas e se 
multiplicam os animais; em resumo, esta 
é a água pela qual o homem regenerado 
recebe nova vida, com a qual Cristo foi 
baptizado, sobre a qual desceu o Espírito 
Santo em forma de pomba. 
Quem desce com fé a este banho de rege-
neração renuncia ao diabo e entrega-se a 
Cristo; renega o inimigo e confessa que 
Cristo é Deus; renuncia à escravidão e 
reveste-se da adopção; sai do Baptismo 
resplandecente como o sol, despedindo 
raios de justiça; e, o que é mais que tudo, 
volta na condição de filho de Deus e 
herdeiro com Cristo.
A Ele a glória e o poder, com o seu Espí-
rito santíssimo, bom e vivificante, agora e 
sempre e por todos os séculos dos séculos. 
Amen»62.

2.2.   Outros usos da água na liturgia

Além do uso no Baptismo, a liturgia 
conhece outros empregos da água com 
significados vários, mas derivados do 
próprio Baptismo. Entre eles, a água 
lustral para as aspersões; a água que se 
mistura no cálice com vinho, na celebra-
ção eucarística; a água com que, no rito 

62 Hipólito, Sermão sobre a santa Teofania n.2.6-8.10 (= 
PG 10, 854. 958-859. 862).



das Exéquias se asperge a urna e o lugar 
onde ela vai ser depositada no cemitério; 
o rito de bênção e de aspersão da água na 
Dedicação da Igreja e do Altar.

2.2.1. A água na Eucaristia 

Na celebração eucarística a água 
aparece por três vezes, cada uma real-
çando um significado, mas todas sempre 
em íntima conexão com o Baptismo. 
Como rito inicial, substitutivo do rito 
penitencial, a liturgia da eucaristia prevê 
o uso da água lustral para aspergir a 
assembleia. Depois da saudação inicial, 
o sacerdote introduz o rito invocando a 
Deus e exortando os irmãos «para que o 
rito de aspersão reavive em nós a graça do 
Baptismo, por meio do qual participamos 
na morte redentora de Cristo a fim de 
ressuscitar com Ele para a vida nova»63. 
A oração que se segue pede a Deus que 
reavive, em cada um dos presentes, pelo 
rito da aspersão, «a memória da Páscoa e 
a graça do Baptismo»64. Segue-se a asper-
são da assembleia reunida, assembleia de 
baptizados, a começar pelo presidente. 
Neste rito cada membro presente, revive o 
seu nascimento baptismal, reforça os laços 
de comunhão com a comunidade cristã 
que o gerou para a Vida, o inscreveu no 
Livro da Vida e pede a Deus a purificação 
de tudo o que dificulta a plena participação 
nos santos mistérios. Este o sentido das 
palavras com que o presidente conclui 
«Deus omnipotente nos purifique do 
pecado e, pela participação na Eucaristia, 
nos torne dignos de participar na mesa do 
seu reino»65. 

Na preparação dos dons, além do 
vinho vertido no cálice devem juntar-se 

63 MR 1363.
64 MR 1364.
65 MR 1365.

algumas gotas de água, ritualização do 
passo evangélico, «um dos soldados tres-
passou-lhe o lado com a lança e imediata-
mente saiu sangue e água»66. A oração que 
acompanha desvela-nos o sentido: «Pelo 
mistério desta água e deste vinho sejamos 
participantes da divindade d’Aquele que 
assumiu a nossa humanidade»67. Pelos 
dons consagrados e comungados tornamo-
-nos participantes da divindade de Cristo 
que pela sua humanidade nos redimiu.

A água é ainda usada na Eucaristia 
no gesto do lavabo. Trata-se de um gesto 
realizado pelo presidente e que exprime 
o desejo de uma purificação interior, 
como o demonstra a oração que pronun-
cia em silêncio: «Lavai-me Senhor, da 
minha iniquidade e purificai-me do meu 
pecado»68.

2.2.2. A água nas Exéquias 

Mortos e sepultados com Cristo, com 
Ele ressurgimos para a Vida Nova pelo 
Baptismo. Nascemos na Páscoa de Cristo 
e toda a vida cristã caminha de páscoa em 
páscoa até à Páscoa definitiva, no fim do 
nosso peregrinar no tempo.

A água baptismal surge de novo no 
rito das exéquias. Acompanhando o nosso 
último peregrinar o rito das exéquias 
aparece intimamente ligado com os dois 
sacramentos fundamentais da iniciação 
cristã, que nos tornam participantes do 
Mistério Pascal: o Baptismo e a Euca-
ristia. Neste sentido se asperge o corpo 
e a urna bem como o lugar onde serão 
depositados.

O Ritual das Exéquias na última 
encomendação e despedida numa das 
admonições convite à oração, referindo-

66 Jo. 19.34.
67 MR 450.
68 MR 451.
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-se ao defunto, diz: «Ele que foi adoptado 
por Deus como seu filho no Baptismo 
e tantas vezes foi alimentado à mesa do 
Senhor...»69. Na bênção da sepultura, a 
preceder a aspersão com a água lustral, 
uma das orações sublinha a íntima unidade 
das exéquias com o Mistério Pascal de 
Cristo e o Baptismo: 
«Senhor Deus, criador do céu e da terra, 
que pelo Baptismo salvastes o homem do 
cativeiro da morte e o unistes ao triunfo 
pascal de Cristo vosso Filho, para que 
também nós, membros do seu Corpo, nos 
tornássemos participantes da sua ressur-
reição, abençoai a sepultura do vosso 
servo ...»70.

A água na qual nascemos, também nos 
acompanha no transitus final.

2.2.3. A água na Dedicação da Igreja 
  e do Altar

Uma outra presença da água na litur-
gia encontra-se na Dedicação da Igreja e 
do Altar. Comunidade renascida da água 
e do Espírito Santo, a Igreja constrói e 
dedica os templos ao Deus Vivo. O rito de 
dedicação da Igreja, uma vez entrados no 
novo templo, prevê a bênção da água e a 
aspersão dos fiéis, das paredes e do altar.

O fundamento deste primeiro rito, 
celebrado ao início perante a assembleia 
reunida, reside no facto dos fiéis terem 
nascido de um só Baptismo. A oração de 
bênção da água exprime-o: 

69 RE n.° 70, 65.
70 RE n.° 84, 78.

«Em vosso desígnio de misericórdia, 
quisestes que todos os que descessem, 
com seus pecados, às águas purificado-
ras do Baptismo, para aí morrerem com 
Cristo, daí surgissem purificados como 
novos membros do seu Corpo e, com Ele, 
herdeiros dos prémios eternos. Santificai 
agora, Senhor, com a vossa bênção, esta 
água, que é vossa criatura, para que, ao 
ser aspergida sobre nós e sobre as paredes 
desta igreja, ela apareça como sinal do 
Baptismo, aquele banho de salvação, pelo 
qual, purificados em Cristo, nos tornámos 
templos do vosso Espírito Santo»71. 

Renascidos “da mesma fonte baptis-
mal”, os cristãos são as pedras vivas do 
Templo Santo de que Cristo é a pedra 
angular e o vértice. Constituídos templos 
do Espírito Santo no Baptismo, os filhos 
de Deus expressam essa realidade onto-
lógica na bênção da igreja/templo e no 
que a compõe, onde pela força do Espírito 
Santo a Igreja/Corpo e Templo místico 
de Cristo celebrará os divinos mistérios. 
Estes serão, no peregrinar terreno da 
Igreja, os rios de água viva que, tal como 
a Jerusalém Celeste, a Nova Jerusalém, 
inundarão de graça e vida todos os que 
deles se abeirarem. 

«Cristo nunca aparece sem a água», 
afirmava Tertuliano na primeira grande 
catequese sobre o Baptismo. Também a 
Igreja, à semelhança do seu Senhor, não 
vive sem a água: nascemos pela água e 
pelo Espírito Santo e salvamo-nos perma-
necendo nela!

Luís Manuel Pereira da Silva

71 Dedicação da Igreja e do Altar (Coimbra 1990) n.° 48, 
46.
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sErViço NacioNal dE acólitos

ACTIVIDADES

Encontro de Formação 
de Formadores

Com vista a ajudar as dioceses portu-
guesas a terem formadores de acólitos o 
SNA organizou um Encontro de Forma-
ção de Formadores (EFF). Este encontro 
que decorreu em Fátima, na Casa Nossa 
Senhora das Dores, nos dias 20, 21 e 
22 de Maio, contou com a presença de 
26 elementos vindos das Dioceses de 
Algarve, Aveiro, Braga, Évora, Funchal, 
Lisboa, Porto e Viana do Castelo. 

Tendo como formadores os padres 
Carlos Cabecinhas, Francisco Couto, 
Arcélio Sousa e Luís Leal, o EFF focou 
alguns aspectos práticos da vida dos 

acólitos, concretamente no que se refere 
às celebrações litúrgica, em continuidade 
com o EFF de 2010. Contudo, e por ter 
em conta que este era uma formação de 
formadores e não um “curso de cerimo-
niários”, as temáticas foram abordadas de 
modo a que os formandos tivessem bases 
de como abordar os diversos temas em 
acções de formação locais, onde encontrar 
respostas, pelos próprios meios, para as 
dúvidas que vão surgindo e que conteú-
dos abordar. No fundo, o EFF teve como 
especial objectivo não tanto o dizer como 
se faz, mas o porquê. 

À margem da formação, este EFF 
ganhou pelo franco convívio entre todos 
os participantes que permitiu uma troca de 
experiências entre os acólitos das diversas 
dioceses.

Peregrinação Nacional de Acólitos

No passado dia 30 de Abril realizou-
-se a Peregrinação Nacional de Acólitos 
(PNA) de 2011. 

Ao contrário do que tem vindo sendo 
habitual, este ano a PNA não se reali-
zou no dia 1 de Maio por este ser um 
Domingo. O programa também teve algu-
mas diferenças, tendo em conta os horá-
rios do Santuário de Fátima e os espaços 
disponíveis. Este ano, com o Centro Paulo 
VI em obras, não nos foi possível fazer o 
encontro antes da missa com os moldes 
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anteriores. Mas nem por isso deixámos 
de realizar um pequeno encontro de festa 
onde cada diocese foi apresentada e onde 
todos puderam meditar um pouco no 
mistério Pascal através de leituras bíblicas 
e de cânticos. Este encontro que aconteceu 
na Igreja da Santíssima Trindade, prece-
deu a Eucaristia presidida pelo Senhor D. 
Anacleto Cordeiro Gonçalves Oliveira, 
Presidente da Comissão Episcopal de 
Liturgia. A celebração da Eucaristia, ponto 
central da PNA, terminou com a consagra-
ção a Nossa Senhora dos mais de 2500 
acólitos presentes. À tarde, a Capelinha 
das Aparições encheu-se de acólitos para 
a oração do Terço e assim terminarmos 
a nossa Peregrinação. Desde já podemos 
informar que em 2012 a PNA será no dia 
1 de Maio, posteriormente informaremos 
do programa.

Coetus Internationalis 
Ministrantium

Nos próximos dias 6 a 9 de Setembro 
irá decorrer em Fátima a Assembleia Geral 
do Coetus Internationalis Ministrantium 
(CIM). Este organismo que congrega 
os diferentes responsáveis nacionais e 
diocesanos de acólitos da Europa tem por 
missão, não só organizar a Peregrinação 
Internacional de Acólitos a Roma, como 
tem também a missão de ser um elo de 
ligação entre os vários países e dioceses 
para um caminho na pastoral dos acólitos. 
Portugal está representado por elementos 
do Serviço Nacional de Acólitos (SNA) 
mas que também representam as suas 
dioceses. Seria importante que as dioceses 
portuguesas se fizessem representar com 
pelo menos um elemento. 



Janeiro – Junho 2011 53

corrEio dos lEitorEs

QUESTÕES LITÚRGICAS

Uso de CDs nas celebrações

Pergunta:
Gostaria de uma orientação sobre o 

uso de CDs nas celebrações, por exemplo, 
na coroação de Nossa Senhora.

Resposta:
Penso que a celebração à qual a consu-

lente se refere é a Coroação da Imagem da 
Virgem Santa Maria, que vem no Ritual 
da Celebração das Bênçãos (Edição da 
Conferência Episcopal Portuguesa, p. 
563-583). Aconselho-a ler os respectivos 
preliminares e a descobrir que se trata de 
uma celebração muito solene e que exige, 
da parte de quem a organiza, muita sensi-
bilidade litúrgica.

Penso também que a consulente é 
brasileira (estarei enganado?), pelo que 
terá que confrontar a resposta que aqui 
lhe dou, com as possíveis orientações dos 
bispos do Brasil, quanto ao uso de música 
gravada na liturgia. 

Faço, primeiro, as seguintes observa-
ções gerais: 1) nem toda a música serve 
para ajudar à oração e exprimir os misté-
rios celebrados na liturgia; 2) A Coroa-
ção da Imagem da Virgem Maria não é 
a Celebração da Missa: esta exige mais 
cuidados; 3) Apesar disso não devemos 
banalizar nenhuma celebração litúrgica.

Assim, dir-lhe-ia: 
Primeiro: utilizar música de um CD 

como ambientação para uma celebração 
da Coroação da Imagem da Virgem Maria 

(isto é, antes da celebração) ou como 
prolongamento da mesma (isto é, depois 
da celebração), desde que se trate de 
música litúrgica relacionada com Nossa 
Senhora, e se possível até com a celebra-
ção em causa, penso que é perfeitamente 
legítimo, porque tal tipo de música está 
previsto, por exemplo, na celebração das 
Missas com crianças: “Pode-se empregar 
música gravada nas missas com crianças, 
de acordo com as normas fixadas pelas 
Conferências Episcopais” (EDREL 2791). 
Ora se a música gravada é legítima nesses 
dois momentos da Missa com crianças 
(como ambientação e como prolonga-
mento), como não o seria na celebração de 
que estamos a falar?

Segundo: utilizar música de um CD 
durante a própria celebração, isso não se 
deve fazer nunca, porque uma celebração, 
qualquer que ela seja, é um acto vivo da 
nossa fé, feito por pessoas vivas, e não 
uma montagem audio-visual. Acto vivo, 
dirigido a Deus que é o Vivente, Aquele 
que vive sempre, exige vozes vivas, 
música viva, actores vivos, textos vivos... 
e não pessoas, vozes, actores, textos ou 
músicas “enlatadas”, ou “de conserva”. 
Flores naturais, mesmo que não sejam 
muito bonitas, são sempre muito mais 
belas do que flores artificiais. Aliás, estas 
estão sempre proibidas na liturgia.

Não sei se me fiz entender pela consu-
lente. Para Deus e para Nossa Senhora 
nunca escolha coisas postiças, guardadas 
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em conserva. Ofereça-lhe o que sai dos 
seus lábios, do seu coração, coisas fres-
cas, como água que saltita da nascente... 
mesmo que não sejam tão eruditas, tão 
correctas formalmente falando, tão boni-
tas ou tão bonitinhas. 

Há tanta coisa bela, entre os cânticos 
litúrgicos dedicados à Mãe de Deus, e que 
podem utilizar-se numa celebração da 

coroação da sua imagem, que seria impró-
prio de cristãos substituí-los por outros 
cantados sabe-se lá por quem.

Poder-me-á responder: o problema 
é que ninguém sabe cantar coisas dessas 
naquele momento. Então ofereçam a 
Nossa Senhora a vossa pobreza, mas não 
tentem enganá-la, querendo mostrar-lhe 
que sabem cantar e tocar muito bem.

Um colaborador do SNL

Questões sobre o Ministro Extraordinário da Comunhão

Pergunta:
A exposição do Santíssimo para 

adoração por um Mec pode ser feita 
somente no cibório ou pode ser no osten-
sório ?

Resposta:
A exposição do Santíssimo por um 

Mec pode ser feita quer no cibório quer 
no ostensório: “Na ausência do sacer-
dote ou do diácono, ou estando eles 
legitimamente impedidos, podem expor o 
Santíssimo à adoração pública dos fiéis 
e repô-lo depois, o acólito (instituído) e 
outro ministro extraordinário da sagrada 
comunhão, ou outrem designado pelo 
Ordinário do lugar. Todos eles podem 
fazer a exposição abrindo o tabernáculo, 
ou ainda, se for oportuno, depondo a 
píxide sobre o altar, ou colocando a hóstia 
na custódia. No fim da adoração repõem o 
Santíssimo no tabernáculo. Mas não lhes 
é permitido dar a bênção com o Santís-
simo” (Ritual do Culto Eucarístico fora da 
Missa, n. 117).

Pergunta:
Na procissão de entrada para a Missa 

é levado a cruz processional e o Evange-
liário por ministros e ao chegar ao altar, 
qual o procedimento do Mec que leva o 
Evangeliário e a cruz processional?

Resposta:
Na procissão de entrada, a cruz 

processional é levada por um acólito e 
o Evangeliário, no caso de não haver 
diácono, por um leitor. O Mec é ministro 
da distribuição da Comunhão, e não deve 
fazer mais do que isso, salvo quando não 
houver acólitos nem leitores. Na liturgia, 
cada ministro ou fiel deve fazer tudo o que 
deve mas apenas isso.

Como procede o acólito na procissão 
de entrada? “Na procissão de entrada, o 
acólito pode levar a cruz, ladeado por 
outros dois ministros com os círios acesos. 
Chegando ao altar, põe a cruz junto dele, 
para se tornar a cruz do altar, ou então 
coloca-a num lugar digno. Em seguida, 
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ocupa o seu lugar no presbitério” (IGMR 
188).

E como procede o leitor? “Na procis-
são de entrada, na ausência do diácono, 
o leitor... pode levar o Evangeliário um 
pouco elevado. Neste caso, vai à frente do 
sacerdote; se não, vai junto com os outros 
ministros. Chegando ao altar, faz com os 
outros uma inclinação profunda. Se leva 
o Evangeliário, sobe ao altar e sobre ele 
depõe o Evangeliário. Depois ocupa o seu 
lugar no presbitério, junto com os outros 
ministros (ou na assembleia)” (IGMR 
194-195).

Pergunta:
Todos fazem a reverência à cruz ou 

apenas aqueles que não levam nada nas 
mãos?

Resposta:
Na procissão de entrada, se o sacrário 

com o Santíssimo Sacramento estiver no 
presbitério, todos genuflectem, excepto 
“os ministros que levam a cruz processio-
nal ou os círios, que em vez de genuflec-
tirem fazem uma inclinação de cabeça” 
(IGMR 274). Quando o Santíssimo não 
estiver no presbitério, todos fazem apenas 
inclinação à cruz ou ao altar.

Pergunta:
Quando o sacrário está na capela, 

retirado do altar, qual o horário apropri-
ado para se buscar o cibório para depois 
ser usado para distribuir a Eucaristia?

Resposta:
A IGMR, no n. 162, diz várias coisas 

importantes relacionadas com a distri-
buição da Comunhão: “Na distribuição 
da Comunhão, o sacerdote pode ser 
ajudado por outros presbíteros eventual-
mente presentes. Se estes não estiverem 

disponíveis e o número dos comungantes 
for demasiado grande, o sacerdote pode 
chamar em seu auxílio os ministros extra-
ordinários, isto é, o acólito devidamente 
instituído ou também outros fiéis, que 
tenham sido devidamente nomeados para 
isso (como é o caso dos Mecs). Em caso 
de necessidade, o sacerdote pode desig-
nar, só para essa ocasião, alguns fiéis 
idóneos.

Este ministros não devem aproximar-
-se do altar antes de o sacerdote ter 
tomado a Comunhão; e recebem sempre 
da mão do sacerdote celebrante o vaso 
com as espécies da Santíssima Eucaristia 
a distribuir aos fiéis”.

Esses vasos ou podem estar, desde 
a apresentação dos dons, sobre o altar 
(no caso de grandes comunhões, em que 
é preciso consagrar pão suficiente), ou 
podem estar no sacrário até ao momento 
da comunhão, e serem então trazidos e 
colocados sobre o altar.

No caso de estar presente algum 
diácono ou outros sacerdotes, é a eles que 
pertence trazer as píxides do sacrário para 
o altar, onde são colocadas. No caso de 
não estarem presentes nem diácono nem 
outros sacerdotes, poderá ir buscá-las 
o próprio presidente ou encarregar um 
acólito ou um Mec de o fazer.

Em que momento se trazem as píxi-
des para o altar? A IGMR não o diz, mas 
penso que deve fazer-se entre o canto do 
Cordeiro de Deus e o momento em que o 
presidente diz: Felizes os convidados... Há 
que ter em conta a distância a que está a 
Capela do Santíssimo.

Pergunta:
Ao servir ao altar, é feita inclinação 

ao altar durante a celebração ou somente 
ao chegar ao presbitério/altar .
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Resposta:
Se ao Santíssimo Sacramento, quando 

o sacrário está no presbitério, o sacerdote, 
o diácono e os outros ministros só genu-
flectem quando chegam ao altar e quando 
se afastam dele, mas não durante a própria 
celebração (IGMR 274), com maioria de 
razão os acólitos só devem fazer a incli-
nação profunda ao altar no princípio e 

no fim da celebração. Embora a IGMR o 
não diga em parte nenhuma, penso que é 
lógico fazer assim. Evidentemente que se 
exceptua o caso da inclinação do corpo, 
quando, no Símbolo, se dizem as palavras 
E encarnou pelo Espírito Santo, ou a 
inclinação de cabeça ao nomear o nome 
de Jesus. 

Um colaborador do SNL

Ajoelhar ou genuflectir ao Credo 
e ao anúncio da morte do Senhor na leitura da Paixão

Pergunta:
Está escrito no «Cerimonial dos 

Bispos», nn. 273 e 319 que, ao ler-se 
o Evangelho da Missa do Domingo de 
Ramos e da Celebração da Paixão do 
Senhor em Sexta-feira Santa, uma vez 
anunciada a morte do Senhor, todos 
se ajoelham. Uma vez que o «Directó-
rio Litúrgico» nada tem dito durante 
estes últimos anos sobre este ajoelhar, 
ao contrário do que afirma no dia da 
Anunciação do Senhor (cf. «Directório 
Litúrgico 2011», pág. 25), pergunto se 
esta norma está actual, se foi banida por 
algum documento da Congregação para 
o Culto Divino ou se simplesmente está 
desleixada.

Resposta:
Caro consulente
No seu correio fez-nos duas pergun-

tas diferentes. Uma sobre o ajoelhar, no 
Domingo de Ramos e na Sexta-Feira 
Santa, no momento em que, durante a 
leitura da Paixão, se anuncia a morte 
do Senhor; outra sobre o genuflectir às 
palavras do Credo e encarnou... e Se fez 

homem, no dia da Anunciação e no Natal 
do Senhor.

Ajoelhar ou genuflectir ao Credo

Começo pela resposta à segunda 
pergunta, citando, textualmente, a IGMR 
137, 3ª edição (2002): “Às palavras E 
encarnou, etc., todos se inclinam profun-
damente; porém, nas solenidades da 
Anunciação e do Natal do Senhor, genu-
flectem”.

Dando cumprimento a esta norma 
da Instrução Geral, o próprio Missal 
Romano, ao apresentar o texto do Credo, 
fá-lo desta maneira: Todos se inclinam às 
palavras: E encarnou... e Se fez homem (p. 
448) e todos se inclinam às palavras: que 
foi concebido... nasceu da Virgem Maria 
(p. 449).

É o que se diz, todos os anos, no 
Directório Litúrgico, nomeadamente no 
de 2009, nos dias 25 de Março (Anuncia-
ção – p. 76) e 25 de Dezembro (Natal – p. 
217). Relativamente às normas litúrgicas 
sobre o Credo há, portanto, coincidência 
entre Missal Romano, Instrução Geral e 
Directório Litúrgico.
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Comungar de pé ou de joelhos

Evangelho da Missa do Domingo de 
Ramos e da Celebração da Paixão do 
Senhor em Sexta-feira Santa

A primeira observação a fazer é que 
a Instrução Geral nada diz a tal respeito, 
e igual silêncio mantêm quer o Missal 
Romano quer o Leccionário, os dois livros 
que contêm os textos a ler e as rubricas 
a observar. No Domingo de Ramos o 
Missal Romano diz: “A leitura da Paixão 
do Senhor faz-se sem círios nem incenso, 
sem saudação nem signação do livro. É 
lida pelo diácono ou, na falta dele, pelo 
próprio sacerdote. Também pode ser lida 
por leitores...” (p. 225). Na Sexta-Feira 
da Paixão diz apenas: “Depois lê-se a 
história da Paixão do Senhor segundo São 
João (18,1 a 19,42), na forma indicada no 
domingo anterior” (p. 253). O Leccioná-
rio dos Anos A, B e C nada diz a respeito 
das leituras evangélicas desses dois dias.

Nada diz também a Carta sobre a 
preparação e a celebração das festas 
pascais, enviada pela CCD aos Presiden-
tes das Conferências Episcopais em 16 de 
Janeiro de 1988, documento posterior ao 
Cerimonial dos Bispos. Na referida carta 
diz-se: “A história da Paixão reveste-se 
de particular solenidade. É aconselhável 
que seja cantada ou lida segundo o modo 
tradicional, isto é, por três pessoas que 
assumem a parte de Cristo, do cronista 
e do povo. A Paixão é proclamada pelos 
diáconos ou presbíteros, ou na falta deles, 
pelos leitores; neste caso, a parte de 
Cristo deve ser reservada ao sacerdote. 
Esta proclamação da Paixão faz-se sem 

círios nem incenso, sem saudação nem 
signação do livro; só os diáconos pedem 
a bênção ao sacerdote, como de costume 
antes do Evangelho” (EDREL, n. 3143).

Só o Cerimonial dos Bispos se refere 
ao gesto de ajoelhar e à breve pausa na 
leitura da Paixão: “Em seguida, o Bispo 
tira a mitra, levanta-se e recebe o báculo: 
e lê-se a história da Paixão. Omite-se a 
saudação ao povo e o sinal da cruz sobre 
o livro. Depois de anunciada a morte do 
Senhor, todos se ajoelham, e faz-se uma 
breve pausa. No fim, diz-se: Palavra da 
salvação, mas não se beija o livro” (nn. 
273 e 319).

Vamos aguardar a terceira edição 
deste livro não litúrgico, para ver como 
serão redigidos os referidos números.

Mas devo acrescentar ainda o seguinte. 
Nos livros litúrgicos tudo é importante: o 
aspecto exterior (tamanho, cor, encader-
nação, etc.), e o interior (textos e respec-
tiva disposição tipográfica). 

Ao abrirmos os Leccionários dos 
Anos A, B e C reparamos que as leituras 
da Paixão do Domingo de Ramos e de 
Sexta-Feira Santa não foram impressas 
de maneira contínua, mas em blocos de 
textos separados por espaços em branco. 
Se analisarmos com algum pormenor, 
veremos particularmente que as palavras 
anunciadoras da morte do Senhor são 
seguidas de espaços maiores (Ano A, p. 
148 e 171; Ano B, p. 174 e 191; Ano C, p. 
174 e 191). É fácil de adivinhar a mensa-
gem que uma tal apresentação sugere aos 
leitores.

Um colaborador do SNL

Pergunta:
Quais foram, se as houve, as deter-

minações da Conferência Episcopal 

Portuguesa sobre o modo de comungar, de 
joelhos ou de pé? Procurei no EDREL... 
mas, quanto ao comungar de joelhos ou 
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de pé, não encontrei nada... Acho impor-
tante transmitirmos aos fiéis estes peque-
nos pormenores que significam muito.

Resposta:
Quando se procura no EDREL a 

resposta a uma dúvida, há que ter em 
conta a data a partir da qual determinado 
modo de fazer entrou em uso na liturgia da 
Missa. Relativamente à IGMR, a edição 
reproduzida no Enquirídio, como se pode 
ler na p. 74, é de 1969, com as modifica-
ções que lhe foram introduzidas em 1970, 
1973 e 1975. Essa versão perdurava ainda 
passados 22 anos, com pequeníssimas 

mudanças, como pode ver-se pela edição 
da Instrução Geral do Missal Romano, 
publicada pelo Secretariado Nacional de 
Liturgia em 1997.

Mas no ano 2000 surgiu a 3ª edição 
típica, em muitos pontos diferente das 
anteriores, como pode ver-se compa-
rando os seus 399 números com os 341 
da edição imediatamente anterior. Entre 
esses pontos conta-se o que se refere 
ao modo de comungar. Os nn. 117-118 
da edição antiga correspondem aos nn. 
160-161 da edição de 2000, como pode 
ver-se no seguinte quadro, onde as dife-
renças vão em itálico.

IGMR até 1999 IGMR de 2000

117. (O sacerdote) pega depois na 
patena ou na píxide e aproxima-se dos 
comungantes.

160. O sacerdote pega depois na patena 
ou na píxide e aproxima-se dos comun-
gantes, que habitualmente se aproximam 
em procissão. 
Não é permitido que os próprios fiéis 
tomem, por si mesmos, o pão consagrado 
nem o cálice sagrado, e menos ainda 
que o passem entre si, de mão em mão. 
Os fiéis comungam de joelhos ou de pé, 
segundo a determinação da Conferência 
Episcopal. Quando comungam de pé, 
recomenda-se que, antes de receberem o 
Sacramento, façam a devida reverência, 
estabelecida pelas mesmas normas.

117. Se a Comunhão for distribuída 
unicamente sob a espécie do pão, o 
sacerdote levanta um pouco a hóstia e, 
mostrando-a a cada um dos comungan-
tes, diz: O Corpo de Cristo ou Corpus 
Christi. O comungante responde: 
Amen; e, segurando a bandeja por baixo 
da boca, recebe o Sacramento.

161. Se a Comunhão for distribuída unica-
mente sob a espécie do pão, o sacerdote 
levanta um pouco a hóstia e, mostrando-
-a a cada um dos comungantes, diz: O 
Corpo de Cristo (Corpus Christi). O 
comungante responde: Amen; e, segu-
rando a bandeja por baixo da boca, recebe 
o Sacramento na boca, ou, onde for 
permitido, na mão, conforme preferir. O 
comungante recebe a hóstia e comunga-a 
imediatamente e na íntegra.
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118. Para a Comunhão sob as duas 
espécies, segue-se o rito descrito em seu 
lugar próprio (cf. nn. 240-252).

161. Quando a Comunhão se faz sob as 
duas espécies, segue-se o rito descrito em 
seu lugar próprio (cf. nn. 284-287).

Tanto quanto julgo saber, a Conferên-
cia Episcopal Portuguesa ainda não teve 
oportunidade de se pronunciar sobre a 
hipótese da comunhão de joelhos, porque 
o novo Missal Romano (3ª edição) em 
língua portuguesa ainda não apareceu.

Mas à observação do nosso consulente 
de que acha importante transmitirmos 
aos fiéis estes pequenos pormenores que 
significam muito, deixe-me dizer-lhe que 
não foi em momento alto da vida litúrgica 
do povo cristão que surgiu o costume de 
se comungar de joelhos. Bem pelo contrá-
rio, tal costume, absolutamente alheio à 
Igreja dos nove primeiros séculos, anda 
associado exactamente ao abandono da 
comunhão pela grande maioria dos cren-
tes, à substituição do pão das nossas casas 
pelo pão ázimo, à comunhão apenas sob a 
espécie do pão e recebida exclusivamente 
na boca, modos de fazer que não corres-

pondem às descrições evangélicas sobre 
o modo como Jesus fez e mandou fazer 
ao mudar o pão no seu Corpo e ao dá-lo 
em comunhão aos Apóstolos, e ao fazer o 
mesmo com o cálice no fim da Ceia.

Eu prefiro sempre fazer e ensinar a 
fazer as coisas da fé o mais possível à 
maneira de Jesus. Só Ele é o nosso verda-
deiro Mestre. Deus permita que o modo 
de viver, de falar, de orar e de celebrar 
de Jesus de Nazaré sejam um autêntico 
paradigma para cada vez maior número 
de cristãos, como o desejou o Vaticano 
II ao promover a reforma litúrgica que, 
segundo as palavras de João XXIII, devia 
retomar e propor aquelas formas muito 
simples e muito profundas da Igreja dos 
Apóstolos e dos Mártires.

Um colaborador do SNL

Os leitores na celebração eucarística

Pergunta:
Na minha paróquia temos 3 leitores 

por eucaristia: 1ª leitura, 2ª leitura e 
oração universal. Entram os 3 leito-
res em procissão – Está correcto? Há 
alguma ordem especifica para os leitores? 
Quando um casal vai ler, é “obrigatório” 
que leiam 1ª e 2ª leitura (sempre) e a 3ª 
pessoa é que lê a oração universal?

Resposta:
Existe uma obra sobre os leitores, 

publicada pelo Secretariado Nacional de 

Liturgia, onde poderá encontrar resposta 
às perguntas que formula. Chama-se 
“O Livro do Leitor”. Mas aconselho-a, 
sobretudo, a estudar atentamente a última 
edição da Instrução Geral do Missal 
Romano.

Começo por lhe recordar que a Missa, 
especialmente nos domingos e festas de 
preceito, deve ser celebrada com o número 
adequado de ministros. Mas também pode 
celebrar-se apenas com alguns, e até só 
com um, ou seja, o sacerdote que vai 
presidir à celebração (cf. IGMR 115). 
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Daqui se conclui que a presença de outros 
ministros, além do sacerdote, nem sempre 
é possível, nem estritamente necessária. 
Mas é muito aconselhável.

Regra geral, convém que o sacerdote 
celebrante seja assistido por um acólito, 
um leitor e um cantor. Mas pode haver 
um maior número de ministros. O rito da 
Missa que a Instrução descreve, aponta 
para essa possibilidade (cf. IGMR 116).

O primeiro momento da celebração da 
Missa, nos domingos e festas de preceito, 
é a procissão de entrada. Quem toma 
parte nessa procissão? Diz a Instrução 
Geral: «Reunido o povo, o sacerdote e os 
ministros... encaminham-se para o altar, 
por esta ordem: o turiferário com o turí-
bulo fumegante, se se usa o incenso; os 
ceroferários com os círios acesos, e entre 
eles um acólito ou outro ministro com 
a cruz; os acólitos e outros ministros; o 
leitor, que pode levar o Evangeliário um 
pouco elevado, não porém, o Leccionário; 
o sacerdote que vai celebrar a Missa» 
(IGMR 120).

Aqui tem o que diz, com toda a 
clareza, a Instrução Geral. O leitor pode 
tomar parte na procissão de entrada, pode, 
na ausência do diácono, levar o Evange-
liário um pouco elevado, mas não pode 
levar o Leccionário. Penso que sabe o que 
é cada um destes dois livros litúrgicos 
e também qual a diferença entre poder 
e dever tomar parte na procissão, entre 
poder e dever levar o Evangeliário.

Esclarecida a sua primeira dúvida, 
passemos à segunda, que é esta: no caso 
de haver três leitores (I leitura, II leitura e 
oração universal), estará correcto que os 
três tomem parte na procissão de entrada? 
Se houver motivo especial para isso, não 
é proibido fazê-lo. Mas não vem afirmado 
em parte nenhuma da Instrução, nem 
me parece que seja necessário ou conve-

niente. A procissão de entrada não é para 
mostrar os ministros. A descrição do n. 
120 da Instrução fala de acólitos, porque 
são precisos vários, desde os primeiros 
momentos da celebração, mas basta um 
leitor, para levar o Evangeliário, no caso 
deste ser levado na procissão. Os outros 
podem e devem estar nos seus lugares, no 
meio da assembleia. Poderia objectar-se 
que os leitores são pelo menos três, e que 
a Instrução diz que nos domingos e festas 
de preceito a Missa deve ser celebrada 
com o número adequado de ministros. Ser 
celebrada é uma coisa; irem todos esses 
ministros na procissão de entrada é outra.

A sua terceira questão não é clara. 
Pergunta se há alguma ordem específica 
para os leitores? Respondo-lhe assim: 
se está a referir-se à ordem na procissão 
de entrada, veja a descrição do n. 120 da 
Instrução, que é esclarecedora; se está a 
referir-se a outro tipo de ordem, o ideal 
seria escolher para cada leitura o leitor ou 
a leitora mais capazes de fazerem uma boa 
proclamação, atendendo a que há leituras 
de géneros diversos, e também ao facto 
de que umas resultam melhor numa voz 
masculina e outras numa voz feminina. 
Há ainda outros critérios, mas estes são os 
principais.

Quarta pergunta: quando um casal vai 
ler, é “obrigatório” que marido e mulher 
leiam sempre as duas primeiras leituras 
e um terceiro leitor a oração universal? 
Penso que naquilo que já escrevi vai 
implícita a resposta à sua questão, sem 
que isso queira dizer que alguma vez não 
se possa proceder assim. Uma celebração 
litúrgica deve ser um acto inteligente, 
capaz de se adaptar a uma variedade 
de circunstâncias, e de responder a um 
número quase infinito de situações.

Um colaborador do SNL
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História

HISTÓRIA 
DO SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA

Os seus Secretários ou Directores (IV)

Mons. Aníbal 
de Oliveira Marques Ramos
(18-08-1974 a 12-08-1994)

Um convite 
contado na primeira pessoa

“No dia 18 de Agosto de 1974, pelas 
11,15, no Seminário de Santa Joana 
Princesa, o Sr. D. Manuel de Almeida 
Trindade, na sua qualidade de Presidente 
da Comissão Permanente da Conferência 
Episcopal da Metrópole, convidou-me 
para secretário da Comissão Nacional 
de Liturgia. Foi uma surpresa para mim. 
O Secretariado seria fundado em Aveiro 
e eu dedicar-me-ia em regime de part-
-time. Aceitei, mesmo sem avaliar bem a 
grandeza do empreendimento e os limites 
da minha capacidade real. A formação 
litúrgica recebida de Mons. Pereira dos 
Reis no Seminário dos Olivais actuou, 
por certo, na aceitação deste convite. 
O primeiro acto que se me deparou foi 
entrar em contacto com o meu antecessor, 
o P. Manuel Simões, S.J. e combinar um 
encontro em Santo Tirso, no Colégio das 
Caldinhas, para o dia 23/8/74”.

Foi por estas palavras, escritas à 
mão num caderno de notas pessoais, que 
Mons. Aníbal Ramos resumiu o convite 
que lhe foi dirigido por D. Manuel de 

Almeida Trindade, certamente a pedido 
de D. Alberto Cosme do Amaral, na 
altura presidente da Comissão Episcopal 
de Liturgia, para aceitar ser secretário da 
mesma Comissão, à qual Mons. Aníbal 
chama erradamente Comissão Nacional 
(sic) de Liturgia.

Esse caderno de notas pessoais é cons-
tituído por um conjunto de 80 folhas A4, 
manuscritas por Mons. Aníbal Ramos, 
quase diariamente, entre 18/08/74 e 
25/06/76, como se fossem um diário 
do Secretariado Nacional de Liturgia. 
Algumas dessas folhas foram reescritas 
por uma funcionária do Secretariado. 
Inicialmente estiveram num arquivador 
próprio, com o título de “Formação do 
Secretariado da Comissão Nacional de 
Liturgia” e devem ter constituído, nessa 
fase, a primeira tentativa de organização 
de um ficheiro escrito, com o resumo da 
correspondência e dos actos do Secreta-
riado e da Comissão Episcopal. 

A mediação de D. Manuel de Almeida 
Trindade no convite dirigido a Mons. 
Aníbal Ramos compreende-se por três 
motivos: primeiro porque sendo ele o 
Presidente da Comissão Permanente da 
Conferência Episcopal da Metrópole, fora 
sem dúvida informado por D. Alberto da 
situação demissionária do ainda director 
do Secretariado, e simultaneamente da 
necessidade de encontrar outra pessoa 
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que o substituísse, tendo ele próprio 
aceite a incumbência de convidar Mons. 
Aníbal Ramos, cujo nome obtivera o 
consenso na conversa havida entre os 
dois bispos; segundo porque D. Manuel 
era Bispo da Diocese a cujo presbitério 
pertencia aquele que ia ser convidado, o 
que, na perspectiva e nas esperanças de 
D. Alberto, representava meio caminho 
andado na resolução do problema; e por 
último porque a amizade muito especial 
que unia D. Manuel e Mons. Aníbal era 
garantia, quase certa, de que a resposta 
deste ao seu bispo iria ser positiva. 

Por parte de Mons. Aníbal Ramos, não 
admira que o convite o tenha surpreendido, 
dado que a nomeação do até então director 
do Secretariado, P. Manuel Simões, acon-
tecera há pouco mais de um ano, precisa-
mente a 7 de Julho de 1973, e ninguém 
imaginava que estivesse iminente a sua 
exoneração.

Pela forma de escrever de Mons. 
Aníbal _ “o Secretariado seria fundado 
em Aveiro e eu dedicar-me-ia em regime 
de part-time” _ , percebe-se que D. 
Manuel já pensara nas objecções que lhe 
podiam ser apresentadas, uma vez que 
Mons. residia no Seminário de Aveiro e 
não podia abandonar, de repente, as diver-
sas funções que nesse momento exercia, 
entre as quais se contavam as de Vigário 
Geral da Diocese e professor no Liceu.

“Aceitei, mesmo sem avaliar bem a 
grandeza do empreendimento e os limi-
tes da minha capacidade real”. Mons. 
Aníbal Ramos calculou com acerto, 
desde o primeiro momento, a importân-
cia presente e futura do trabalho que lhe 
estava a ser pedido, assim como o esforço 
que este lhe ia exigir. Mas, como homem 
habituado a dizer sim ao seu bispo e 
amigo, e também consciente da qualidade 
da formação litúrgica que recebera, e por 

cima de tudo certo de que Deus não falta 
com a ajuda necessária e suficiente a cada 
sim que se diz ao bem, aceitou o desafio.

Nesse mesmo dia deu início ao seu 
programa de acção. Por onde começar? 
“O primeiro acto que se me deparou foi 
entrar em contacto com o meu anteces-
sor…. e combinar um encontro…, para 
o dia 23/8/74”. Assim fazem aqueles que 
estão decididos a dar continuidade ao 
trabalho feito pelos que os precederam: 
falar com eles, inteirar-se da situação 
real, saber das dificuldades, tomar conhe-
cimento dos projectos em curso e dos 
problemas mais urgentes, pedir conselho 
para depois decidir mais conscientemente. 

Mons. Aníbal Ramos era um homem 
experiente e avisado. Quando se percorre 
a sua ficha de nomeações, descobrem-se 
os muitos passos que deu ao longo do seu 
percurso sacerdotal: Secretário particu-
lar do Prelado (1946), Coadjutor de Oiã 
(1947), Prefeito e professor no Seminário 
(1948), Capelão de Santo António e de São 
Bernardo (1949), Vice-Reitor do Seminá-
rio e assistente da Acção Católica (1951), 
membro do Centro de Acção Pastoral 
(1952), membro da Comissão Diocesana 
de Arte Sacra (1955), Capelão militar 
em Santa Margarida (1956), Professor na 
Escola do Magistério Primário (1958), 
Reitor do Seminário e Assistente distrital 
da Mocidade Portuguesa (1959), Consul-
tor diocesano e oficial da Cúria (1963), 
Vigário Geral da Diocese (1966). O exer-
cício de muitos destes cargos em simul-
tâneo é indício seguro da sua capacidade 
de trabalho. Assim o foi preparando Deus 
para a missão de Director do Secretariado 
Nacional de Liturgia (1974-1994).

(Continua no próximo número do 
BPL)

José de Leão Cordeiro
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NoVidadE PErENE

A LITURGIA DA CEIA PASCAL
Primeiro Rito

No último Boletim de Pastoral Litúrgica 
recordámos os textos do Segundo Rito da ceia 
pascal judaica. Hoje recordamos os do Primeiro 
Rito, também chamado Santificação do Dia.

Com o primeiro cálice

1. Preparadas todas as coisas, sentam-se à 
mesa e cada um enche o seu cálice. Pondo-se 
de pé, o pai de família diz as bênçãos que se 
seguem, em forma entoada:

Bendito sejas, Senhor nosso Deus, Rei do 
universo, Criador do mundo e do fruto da videira.

Bendito sejas, Senhor nosso Deus, Rei do 
universo, que nos escolheste entre todos os 
povos, nos fizeste triunfar de todas as línguas 
e nos santificaste pelos teus preceitos. Tu nos 
deste, Senhor nosso Deus, por caridade, a festa 
anual na alegria, festividades e tempos no 
júbilo, e este dia de festa dos Ázimos, tempo 
da nossa libertação, reunião santa, memorial 
da saída do Egipto, porque nos escolheste e 
santificaste entre todos os povos e nos fizeste 
herdeiros desta tua santa festa anual, com 
júbilo e alegria. Bendito sejas, Senhor, que 
santificas Israel e os tempos.

Bendito sejas, Senhor nosso Deus, Rei 
do universo, que nos vivificaste e nos fizeste 
sobreviver, e permitiste que chegássemos a 
este tempo presente.

2.  Depois de lavadas as mãos, sem bênção, o 
pai de família toma o aipo, que mete na água, 
com salsa e vinagre e distribui aos outros. 
Enquanto comem dizem:

Bendito sejas, Senhor nosso Deus, Rei do 
universo, que criaste os frutos da terra.

3. O pai de família toma um pastel folhado 
ou o pão ázimo e parte-o em dois pedaços. 
Então, elevando o prato, diz:

Este é o pão da aflição, que os nossos pais 
comeram na terra do Egipto. Todo aquele que 
tiver fome aproxime-se e coma. Se alguém 
precisa de celebrar a Páscoa, aproxime-se e 
coma a Páscoa. Este ano aqui; no próximo 
ano na terra de Israel. Este ano, escravos; no 
próximo ano, filhos da liberdade.

4. O filho mais novo pergunta:
Por que motivo é esta noite tão diferente 

das outras noites?

5. Então o pai de família faz a explicação 
(haggadá):

No princípio, os nossos antepassados 
eram idólatras. Mas agora Deus iniciou-nos no 
seu culto, como diz Josué: Então Josué disse 
a todo o povo: Eis o que diz o Senhor, Deus 
de Israel: Vossos pais, Terá, pai de Abraão e 
de Naor, habitavam, no princípio, do outro 
lado do rio e serviam outros deuses. Tomei o 
vosso pai Abraão do outro lado do Jordão e 
conduzi-o à terra de Canaã. Multipliquei a sua 
posteridade, dando-lhe Isaac.

A Isaac dei Jacob e Esaú, e dei a Esaú a 
montanha de Seir; Jacob, porém, e seus filhos 
foram para o Egipto (Jos 24, 2-4). Bendito 
seja Aquele que manteve a sua promessa 
feita a Israel. Ele fixou o termo da escravidão 
para cumprir o que tinha prometido a Abraão, 
nosso pai, a quando da aliança, como está 
escrito: O Senhor disse a Abraão: Fica desde 
já a saber que os teus descendentes habitarão 
como estrangeiros numa terra que não é deles, 
que serão reduzidos à escravidão e hão-de 
oprimi-los durante quatrocentos anos. Mas Eu 
próprio julgarei também a nação que os escra-
vizar, e sairão, depois, com grandes riquezas 
dessa terra (Gen 15, 13-14).

ANTOLOGIA LITÚRGICA, Rito da 
narração da Páscoa [nn. 67-71].
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