
Editorial

A temática do 37º Encontro Nacional 
de Pastoral Litúrgica, realizado nos 

dias 25-29 de Julho de 2011 em Fátima, 
foi dedicado à Liturgia, a Igreja em 
oração. O objectivo era a apresentação 
da liturgia como Igreja em oração e expli-
car como cada gesto litúrgico é um acto 
orante. Decorreu com muita elevação nas 
exposições e maior dignidade nas cele-
brações.
 A concepção de liturgia como oração 
da Igreja continua uma ideia muito vaga 
na prática pastoral, que a considera mais 
acção do que oração. Foi essa preocupa-
ção que determinou a escolha da temática 
e a organização das actividades, eminen-
temente orantes, como a Missa, a Liturgia 
das Horas, a Vigília de Oração e a Cele-
bração Penitencial, sempre na grandiosa 
Igreja da Santíssima Trindade e na Cape-
linha das Aparições.
 O II Concílio do Vaticano consagrou 
a palavra liturgia e dotou-a de um signi-
ficado próprio: «Considera-se a liturgia 
como o exercício da função sacerdotal de 
Cristo. Nela, os sinais sensíveis significam 
e, cada um à sua maneira, realizam a san-
tificação dos homens; nela, o Corpo mís-
tico de Jesus Cristo, Cabeça e membros, 
presta a Deus o culto público integral» 
(SC 7). E ainda: «A liturgia é a meta para 
a qual se encaminha a acção da Igreja e a 
fonte de onde promana toda a sua força» 
(SC 10). Na aplicação das determinações 
conciliares, o Papa Paulo VI, na Consti-
tuição Apostólica que promulga a Liturgia 
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das Horas, alarga o conceito de liturgia a 
toda a vida cristã que procede da oração 
da Igreja: «A vida inteira dos fiéis consti-
tui como uma leitourgia pela qual eles se 
oferecem em serviço de amor a Deus e aos 
homens» (Laudis Canticum 8).

A definição conciliar de liturgia, como 
exercício da função sacerdotal de Cristo, 
corresponde a uma tomada de consciência 
da Igreja quanto à sua actividade e razão de 
ser no mundo. Em Cristo o culto alcança 
o seu verdadeiro sentido: «Ao entrar no 
mundo, Jesus disse ao Pai: Eu venho, ó 
Deus, para cumprir a tua vontade» (Heb 
10,5-7). A Encarnação inicia o culto que 
Deus vinha pedir e ensinar aos homens. A 
própria Encar nação é o novo culto, como 
ensina a carta aos Hebreus: «Nos dias da 
sua vida mortal, Cristo apresentou orações 
e súplicas, entre clamores e lágrimas, 
Àquele que O podia livrar da morte e, 
por causa da sua pie dade, foi atendido» 
(Heb 5,7). Cristo é o orante que agrada 
ao Pai e serve a causa do homem: «Vindo 
ao mundo para comunicar aos homens a 
vida divina..., Cristo Jesus, ao assumir a 
natureza humana, introduz nesta terra de 
exílio o hino que eternamente se canta no 
Céu (IGLH 3). A vida de Cristo consiste 
numa liturgia perene: «A sua actividade 
quotidiana vemo-la estreitamente ligada 
à oração, como que nasce da oração. 
.... Até aos derradeiros momentos da 
sua vida... o Divino Mestre apresenta- 
-nos a oração como sendo a alma do seu 
ministério messiânico e do termo pascal 
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da sua vida. ... Finalmente, ressuscitado 
de entre os mortos, continua sempre vivo 
a interceder por nós» (IGLH 4).

A oração na vida de Cristo, mais que 
uma pregação, é uma forma de vida: le-
vanta-se cedo para rezar e fica pela noite 
dentro entregue à oração. Aquela oração 
escondia um mistério: Jesus rezava para 
Se encontrar com o Pai que realizava as 
obras, e esta actividade salvífica era ur-
gente. A necessidade humana da oração 
corresponde a uma paixão de Deus pelo 
homem, expressa por Cristo em termos 
humanos, tanto no seu tempo histórico 
como no seu agir sacramental ou eclesial.

A vocação e a missão da Igreja no 
mundo consiste em perpetuar a oração de 
Cristo. Nesta actividade orante, mediante 
a acção do Espírito Santo, realiza-se a 
unidade de toda a Igreja, corpo de Cristo 
ainda peregrino sobre a terra e já sentado 
à direita do Pai.

A novidade da Encarnação, nova 
forma de culto, deve inspirar a novidade 
da liturgia da Igreja. Assim, a liturgia não 
se pode reduzir a ritos sagrados ou gestos 
humanitários, porque ela é essencialmente 
um acontecimento salvífico que teve o 
seu momento alto na Cruz. Esse gesto de 
Cristo perpetua-se na liturgia da Igreja: 
«Fazei isto em minha memória» (Lc 22, 
19).

A renovação litúrgica conciliar aponta 
para a dimensão trinitária da liturgia: 
Cristo revela o Pai e o Espírito Santo faz 
a Igreja, numa celebração em que Cristo 
é a cabeça da comunidade orante. Esta 
doutrina é tão perfeita nos documentos da 
Igreja como imperfeita nas celebrações. 
Os tempos reclamam uma conversão da 
liturgia da Igreja à liturgia de Cristo.

A liturgia cristã é obra da Santíssima 
Trindade. O Pai é celebrado como fonte 
e fim da liturgia. Jesus Cristo é o sacer-

dote. O Espírito Santo é a vida da Igreja. 
Daí que os fiéis se apresentem ou devam 
apresentar-se transfigurados e configura-
dos com Cristo. Tudo é símbólico e real. 
Não se trata de uma representação conti-
nuada no tempo, mas de um acontecimen-
to sempre único e irrepetível, «obra ainda 
mais excelente que o acto da criação no 
princípio do mundo».

Os espaços, ritos e tempos litúrgicos 
são cenários terrenos de acontecimentos 
celestes. As construções sagradas, os ritos 
litúrgicos e os tempos das celebrações são 
a imagem do invisível. Participar na litur-
gia é entrar no seio da Trindade, donde 
brota a palavra criadora e redentora. Can-
tar na liturgia é unir-se aos coros celestes 
na proclamação da glória de Deus. Rezar 
é sentir-se movido interiormente pelo Es-
pírito Santo e reconhecer a voz de Cristo 
na oração da Igreja. Proclamar a palavra 
de Deus é abrir o coração de Deus ao co-
ração do homem. Comungar é entrar em 
comunhão sacramental ou espiritual com 
Cristo e ser assumido por Deus. Cada ges-
to litúrgico procede do espírito de Cristo 
que anima os ministros no exercício dos 
seus ministérios.

Toda a liturgia é orante: desde o toque 
do sino à roupa de ver a Deus. Tudo o que 
entra na liturgia é assumido por Deus e 
devolvido sagrado, porque procedente 
do santuário celeste. Os dons oferecidos 
e recebidos em comunhão não se limitam 
ao pão e vinho, mas estendem-se aos 
ministros e aos fiéis, às leituras e aos 
cânticos, às orações e às preces, aos gestos 
e atitudes, às aclamações e aos silêncios: 
tudo é assumido por Cristo na Igreja em 
oração. A liturgia é o mistério de Cristo no 
ministério da Igreja.

Pedro Lourenço Ferreira
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Estimados irmãos e irmãs

Nos últimos tempos, evoquei diversas 
vezes a necessidade de que cada cristão 
encontre tempo para Deus, para a oração, 
no meio das numerosas ocupações que 
enchem os nossos dias. O próprio Senhor 
nos oferece muitas oportunidades para 
nos recordarmos d’Ele. Hoje, gostaria de 
meditar brevemente sobre um daqueles 
caminhos que nos podem conduzir a Deus 
e ajudar-nos também a encontrá-l’O: 
trata-se da via das expressões artísticas, 
que faz parte daquela «via pulchritudinis» 
– «caminho da beleza» – da qual já falei 
diversas vezes e que o homem contempo-
râneo deveria recuperar no seu significado 
mais profundo.

Talvez vos tenha acontecido algumas 
vezes, diante de uma escultura ou de um 
quadro, de certos versos de uma poesia ou 
de uma peça musical, sentir uma emoção 
íntima, ter uma sensação de alegria, ou 

a Voz do PaPa

ARTE E ORAÇÃO

seja, sentir claramente que diante de vós 
não havia apenas matéria, um pedaço de 
mármore ou de bronze, uma tela pintada, 
um conjunto de letras ou de sons, mas 
algo maior, algo que «fala», capaz de 
sensibilizar o coração, de comunicar uma 
mensagem e de elevar a alma. Uma obra 
de arte é fruto da capacidade criativa do 
ser humano, que se interroga perante a 
realidade visível, que procura descobrir o 
seu sentido profundo e comunicá-lo atra-
vés da linguagem, das formas, das cores 
e dos sons. A arte é capaz de expressar 
e de tornar visível a necessidade que o 
homem tem de ir além daquilo que se vê, 
pois manifesta a sede e a busca do infinito. 
Mais ainda, ela é como uma porta aberta 
para o infinito, para uma beleza e para uma 
verdade que vão além da vida quotidiana. 
Uma obra de arte pode abrir os olhos da 
mente e do coração, e impelir-nos rumo 
ao alto.

Mas existem expressões artísticas 
que constituem verdadeiros caminhos 
que conduzem a Deus, à Beleza suprema, 
e que ajudam até a crescer na relação 
com Ele, na oração. Trata-se das obras 
que nascem da fé e que exprimem a fé. 
Podemos ter um exemplo, quando visi-
tamos uma catedral gótica: sentimo-nos 
arrebatados pelas linhas verticais que se 
elevam rumo ao céu e atraem para o alto 
o nosso olhar e o nosso espírito enquanto, 
simultaneamente, nos sentimos pequenos, 
mas desejosos de plenitude... Ou então 
quando entramos numa igreja românica: 
somos convidados de modo espontâneo 



ao recolhimento e à oração. Compreen-
demos que nestes edifícios maravilhosos 
está como que encerrada a fé de gerações 
inteiras. Ou ainda, quando ouvimos uma 
peça de música sacra, que faz vibrar as 
cordas do nosso coração, a nossa alma 
é como que dilatada e ajudada a dirigir-
-se a Deus. Volta-me ao pensamento um 
concerto de músicas de Johann Sebastian 
Bach, em Munique da Baviera, dirigido 
por Leonard Bernstein. No final da última 
peça, uma das Cantatas, senti, não por 
raciocínio mas no profundo do coração, 
que quanto eu ouvira me tinha transmitido 
a verdade, a verdade do sumo composi-
tor, impelindo-me a dar graças a Deus. 
Ao meu lado estava o bispo luterano de 
Munique e, espontaneamente, eu disse-
-lhe: «Ouvindo isto, compreende-se que 
é verdade; uma fé tão forte é verdadeira, 
tal como a beleza que exprime de maneira 
irresistível a presença da verdade de 
Deus». Mas quantas vezes quadros ou 
afrescos, fruto da fé do artista, nas suas 
formas, nas suas cores e na sua luz, nos 
impelem a dirigir o pensamento para 
Deus e fazem aumentar em nós o desejo 
de beber na fonte de toda a beleza. Per-
manece profundamente verdadeiro aquilo 
que foi escrito por um grande artista, Marc 
Chagall, ou seja, que durante séculos os 
pintores molharam o seu pincel naquele 
alfabeto colorido que é a Bíblia. Então, 
quantas vezes as expressões artísticas 
podem ser ocasiões para nos recordarmos 
de Deus, para nos ajudar na nossa oração 
ou também na conversão do coração! Paul 
Claudel, dramaturgo e diplomata francês, 
poeta famoso, na Basílica de Notre Dame 
em Paris, em 1886, precisamente ouvindo 
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o canto do Magnificat durante a Missa 
de Natal, sentiu a presença de Deus. Não 
tinha entrado na igreja por motivos de fé, 
mas precisamente para procurar argumen-
tos contra os cristãos e, no entanto, a graça 
de Deus agiu no seu coração.

Queridos amigos, convido-vos a re-
descobrir a importância deste caminho 
também para a oração, para a nossa rela-
ção viva com Deus. As cidades e os povo-
ados do mundo inteiro encerram tesouros 
de arte que exprimem a fé e nos exortam à 
relação com Deus. Então, a visita aos lu-
gares de arte não seja apenas uma ocasião 
de enriquecimento cultural – também isto 
– mas possa tornar-se sobretudo um mo-
mento de graça, de estímulo para reforta-
lecer a nossa união e o nosso diálogo com 
o Senhor, para nos determos a contemplar 
– na passagem da simples realidade exte-
rior para a realidade mais profunda que 
exprime – o raio de beleza que nos atinge, 
que quase nos «fere» no íntimo e nos con-
vida a elevar-nos rumo a Deus. 

Termino com a oração de um Salmo, o 
Salmo 27: «Uma só coisa peço ao Senhor 
e a desejo ardentemente: é habitar na casa 
do Senhor todos os dias da minha vida, 
para gozar da suavidade do Senhor e 
visitar o seu santuário» (v. 4). Esperemos 
que o Senhor nos ajude a contemplar a sua 
beleza, tanto na natureza como nas obras 
de arte, assim como a sermos sensibiliza-
dos pela luz da sua face, a fim de que tam-
bém nós possamos ser luzes para o nosso 
próximo. Obrigado!

31 de Agosto de 2011
Bento XVI
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“LEVANTAI-VOS, SENHOR, 
SALVAI-ME, Ó MEU DEUS!”

Catequese sobre o Salmo 3

a Voz do PaPa

Estimados irmãos e irmãs

Retomamos hoje as audiências na 
praça de São Pedro e, na «escola da ora-
ção» que vivemos juntos nestas Cateque-
ses de quarta-feira, gostaria de começar a 
meditar sobre alguns Salmos que, como 
eu dizia no passado mês de Junho, cons-
tituem o «livro de oração» por excelência. 
O primeiro Salmo sobre o qual medito 
é um Salmo de lamentação e de súplica, 
pleno de profunda confiança, no qual a 
certeza da presença de Deus fundamenta 
a prece que brota de uma situação de ex-
trema dificuldade em que se encontra o 
orante. 

Trata-se do Salmo 3, referido pela 
tradição judaica a David no momento em 
que foge do filho Absalão (cf. v. 1): trata-
-se de um dos episódios mais dramáticos 
e dolorosos da vida do rei, quando o filho 
lhe usurpa o trono régio e o obriga a dei-
xar Jerusalém para salvar a própria vida 
(cf. 2 Sm 15 ss.). A situação de perigo e 
de angústia experimentada por David 
serve portanto de base a esta prece e ajuda 
a compreendê-la, apresentando-se como 
a situação típica em que tal Salmo pode 
ser recitado. No brado do Salmista, cada 
homem pode reconhecer aqueles senti-
mentos de dor, de amargura e também de 
confiança em Deus que, segundo a narra-
ção bíblica, tinham acompanhado a fuga 
de David da sua cidade.

O Salmo começa com uma invocação 
ao Senhor:

«Senhor, são tantos os meus inimigos,
 tão numerosos 
 os que se levantam contra mim!
Muitos são 
os que dizem a meu respeito:
“Deus não o vai salvar!”» (vv. 2-3).
A descrição que o orante faz da sua 

situação é portanto marcada por tons for-
temente dramáticos. Repete-se por três 
vezes a ideia de multidão – «numerosos», 
«muitos», «tantos» – que no texto origi-
nal é expressa com a mesma raiz hebraica, 
de modo a sublinhar ainda mais, de forma 
repetitiva e quase martelante, a imensidão 
do perigo. Esta insistência sobre o número 
e a grandeza dos inimigos serve para ex-
primir a percepção, por parte do Salmista, 
da desproporção absoluta existente entre 
ele e os seus perseguidores, desproporção 
que justifica e funda a urgência do seu pe-
dido de ajuda: os opressores são muitos, 
prevalecem sobre ele, enquanto o orante 
está sozinho e indefeso, à mercê dos seus 
agressores. E no entanto, a primeira pala-
vra que o Salmista pronuncia é «Senhor»; 
o seu grito começa pela invocação a Deus. 
Aproxima-se uma multidão que se revolta 
contra ele, gerando um medo que amplia 
a ameaça, fazendo-a parecer ainda maior 
e mais terrificante; mas o orante não se 
deixa vencer por esta visão de morte, 
mantém firme a sua relação com o Deus 
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da vida e antes de tudo dirige-se a Ele, em 
busca de ajuda. Mas os inimigos procu-
ram igualmente quebrar este vínculo com 
Deus e debilitar a fé da sua vítima. Eles 
insinuam que o Senhor não pode intervir, 
afirmam que nem sequer Deus o pode sal-
var. A agressão não é portanto apenas fí-
sica, mas toca a dimensão espiritual: «O 
Senhor não o pode salvar» – dizem – o nú-
cleo central da alma do Salmista deve ser 
agredido. É a extrema tentação à qual o 
crente é submetido, é a tentação de perder 
a fé, a confiança na proximidade de Deus. 
O justo supera a última prova, permanece 
firme na fé e na certeza da verdade e na 
plena confiança em Deus, e precisamente 
assim encontra a vida e a verdade. Parece-
-me que aqui o Salmo nos toca muito 
pessoalmente: em numerosos problemas 
somos tentados a pensar que talvez nem 
mesmo Deus me salve, nem me conheça, 
nem seja capaz disso; a tentação contra a 
fé é a última agressão do inimigo, e é a 
isso que devemos resistir, pois só assim 
encontramos Deus e a vida.

O orante do nosso Salmo é pois cha-
mado a responder pela fé aos ataques dos 
ímpios: os inimigos – como eu disse – ne-
gam que Deus possa ajudá-lo, mas ele, ao 
contrário, invoca-O, chama-O pelo nome, 
«Senhor», e a seguir dirige-se a Ele com 
um «Vós» enfático, que exprime uma re-
lação firme, sólida, e que contém em si a 
certeza da resposta divina:

«Vós, porém, Senhor, 
sois o meu protector,
a minha glória e Aquele 
 que me sustenta.
Em altos brados clamei ao Senhor,
Ele respondeu-me 

 da sua montanha santa» (vv. 4-5).
Agora, a visão dos inimigos desapa-

rece, eles não venceram porque quem crê 
em Deus está seguro de que Deus é o seu 

amigo: permanece só o «Vós» de Deus; 
aos «numerosos» opõe-se agora um só, 
mas muito maior e mais poderoso que 
muitos adversários. O Senhor é ajuda, de-
fesa, salvação; como escudo protege quem 
se confia a Ele, e faz-lhe levantar a cabeça, 
no gesto de triunfo e de vitória. O homem 
deixou de estar só, os inimigos não são in-
vencíveis como pareciam, porque o Senhor 
escuta o clamor do oprimido e responde 
do lugar da sua presença, da sua monta-
nha santa. O homem clama, na angústia, 
no perigo e na dor; o homem pede ajuda, e 
Deus responde. Neste entrelaçar-se de cla-
mor humano e resposta divina consiste a 
dialéctica da oração e a chave de leitura de 
toda a história da salvação. O clamor ex-
prime a necessidade de ajuda e faz apelo à 
fidelidade do outro; gritar quer dizer fazer 
um gesto de fé na proximidade e na dispo-
nibilidade de Deus para escutar. A oração 
exprime a certeza de uma presença divina 
já experimentada e acreditada, que na res-
posta salvífica de Deus se manifesta em 
plenitude. Isto é relevante: que na nossa 
prece seja importante, presente, a certeza 
da presença de Deus. Assim o Salmista, 
que se sente cercado pela morte, confessa 
a sua fé no Deus da vida que, como es-
cudo, o circunda com uma protecção in-
vulnerável; quem pensava estar já perdido 
pode erguer a cabeça, porque o Senhor o 
salva; o orante, ameaçado e desprezado, 
está na glória, porque Deus é a sua glória.

A resposta divina que acolhe a oração 
dá ao Salmista uma segurança total; ter-
minou também o medo, e o clamor sos-
sega na paz, numa profunda tranquilidade 
interior:

«Deito-me e adormeço e me levanto:
sempre o Senhor me ampara.
Não temo a multidão, 
que de todos os lados me cerca» 
(vv. 6-7).
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O orante, mesmo no meio do perigo 
e da batalha, pode adormecer tranquilo, 
numa atitude inequívoca de abandono 
confiante. Ao seu redor os adversários 
acampam, assediam-no, são muitos, le-
vantam-se contra ele, desprezam-no e 
procuram derrubá-lo, mas ele deita-se e 
dorme tranquilo e sereno, seguro da pre-
sença de Deus. E quando acorda, encontra 
Deus ainda ao seu lado, como guardião 
que não dorme (cf. Sl 121, 3-4), que o sus-
tém, o segura pela mão e nunca o aban-
dona. O medo da morte é vencido pela 
presença daquele que não morre. E pre-
cisamente a noite, povoada por temores 
ancestrais, a noite dolorosa da solidão e 
da espera angustiante, agora transforma-
-se: o que evoca a morte torna-se presença 
do Eterno.

À visibilidade do assalto inimigo, 
maciço e imponente, opõe-se a presença 
invisível de Deus, com todo o seu poder 
invencível. E é a Ele que de novo o Sal-
mista, depois das suas expressões de con-
fiança, dirige a sua prece: «Levantai-vos, 
Senhor! Salvai-me, ó meu Deus!» (v. 8a). 
Os agressores «atacavam» (cf. v. 2) a sua 
vítima, mas quem se «levantará» é o Se-
nhor», e fá-lo-á para os derrotar. Deus 
salvá-lo-á, respondendo ao seu grito. Por 
isso, o Salmo termina com a visão da li-
bertação do perigo que mata e da tentação 
que pode fazer perecer. Depois do pedido 
dirigido ao Senhor, de se levantar para o 
salvar, o orante descreve a vitória divina: 
os inimigos que, com a sua opressão in-
justa e cruel, são o símbolo de tudo o que 
se opõe a Deus e ao seu plano de salvação, 
são derrotados. Atingidos na boca, já não 
poderão agredir com a sua violência des-
truidora, já não poderão insinuar mais o 
mal da dúvida na presença e na obra de 
Deus: o seu falar insensato e blasfemo é 

definitivamente desmentido e reduzido ao 
silêncio pela intervenção salvífica do Se-
nhor (cf. v. 8bc). Assim o Salmista pode 
concluir a sua oração com uma frase de 
conotações litúrgicas que celebra, na gra-
tidão e no louvor, o Deus da vida: «A sal-
vação vem do Senhor. Desça sobre o povo 
a vossa bênção» (v. 9).

Caros irmãos e irmãs, o Salmo 3 
apresentou-nos uma súplica cheia de 
confiança e consolação. Recitando este 
Salmo, podemos fazer nossos os sen-
timentos do Salmista, figura do justo 
perseguido que encontra em Jesus o 
seu cumprimento. Na dor, no perigo, na 
amargura da incompreensão e da ofensa, 
as palavras do Salmo abrem o nosso cora-
ção à certeza reconfortante da fé. Deus 
está sempre perto – mesmo nas dificul-
dades, nos problemas e nos contratempos 
da vida – ouve, responde e salva à sua 
maneira. Mas é preciso saber reconhecer 
a sua presença e aceitar os seus caminhos, 
como David na sua fuga humilhante do 
filho Absalão, como o justo perseguido 
do Livro da Sabedoria e, por último e 
definitivamente, como o Senhor Jesus no 
Gólgota. E quando, aos olhos dos ímpios, 
Deus parece não intervir e o Filho morre, 
é precisamente então que se manifesta, 
para todos os fiéis, a verdadeira glória 
e a realização definitiva da salvação. O 
Senhor nos conceda a fé, venha em ajuda 
da nossa debilidade e nos torne capazes 
de crer e de rezar em todas as angústias, 
nas noites dolorosas da dúvida e nos lon-
gos dias da dor, abandonando-nos com 
grande confiança a Ele, que é o nosso 
«escudo» e a nossa «glória». Obrigado!

7 de Setembro de 2011
Bento XVI



MENSAGEM AOS PARTICIPANTES 
DA LXII SEMANA LITÚRGICA NACIONAL ITALIANA

A Sua Excelência Reverendíssima
Mons Felice di Molfetta
Bispo de Cerignola – Ascoli Satriano

Excelência Reverendíssima,

Apraz-me transmitir-lhe a si e aos 
participantes na 62ª Semana Nacional de 
Liturgia, que se realizará de 22 a 26 de 
Agosto em Trieste, a cordial saudação 
do Santo Padre. O tema do encontro – 
“Deus educa o seu povo. A liturgia, fonte 
inesgotável de catequese” – coloca-se na 
perspectiva das orientações pastorais da 
Igreja na Itália para o decénio 2010-2020, 
destinadas a enfrentar a actual emergên-
cia educativa, e pretende pôr “inequivo-
camente em realce o primado de Deus... 
Deus acima de tudo” (J. Ratzinger, Teolo-

gia da Liturgia, Opera Omnia, XI, p.5), a 
sua absoluta prioridade na função educa-
tiva da liturgia.

A Igreja, especialmente quando cele-
bra os divinos mistérios, reconhece-se e 
manifesta-se como realidade que não se 
pode reduzir unicamente ao aspecto ter-
reno e organizativo. Neles deve aparecer 
claramente que o coração pulsante da co-
munidade deve reconhecer-se para além 
dos estreitos ainda que necessários con-
fins da ritualidade, porque a liturgia não 
é o que o homem faz, mas o que Deus faz 
com a sua admirável e gratuita condescen-
dência. Este primado de Deus na acção li-
túrgica foi evidenciado pelo Servo de Deus 
Paulo VI no encerramento do segundo 
período do Concílio Vaticano II quando 
anunciava a proclamação da Constituição 
Sacrosanctum Concilium: “Neste facto 
reconhecemos que foi respeitada a justa 
ordem dos valores e dos deveres: deste 
modo reconhecemos que o lugar de honra 
é reservado a Deus; que nós, como pri-
meira obrigação, devemos elevar preces a 
Deus; que a sagrada Liturgia é a primeira 
fonte daquela divina permuta em que nos 
é comunicada a vida de Deus, é a primeira 
escola do nosso espírito, é o primeiro dom 
que por nós deve ser comunicado ao povo 
cristão...” (Paulo VI, Discurso no encer-
ramento do segundo período, 4 de De-
zembro de 1963, AAS [1964], 34).

A liturgia, além de exprimir a priori-
dade absoluta de Deus, manifesta o seu 
ser “Deus-connosco”, porque “no início 
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do ser cristão não está uma decisão ética 
ou uma grande ideia, mas o encontro com 
um acontecimento, com uma Pessoa, que 
imprime na vida um novo horizonte e com 
isso a direcção decisiva” (Bento XVI, 
Enc. Deus caritas est, 1).

Neste sentido, Deus é o grande edu-
cador do seu povo, o guia amoroso, sa-
piente, incansável, na liturgia e através da 
liturgia, acção de Deus no hoje da Igreja. 

A partir deste aspecto fundador, a 62ª 
Semana Nacional de Liturgia é chamada 
a reflectir sobre a dimensão educativa da 
acção litúrgica, enquanto “escola perma-
nente de formação no Senhor ressusci-
tado, lugar educador e revelador em que a 
fé toma forma e é transmitida” (Conferên-
cia Episcopal Italiana, Educar para a vida 
boa do Evangelho, n. 39).

A este propósito, é necessário apro-
fundar cada vez melhor a relação entre 
catequese e liturgia, recusando, no en-
tanto, toda a indevida instrumentaliza-
ção da liturgia para fins “catequísticos”. 
A propósito, a viva tradição patrística da 
Igreja ensina-nos que a própria celebração 
litúrgica, sem perder a sua especificidade, 
possui sempre uma importante dimensão 
catequética (cf. Sacrosanctum Concilium, 
33).

De facto, enquanto “primeira e mais 
necessária fonte na qual os fiéis podem 
alcançar um espírito verdadeiramente 
cristão” (ibidem, 14), a liturgia pode ser 
chamada catequese permanente da Igreja, 
fonte inesgotável de catequese, preciosa 
catequese em acto (cf. Conferência Epis-

copal Italiana, A renovação da Catequese, 
7 de Fevereiro de 1970, 113). Enquanto 
experiência integrada de catequese, cele-
bração, vida, a liturgia exprime além disso 
o acompanhamento materno da Igreja, 
contribuindo assim para desenvolver o 
crescimento da vida cristã do crente e para 
a maturação da sua consciência.

O Santo Padre Bento XVI assegura-
-vos de boa vontade a sua oração para que 
a 62ª Semana Nacional de Liturgia seja 
frutuosa para os participantes e para toda 
a Igreja na Itália. Ele faz votos por que 
este importante Convénio, como também 
as iniciativas promovidas pelo Centro de 
Acção Litúrgica, se coloquem cada vez 
mais ao serviço do genuíno sentido da li-
turgia, favorecendo uma sólida formação 
teológico-pastoral em plena consonância 
com o Magistério e a tradição viva da 
Igreja. Para esse fim, o Sumo Pontífice 
invoca sobre todos os participantes a ma-
terna protecção de Maria Santíssima e 
concede cordialmente a Vossa Excelência, 
ao Arcebispo de Trieste, aos Bispos e aos 
sacerdotes presentes, aos relatores e a to-
dos os congressistas uma especial Bênção 
Apostólica.

Com uma saudação fraterna e felizes 
votos, aproveito a ocasião para me con-
firmar

de Vossa Excelência Reverendíssima
dev.mo no Senhor

Tarcisio Card. Bertone
Secretário de Estado 
de Sua Santidade

Em nome do Santo Padre Bento XVI
10 Agosto de 2011
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A LITURGIA, 
ORAÇÃO DE CRISTO E DA IGREJA

Introdução

A liturgia, oração de Cristo e da Igreja 
é, antes de mais, a actualização visível 
do mistério pascal de Cristo e da própria 
Igreja:

«Obra de Cristo, a Liturgia é também 
uma acção da sua Igreja. Ela realiza e 
manifesta a Igreja como sinal visível da 
comunhão de Deus e dos homens por 
Cristo; empenha os fiéis na vida nova da 
comunidade, e implica uma participa-

ção “consciente, activa e frutuosa” de 
todos»1. 

Precisamente, na sua relação com o 
mistério do Cristo inteiro, totus Christus, 
ou seja, a cabeça e o corpo com os seus 
membros, os sacramentos edificam a 
Igreja, como escreve Agostinho: «o Cristo 
total, portanto, Cabeça e corpo, é como 
um homem inteiro»2. «Nisto podemos 
contemplar a acção misteriosa de Deus, 
que inclui a unidade profunda entre nós 
e o Senhor Jesus : “De facto, não se pode 
crer que Cristo esteja na cabeça sem estar 
também no corpo, pois Ele está todo 
inteiro na cabeça e no corpo (Christus 
totus in capite et in corpore)”»3. A ideia 
do Christus totus evidencia as dimensões 
cristológica e eclesiológica dos sacramen-
tos, isto é, não se pode apresentar Cristo 
sem a Igreja e vice-versa, e, simultanea-
mente, o autor dos sacramentos é Cristo, o 
qual, do seu lado aberto na cruz, plasmou 
a Igreja através dos sacramentos. 

«Com efeito, o que é a Liturgia, senão 
a voz uníssona do Espírito Santo e da 
Esposa, a santa Igreja, que bradam ao 
Senhor Jesus:   “Vem”? O que é a Liturgia, 
senão aquela fonte pura e perene de “água 

1 Catecismo da Igreja Católica (CATIC) 1071.
2 AGOSTINHO, Comentário aos Salmos 138,2, Paulus, 

S. Paulo 1997, 861.
3 BENTO XVI, Sacramentum Caritatis 36.
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viva”, da qual cada pessoa sedenta pode 
aurir gratuitamente o dom de Deus (cf. Jo 
4, 10)?»4.

A liturgia é escola permanente de for-
mação da Igreja à volta de Cristo ressusci-
tado, «lugar educativo e revelador»5 onde 
a fé toma forma e é transmitida. Por outras 
palavras, a liturgia é a versão orante da fé, a 
teologia celebrada e a Bíblia rezada.

São, por isso mesmo, tão eloquentes 
as palavras de Paulo VI, no discurso de 
clausura da 2ª sessão do Concílio Vati-
cano II, que promulgou a Sacrosanctum 
Concilium: «Deus, em primeiro lugar; a 
oração, a nossa primeira obrigação; a 
Liturgia, fonte primeira da vida divina 
que nos é comunicada, primeira escola 
da nossa vida espiritual, primeiro dom 
que podemos oferecer ao povo cristão que 
junto a nós crê e ora, e primeiro convite 
dirigido ao mundo para que solte a sua 
língua muda em oração feliz e autêntica 
e sinta a inefável força regeneradora, ao 
cantar connosco os divinos louvores e as 
esperanças humanas, por Cristo Nosso 
Senhor e no Espírito Santo».

Gostaria de articular esta reflexão em 
seis pontos, tal como me foi pedido pelo 
Secretariado Nacional de Liturgia: o que 
diz a Liturgia de si mesma; a eucologia do 
rito romano; a oração universal; o diálogo 
do Prefácio; as orações de Ordenação; os 
métodos de oração e a Liturgia.

1. O que diz a Liturgia de si mesma: 

A Liturgia-Oração, qual voz de autori-
dade «per ritus et preces», tem a capaci-
dade de se autodefinir, porque «a liturgia 
não é um objecto para reformar, mas um 
4 J. PAULO II, Spiritus et Sponsa 1.
5 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Comuni-

care il Vangelo in un mondo che cambia, 49.

sujeito capaz de renovar a vida da Igreja»6, 
como rezamos na colecta da vigília pascal: 

«Senhor nosso Deus, poder imutável e 
luz sem ocaso, olhai com bondade para a 
vossa Igreja, sacramento da nova aliança, 
e confirmai na paz, segundo os vossos 
desígnios eternos, a obra da salvação 
humana, para que todo o mundo veja e 
reconheça como o abatido se levanta, o 
envelhecido se renova e tudo volta à sua 
integridade original, por meio d’Aquele 
que é o princípio de todas as coisas, Jesus 
Cristo, vosso Filho. Ele que vive e reina 
por todos os séculos dos séculos»7.

Este admirável mistério de toda a 
Igreja reporta-nos, aqui, às origens da his-
tória da salvação, ao desígnio primordial 
das obras de Deus. Salienta-se, ainda, a 
ideia de que o mundo se restabelece na sua 
integridade original, anterior ao pecado, 
por meio de Cristo, aquele que é o princí-
pio de todas as coisas.

A Liturgia não é só a oração da Igreja, 
mas é a Igreja em oração: «as acções 
litúrgicas não são acções privadas mas 
celebrações da Igreja, que é “sacramento 
de unidade”, isto é, Povo santo reunido 
e ordenado sob a direcção dos Bispos. 
Por isso, tais acções pertencem a todo 
o Corpo da Igreja, manifestam-no, atin-
gindo, porém, cada um dos membros de 
modo diverso, segundo a variedade de 
estados, funções e participação actual»8. 

Ao celebrar o culto divino, a Igreja 
exprime aquilo que é: una, santa, católica 
e apostólica. «A comunidade cristã reunida 
é a manifestação mais evidente da Igreja. 
Essa é sinal eficaz, mysterium, sacramento 

6 BENTO XVI, Discurso aos participantes do IX Con-
gresso Internacional de Liturgia a propósito dos 50 
anos do Pontifício Instituto Litúrgico, Roma, Sala 
Clementina do Palácio Apostólico, 6 de Maio de 2011.

7 Oração depois da 7ª leitura na Vigília Pascal.
8 SC 26.
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fundamental. É sacramento fundamental 
porque é corpo de Cristo, porque quem 
opera nela e através dela é Cristo, o sacra-
mento originário»9. Na realidade, Cristo 
«ora por nós como nosso sacerdote, ora 
em nós como nossa cabeça, recebe a nossa 
oração como nosso Deus. (…) Oramos, 
portanto, a Ele, por Ele, Nele»10.

A adesão profunda à reforma conciliar 
da liturgia comporta uma nítida conversão 
eclesiológica. João Paulo II sublinhou-
-o, afirmando: «na liturgia o Mistério da 
Igreja é verdadeiramente anunciado, sabo-
reado e vivido»11.

2. A eucologia do Rito Romano

A eucologia (euvch, logos = oração + 
discurso) é o conjunto das orações conti-
das num formulário litúrgico. Na liturgia 
romana, a mesma pode ser articulada em 
eucologia menor e em eucologia maior. 
A eucologia menor é constituída: pelas 
orações presidenciais da colecta, sobre as 
oblatas e pós-comunhão; pelas orações de 
bênção sobre o povo; pelas orações sálmi-
cas. À eucologia maior pertencem: os pre-
fácios, as orações eucarísticas, as bênçãos 
solenes….

Os elementos estruturais da eucologia 
consistem basicamente em: invocação, 
petição, finalidade, motivação e doxolo-
gia. Todavia, o ritmo das orações faz-se 
em dois tons: o silêncio e a parte vocal do 
presidente e a adesão da assembleia com 
o Amén.

A qualificação própria das orações ro-
manas é: «por Nosso Senhor Jesus Cristo, 

9 K. RICHTER, «La liturgia e i sacramenti nel nuovo 
paradigma», Regno 7 (2005).

10 AGOSTINHO, Comentário aos Salmos 85,1, Paulus, 
S. Paulo 1997 841-842.

11 J. PAULO II, «Vicesimus quintus annus 9», in EDREL, 746.

Vosso Filho, que é Deus convosco na uni-
dade do Espírito Santo», isto é, ao Pai (ad 
Patrem), pelo Filho (per Filium), no Es-
pírito Santo (in Spiritu). Todo o dom sal-
vífico vem do Pai (ex Patre), pelo Filho 
(per Filium), no Espírito Santo (in Spiritu) 
e no Espírito Santo, pelo Filho, volta de 
novo ao Pai12. A fórmula «a, per, in, ad» 
expressa a dinâmica descendente e ascen-
dente que abarca toda a liturgia.

Trata-se de viver a liturgia como obra 
da Santíssima Trindade13, bem expressa na 
doxologia final da Oração Eucarística: «Por 
Cristo, com Cristo, em Cristo, a Vós, Deus 
Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito 
Santo, toda a honra e toda a glória agora e 
para sempre». O Pai é a fonte e o fim da 
liturgia. Cristo significa e realiza na liturgia 
o seu mistério pascal e age pelos sacramen-
tos. A missão do Espírito Santo na liturgia 
é preparar para o encontro com Cristo e tor-
nar presente a obra salvífica de Cristo pelo 
dom da comunhão na Igreja orante.

3. A oração universal, 
“comum” ou “dos fiéis” 

A oração universal tem mesmo um 
carácter universal, ou seja, rezamos to-
12 Cf. C. VAGGAGINI, El sentido teologico de la litur-

gia. Ensayo de liturgia teológica generale (BAC 181), 
Madrid 1965.

13 Cf. CATIC 1077-1112. Daqui decorrem duas dificul-
dades: uma dificuldade teológica acerca do Espírito 
Santo, porque não tem nome. Para S. Tomás de 
Aquino, o problema resolve-se porque o Espírito 
Santo, que é amor e dom (TOMÁS DE AQUINO, 
Somma teologica, I parte, questioni 36-38, vol.1, 
Studio Domenicano, Bologna 1996, 345-362) não tem 
nome. A segunda dificuldade respeita à possibilidade 
de perceber o “ergon” da espiritualidade litúrgica, mas 
como diz Santo Inácio de Antioquia: «Aquele que pos-
sui verdadeiramente a palavra de Jesus pode compre-
ender o seu silêncio, porque o Senhor conhece-se no 
seu silêncio, a fim de poder ser perfeito e agir segundo 
a sua palavra» (P.-TH. CAMELOT (ed.), «Ignace aux 
Éphésiens 15,1», SCh 10bis, 70-71. Na verdade, só 
podemos louvar o Senhor com as palavras do silêncio. 
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dos por todos, conforme a exortação de 
Paulo a Timóteo: «recomendo, pois, an-
tes de tudo, que se façam preces, orações, 
súplicas e acções de graças por todos os 
homens»14, qual sinal clarividente da 
«abertura do coração dos fiéis às inten-
ções de toda a Igreja, “por todos os ho-
mens e pela salvação de todo o mundo” 
(SC 53)»15. 

A oração universal caracteriza-se por 
3 notas próprias:
 1) é uma súplica dirigida a Deus;
 2) pede a Deus sobretudo benefícios 

universais;
 3) diz respeito ao povo fiel, ou seja, 

ao povo que nela participa. 

Habitualmente nesta oração respeita-
-se a seguinte ordem:
 1) pelas necessidades da Igreja;
 2) pelas autoridades civis e pela sal-

vação de todo o mundo; 
 3) por aqueles que sofrem dificuldades; 
 4) pela comunidade local; 
 5) em celebrações especiais pode 

acomodar-se às circunstâncias. 

Uma outra particularidade desta ora-
ção é que pode ser livremente formulada, 
conquanto não seja descritiva, de acção de 
graças, de adoração, catequética ou ho-
milética, banal ou polémica. Com efeito, 
«as intenções que se propõem devem ser 
sóbrias, compostas com sábia liberdade e 
poucas palavras, e exprimam a súplica de 
toda a comunidade»16.

Esta oração chamou-se ainda de “co-
mum”, mas para evitar ambiguidades, 
porque toda a oração litúrgica é comum 
e é dos fiéis, preferiu-se chamar “univer-

14 1Tm 2,1.
15 P. DE CLERCK, «La preghiera universale. Le lezioni 

della storia», Rivista Liturgica 97 (2010) 875.
16 IGMR 71.

sal”, qual pérola que se tinha perdido e 
que agora se recupera no seu esplendor17. 
A oração universal também conhecida por 
“oração dos fiéis”, para recordar que era 
só reservada aos baptizados. Ainda hoje, 
se existem catecúmenos, estes são despe-
didos após a homilia. Mas o termo “dos 
fiéis” diz respeito a todo o povo fiel, tanto 
aos ministros ordenados como aos leigos. 

«Assim como a comunhão sacramen-
tal é a conclusão e, enquanto participação 
do povo, o cume da liturgia eucarística, 
assim a oração universal, segundo já os 
testemunhos da antiguidade, parece ser a 
conclusão e, sob o aspecto de participa-
ção dos fiéis, o cume de toda a liturgia da 
palavra»18. Na verdade, no plano teoló-
gico, «na oração universal ou oração dos 
fiéis, o povo responde, de algum modo à 
palavra de Deus recebida na fé e, exer-
cendo a função do seu sacerdócio baptis-
mal, apresenta preces a Deus pela salva-
ção de todos»19 e «ora habitualmente pelas 
necessidades de toda a Igreja e da comuni-
dade local, pela salvação do mundo e dos 
oprimidos por qualquer dificuldade, e por 
determinados grupos de pessoas»20. 

4. O diálogo do Prefácio 

A celebração da Eucaristia, enquanto 
acção de Cristo e do povo de Deus21, é o 
centro de toda a vida cristã, e a Oração 
Eucarística é o coração da mesma. Um 
grande mestre definiu a celebração euca-

17 Cf. A. BUGNINI, La reforma de la liturgia (1948- 
-1975), BAC, Madrid 1999, 353.

18 CONSILIUM, Preliminares da Oração universal ou 
dos fiéis, 4, in EDREL 141.

19 IGMR 69.
20 Ordenamento das Leituras da Missa 30.
21 Cf. IGMR 16.
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rística: o anel da Esposa22, para demons-
trar que a Eucaristia é o anel nupcial que 
Cristo entregou à Igreja, sua esposa. Este 
anel tem 2 pérolas e 3 aros, isto é, as 2 
pérolas são a liturgia da palavra e a litur-
gia eucarística e os 3 aros são os 3 ritos: 
da entrada, do ofertório ou preparação dos 
dons e da comunhão, que se concluem 
com uma oração “presidencial”.

Enquanto a oração do presidente da 
celebração inicia com o habitual Ore-
mos, a Oração eucarística manifesta a 
sua importância também pela forma mais 
complexa da introdução. O diálogo intro-
dutório23 abre para uma oração de acção 
de graças – Eucaristia. O diálogo é uma 
antiga fórmula de abertura da Oração Eu-
carística, como atestam os mais antigos 
documentos litúrgicos. 

4.1 O Senhor esteja convosco (Dominus 
vobiscum)

 – Ele está no meio de nós (et cum 
spiritu tuo)

O carácter cristológico e eclesial é 
bem evidenciado nesta saudação (Domi-
nus vobiscum) – o Senhor e vós – estes 
são os protagonistas da celebração24. Esta 
saudação litúrgica evoca aquela saudação 
que o Anjo dirigiu a Maria na Anunciação 
«Ave, gratia plena, Dominus tecum»25.

Para a tradução da resposta, os brasi-
leiros insistiam que o povo não entenderia 
a resposta «e com o teu espírito». Qual 
espírito seria? O Espírito Santo? Depois 
de muitas discussões foi proposta a res-

22 C. VALENZIANO, L’anello della sposa, Edizioni 
Qiqajon, Comunità di Bose 1993.

23 O diálogo introdutório é já testemunhado pela Traditio 
Apostolica (por volta de 215), embora não apareça no 
Gelasiano Antigo.

24 Cf. P. DE CLERCK, L’intelligenza della liturgia., 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1999, 86.

25 Lc 1, 28.

posta actual: «Ele está no meio de nós». 
Esta tradução é única, porque todas as 
outras línguas traduziram o equivalente a 
«et cum spiritu tuo», que exprime melhor 
o sentido do termo “espírito”, enquanto 
se trata daquela «faculdade superior que 
pode receber o Espírito de Deus»26.

A saudação nos ritos iniciais, antes 
do Evangelho, no diálogo introdutório do 
Prefácio e nos ritos de conclusão (4 ve-
zes): «manifesta à comunidade reunida 
a presença do Senhor. Com esta sauda-
ção e a resposta do povo manifesta-se o 
mistério da Igreja reunida»27 sendo, com 
efeito uma forte afirmação da presença de 
Cristo28, e não apenas de uma mera sau-
dação, conforme a sua promessa: «pois, 
onde estiverem dois ou três reunidos em 
meu nome, Eu estou no meio deles»29.

26 B. BOTTE, «Dominus vobiscum», Bible et vie chre-
tienne 62 (1965) 37.

27 IGMR 50.
28 O Concílio afirmou claramente a presença de Cristo: 

«Para realizar tão grande obra, Cristo está sempre 
presente na sua igreja, especialmente nas acções 
litúrgicas. Está presente no sacrifício da Missa, quer 
na pessoa do ministro – «O que se oferece agora pelo 
ministério sacerdotal é o mesmo que se ofereceu na 
Cruz» – quer e sobretudo sob as espécies eucarísticas. 
Está presente com o seu dinamismo nos Sacramentos, 
de modo que, quando alguém baptiza, é o próprio 
Cristo que baptiza (21). Está presente na sua palavra, 
pois é Ele que fala ao ser lida na Igreja a Sagrada 
Escritura. Está presente, enfim, quando a Igreja reza 
e canta, Ele que prometeu: «Onde estiverem dois ou 
três reunidos em meu nome, Eu estou no meio deles» 
(Mt. 18,20). Em tão grande obra, que permite que 
Deus seja perfeitamente glorificado e que os homens 
se santifiquem, Cristo associa sempre a si a Igreja, 
sua esposa muito amada, a qual invoca o seu Senhor 
e por meio dele rende culto ao Eterno Pai. Com razão 
se considera a Liturgia como o exercício da função 
sacerdotal de Cristo. Nela, os sinais sensíveis signifi-
cam e, cada um à sua maneira, realizam a santificação 
dos homens; nela, o Corpo Místico de Jesus Cristo 
– cabeça e membros – presta a Deus o culto público 
integral. Portanto, qualquer celebração litúrgica é, 
por ser obra de Cristo sacerdote e do seu Corpo que é 
a Igreja, acção sagrada par excelência, cuja eficácia, 
com o mesmo título e no mesmo grau, não é igualada 
por nenhuma outra acção da Igreja» (SC 7).

29 Mt 18,20.
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4.2 Corações ao alto (Sursum corda)
 – O nosso coração está em Deus 

(habemus ad Dominum)

Sursum corda – esta expressão en-
contra a sua fonte na carta de S. Paulo 
aos Colossenses «igitur, si conresurrexis-
tis Christo, quae sursum sunt quaerite, 
ubi Christus est in dextera Dei sedens; 
quae sursum sunt sapite, non quae supra 
terram»30 – e constitui a medida alta e a 
chave interpretativa da Liturgia.

Santo Agostinho explica: «Que quer 
dizer Coração ao alto? É pôr a espe-
rança em Deus, não em ti, porque tu es-
tás abaixo, mas Deus está acima. Se pões 
a esperança em ti mesmo, o teu coração 
está em baixo, não está no alto. Por isso, 
quando ouvis o sacerdote dizer: Coração 
ao alto, respondeis: O nosso coração está 
levantado para o Senhor. Esforçai-vos por 
responder com verdade, porque a vossa 
resposta ficará nas actas de Deus. Sejam 
as coisas como as dizeis; o que a língua 
diz não o negue a vida. E dado que este 
ter o coração no alto é dom de Deus e não 
conquista das vossas forças, depois de 
dizerdes que tendes o coração levantado 
para o Senhor, o sacerdote prossegue, di-
zendo: Dêmos graças ao Senhor, nosso 
Deus. Porque damos graças? Porque te-
mos o coração no alto, e porque, se Deus 
não no-lo tivesse levantado, estaríamos 
prostrados por terra»31.

Deste modo, somos convidados a 
concentrar todo o nosso ser em Deus, 
feito pessoa em Cristo Jesus, para que 
nos lembremos que só devemos pensar 

30 «Portanto, já que fostes ressuscitados com Cristo, 
procurai as coisas do alto, onde está Cristo, sentado 
à direita de Deus. Aspirai às coisas do alto e não às 
coisas da terra» (Cl 3, 1-2).

31 St. AGOSTINHO, Sermão 229, in L. CORDEIRO 
(ed.), Antologia Litúrgica, Fátima 2004, 921-922.

no Senhor32. Os primeiros cristãos e os 
Padres da Igreja contemplaram o lado de 
Cristo aberto como o máximo de amor 
e, por isso, viram no seu coração o nas-
cimento da Igreja e dos sacramentos, es-
pecialmente o Baptismo e a Eucaristia. O 
coração não é só o símbolo da totalidade 
do ser humano, mas ao longo da história 
vai adquirindo uma valência que permite 
contemplá-lo como centro integrador da 
pessoa.

O coração de Cristo é fonte de salva-
ção: «Elevado sobre a cruz, com admi-
rável amor deu a sua vida por nós e do 
seu lado trespassado fez brotar sangue e 
água, donde nasceram os sacramentos da 
Igreja, para que todos os homens, atraí-
dos ao Coração aberto do Salvador, pu-
dessem beber com alegria nas fontes da 
salvação»33.

Diz o Catecismo da Igreja Católica: 
«o coração é a morada onde estou, onde 
habito (e segundo a expressão semítica 
ou bíblica: aonde eu “desço”). É o cen-
tro oculto do nosso eu; nem a nossa ra-
zão nem outrem o podem apreender: só o 
Espírito de Deus é que pode sondá-lo e 
conhecê-lo. É o lugar da decisão, no mais 
profundo das nossas tendências psíquicas. 
É a sede da verdade, onde escolhemos a 
vida ou a morte. É o lugar do encontro, já 
que, à imagem de Deus, vivemos em rela-
ção: é o lugar da aliança. A oração cristã 
é uma relação de aliança entre Deus e o 
homem em Cristo. É acção de Deus e do 
homem; vem do Espírito Santo e de nós, 
toda orientada para o Pai, em união com 
a vontade humana do Filho de Deus feito 
homem»34.

32 Cf. S. CIPRIANO, De dominica oratione 31, in L. 
CORDEIRO, Antologia Litúrgica, 280.

33 MISSAL ROMANO, Prefácio da Solenidade do 
Sagrado Coração de Jesus.

34 CATIC 2563.
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4.3 Dêmos graças ao Senhor nosso 
Deus  (Eu v c ar i s th , swm en 35 t on 
kurion)=(gratias agamus Domino Deo 
nostro)

 – É nosso dever, é nossa salvação 
(´Axion kai dikaion)=(dignum et 
iustum est)

O terceiro e último ponto do diálogo 
realçam o motivo principal da celebração 
da própria Eucaristia – dar graças a Deus. 
«O bispo ou o presbítero que celebra, de-
pois de o povo responder: O nosso cora-
ção está elevado para o Senhor, continua: 
Dêmos graças ao Senhor nosso Deus, por 
termos o coração posto n’Ele. Dêmos-Lhe 
graças, porque, se Ele não nos fizesse este 
dom, teríamos o coração na terra. E vós 
assim o atestais, dizendo: É digno e justo 
que Lhe dêmos graças por nos fazer le-
vantar o nosso coração para Aquele que é 
a nossa cabeça»36.

Este breve diálogo inicial é mais pro-
fundo de quanto se possa pensar, porque 
«estes três convites e as relativas respos-
tas introduzem-nos num projecto comum: 
elevar os nossos corações para dar graças 
ao Senhor nosso Deus»37.

5. As orações de Ordenação

O sinal sensível do gesto da imposi-
ção das mãos38 e a palavra epiclética da 
oração de Ordenação são o rito essencial 
da sacramentalidade nas ordenações do 
Bispo, dos Presbíteros e dos Diáconos. A 

35 O verbo agradecer eucaristew aparece 38 vezes no NT 
(24x nos escritos Paulinos).

36 S. AGOSTINHO, Sermo 227; in L. CORDEIRO, 
Antologia Litúrgica, Fátima 2004, 919.

37 P. DE CLERCK, L’intelligenza della liturgia, 164.
38 A imposição das mãos por si mesma é já um gesto de 

oração. Todavia, tornou-se inseparável da fórmula de 
invocação, de epiclese e de intercessão.

Igreja local invoca o Espírito Santo, reza 
em silêncio por Cristo ao Pai na unidade 
do mesmo Espírito Santo.

5.1 Bispo

O ministério do Bispo confere-se du-
rante a celebração da Eucaristia, cujo rito 
essencial consiste no gesto sacramental 
da imposição das mãos e a oração sub-
sequente. Nesta, suplica-se a Deus Pai, o 
Espírito Santo, o mesmo que Cristo rece-
beu e transmitiu aos Apóstolos: «enviai 
agora sobre este eleito a força que de Vós 
procede, o Espírito soberano, que destes 
ao Vosso amado Filho Jesus Cristo, e Ele 
transmitiu aos santos Apóstolos, que fun-
daram a Igreja por toda a parte, como 
Vosso templo, para glória e perene louvor 
do Vosso Nome»39 . 

Deste modo, o mistério do episcopado 
consiste num dom do Espírito, mediante o 
qual o eleito é constituído como continua-
dor da obra iniciada pelo mesmo Espírito 
de Cristo e dos Apóstolos. O Bispo recebe 
a plenitude do sacramento da Ordem, que 
o torna membro do colégio episcopal e faz 
dele o primeiro responsável da Igreja par-
ticular a ele confiada. O mistério episco-
pal insere-se, portanto, na linha da história 
da salvação que se realiza como contínua 
presença de Deus na história dos homens, 
através da Igreja. O texto da Oração de or-
denação dos Bispos, que provém de um 
documento liturgico-canónico, a Traditio 
Apostolica (séc. III), reflecte bem a teolo-
gia da Igreja sobre o episcopado.

Juntamente com esta clara dimensão 
trinitária e eclesiológica, o ministério do 
Bispo é apresentado nas funções de pas-
tor do rebanho, apascentando o povo de 

39 PONTIFICAL ROMANO, Ordenação do Bispo, dos 
presbíteros e dos diáconos, 47.

80 Boletim de Pastoral Litúrgica 



Deus e de sumo-sacerdote com culto per-
pétuo, apresentando os dons do sacrifício 
eucarístico, perdoando os pecados, dis-
tribuindo e coordenando os ministérios. 
Por sua vez, a exortação apostólica pós-
-sinodal «Pastores gregis» (2003) articula 
a missão do Bispo: mestre da fé e arauto 
da Palavra; ministro da graça do supremo 
sacerdócio e o governo pastoral do Bispo. 

A afirmação da natureza sacramental 
da ordenação episcopal e do episcopado é 
sublinhada com grande autoridade pelo II 
Concílio do Vaticano (1964): «Na pessoa 
dos Bispos, assistidos pelos presbíteros, 
está presente no meio dos fiéis o Senhor 
Jesus Cristo, pontífice máximo (...). En-
sina, porém, o sagrado Concílio que, pela 
consagração episcopal, se confere a ple-
nitude do sacramento da Ordem, aquela 
que é chamada sumo sacerdócio e suma 
do sagrado ministério na tradição litúr-
gica e nos santos Padres. (...) os Bispos 
representam de forma eminente e cons-
pícua o próprio Cristo, mestre, pastor e 
pontífice, e actuam em vez d’Ele»40 .

Uma síntese desta doutrina pode en-
contrar-se já num discurso do Card. Mon-
tini (mais tarde, Paulo VI), aquando da 
inauguração do restauro da Catedral de 
Crema em 26.04.1959: «Toda a Catedral 
pertence a Cristo. Esta Igreja é sua. Para 
Ele se ergue uma cátedra, sobre a qual o 
seu apóstolo, em sua vez, falará; para Ele 
um trono sobre o qual quem tem o seu lu-
gar se sentará; para Ele um altar, do qual 
quem o revive fará subir ao Pai o seu 
mesmo sacrifício; para Ele aqui se reúne 
a ecclesia, o povo com o seu Bispo, e a 
Ele eleva o seu hino de glória e a sua in-
cessante oração e por Cristo, este templo 
adquire a sua misteriosa majestade. Ele 
está presente. Este é o segredo da Catedral 

40 LG 21.

(...). É o palácio de Cristo Rei, a aula de 
Cristo Mestre, o templo de Cristo Sacer-
dote (...). É a sua presença como vida. O 
Bispo, herdeiro desta outra divina virtude, 
o poder da ordem sagrada, aqui é o santifi-
cador do clero e do povo, o vivificador do 
corpo místico».

5.2 Presbíteros

A raiz do ministério dos presbíteros 
(sacerdotes, padres) situa-se no ambiente 
do mistério da liturgia da ordenação sa-
cramental. As considerações de tipo teolo-
gico-litúrgico assentam, por isso, na pró-
pria celebração litúrgica da Ordenação, 
onde é claro: 

1º – a Ordem é parte da história da sal-
vação, realizada na modalidade de memo-
rial (anamnesis); 

2º – a ordem no grau do presbiterado é 
uma especial presença e acção do espírito 
Santo na Igreja (epiclesis); 

3º – a sagrada Ordem é conferida num 
contexto litúrgico e eclesial, isto é, na Eu-
caristia presidida pelo Bispo rodeado do 
presbitério, ministros e com plena e frutu-
osa participação do povo.

A celebração da ordenação dos presbí-
teros, antes de ser um mero acto jurídico, 
no qual vem estabelecido um ministério, 
é o reconhecimento da absoluta gratui-
dade divina, um rito que confere o dom 
do Espírito de santidade, mediante o qual, 
Deus capacita o eleito para desempenhar 
um serviço na comunidade cristã. Através 
do sinal sensível da imposição das mãos e 
a oração de ordenação cria-se um vínculo 
ontológico específico que une o sacerdote 
a Cristo, Cabeça e Pastor da Igreja41. 

O presbítero é servidor do mistério no 
seu ministério «Toma consciência do que 

41 Cf. JOÃO PAULO II, Pastores dabo Vobis 12. 15.

Julho – Dezembro 2011 81



deves fazer; imita o que hás-de realizar 
e conforma a tua vida com o mistério da 
cruz do Senhor»42. Na verdade, o itinerário 
do seu ser nasce do mistério e se prolonga 
na vida e no agir ministerial. As funções 
específicas de ensinar, santificar e gover-
nar constituem o tríplice múnus do pres-
bítero, à imagem de Cristo, sumo e eterno 
Sacerdote, para pregar o Evangelho, ser 
pastor dos fiéis e celebrar o culto divino 
como verdadeiro sacerdote do Novo Tes-
tamento43. Este deve ser o homem da Pa-
lavra de Deus, chamado a ser testemunha 
fiel na transmissão e no anúncio da Pala-
vra. Uma missão própria do ministério é 
função santificadora, mediante os sacra-
mentos, os sacramentais, a oração, a Li-
turgia das Horas, o Ano litúrgico. Porém, 
o ministério não consiste só em convocar 
pela Palavra e congregar pelos Sacramen-
tos, mas também conduzir a comunidade, 
onde torna presente e operante a Cristo 
Cabeça e Servo, Pastor e Esposo da Igreja.

Os dinamismos teológicos perpassam 
todo o momento celebrativo da ordenação. 
De facto, em virtude da consagração, os 
presbíteros são enviados pelo Pai através 
de Jesus Cristo e são configurados para vi-
ver e actuar no Espírito Santo, ao serviço 
da Igreja para a salvação do mundo.

O perfil do presbítero deve ser: ani-
mado pela caridade pastoral, imbuído dos 
sentimentos de Cristo, de vida santa, com 
convicções pessoais, doutrina sólida, ca-
paz de viver em comunhão na vida ecle-
sial e próximo a todos «pela simplicidade 
e bondade, prudente e sempre guiado por 
grande lucidez de espírito, que sabe dis-
tinguir as autênticas exigências da justiça 
e propor os imperativos da caridade, sem 
se deixar enredar por nada que seja redu-
42 PONTIFICAL ROMANO, Ordenação do Bispo, dos 

presbíteros e dos diáconos, 135.
43 Cf. LG 28; CATIC 1564.

tor da integridade da mensagem do Evan-
gelho. Sacerdotes, enfim, que sejam “pa-
dres e só padres”»44.

5.3 Diáconos

A experiência secular da Igreja tes-
temunha que a Ordem do diaconado não 
deve ser considerada como um puro e 
simples grau temporário de acesso ao sa-
cerdócio, mas como próprio e permanente 
grau do sacramento da Ordem, o chamado 
diaconado permanente, que constitui um 
importante enriquecimento para a missão 
da Igreja.

A sua função não é de presidência, 
mas de serviço, não é uma configuração 
a Cristo Pastor no sacerdócio ministerial, 
mas uma colaboração para a sua realiza-
ção. A restauração do diaconado como 
condição permanente de vida, conferido 
também a homens casados, é um bem 
para a Igreja, tanto para os presbíteros que 
voltam a ser verdadeiramente aqueles que 
presidem à comunidade, permanecendo 
«assíduos à oração e ao ministério da 
palavra»45 , como para toda a comunidade 
que vê realizar-se ao seu serviço, os diver-
sos graus do ministério.

Aos diáconos «são-lhes impostas as 
mãos, não para o sacerdócio, mas para 
o ministério sagrado. Fortalecidos com 
a graça sacramental, servem o povo de 
Deus, em união com o Bispo e o seu pres-
bitério, na diaconia da liturgia, da pala-
vra e da caridade»46. Os diáconos são, 
portanto, considerados como os animado-
res da vocação de serviço da Igreja em co-
munhão com o Bispo e com o presbitério, 

44 J. Paulo II no Pontifício Colégio Português em Roma, 
(12.01.1985).

45 Act 6,4.
46 LG 29.
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na tríplice diaconia da liturgia, da palavra 
e da caridade.

Os diáconos são ordenados pela im-
posição das mãos do Bispo e a oração 
subsequente. À natureza do rito central da 
Ordenação diaconal pertencem estas pala-
vras invocativas: «Enviai sobre eles, Se-
nhor, nós Vos pedimos, O Espírito Santo, 
que os fortaleça com os sete dons da vossa 
graça, a fim de exercerem com fidelidade 
o seu ministério». Deus Pai manda o Es-
pírito sobre os eleitos, constituindo-os no 
ministério ordenado mediante o primeiro 
grau do sacramento da Ordem para o ser-
viço da inteira comunidade eclesial.

Os ritos explicativos que se seguem 
salientam as três coordenadas principais 
do ministério diaconal: A estola diaconal 
e a dalmática manifestam o ministério nas 
acções litúrgicas; pela entrega do livro dos 
Evangelhos, indica-se a função de procla-
marem o Evangelho nas celebrações li-
túrgicas e de pregarem a fé da Igreja por 
palavras e obras «Recebe o Evangelho de 
Cristo, que tens missão de proclamar. Crê 
o que lês, ensina o que crês e vive o que 
ensinas»; o abraço da paz ao Bispo e aos 
diáconos presentes é sinal da agregação 
dos diáconos ao próprio ministério e da 
entrada na ordem dos diáconos.

 

6. Os métodos de oração e a Liturgia

Os métodos de oração são inúmeros47 
– oração pessoal, oração comunitária, 
lectio divina, meditação, oração com os 
ícones, os métodos orientais… – conside-
rando que a Liturgia não esgota toda a ac-
ção da Igreja48. Todavia, a oração litúrgica 

47 Cf. J. CASTELLANO, Pedagogía de la oración 
cristiana (=Biblioteca litúrgica 6), Centre de Pastoral 
Litúrgica, Barcelona 1996.

48 Cf. SC 9.

tem o seu próprio método, isto é, «per ri-
tus et preces»49.

A oração litúrgica chama-se «“cristã” 
não porque, ou não em primeiro lugar, 
porque modelada na oração de Cristo ou 
porque por Ele ensinada, mas muito mais 
profundamente porque Ele se torna o prin-
cípio primeiro, tanto que se pode dizer: 
não somos nós que rezamos é Cristo que 
reza em nós»50.

 Conclusão

Na celebração dos 40 anos da consti-
tuição conciliar Sacrosanctum Concilium, 
João Paulo II formulou o voto: «que neste 
início de milénio se desenvolva uma “es-
piritualidade litúrgica”, que leve as pes-
soas a tomarem consciência de Cristo 
como primeiro “liturgo”, que não cessa 
de agir na Igreja e no mundo, em virtude 
do Mistério pascal continuamente cele-
brado, e associa a Si mesmo a Igreja para 
louvor do Pai, na unidade do Espírito 
Santo»51.

A oração da Igreja é sempre um dom 
de Deus52 e é realizada pela comunidade 
cristã, reunida hic et nunc (aqui e agora). 
O fundamento teológico da Liturgia-Ora-
ção é a presença de Cristo em nós. O ob-
jecto e ao mesmo tempo o sujeito da ora-
ção litúrgica é Cristo. Ele deixou-nos um 
mandamento («orar sem cessar»53; «vigiai 

49 Cf. SC 48.
50 M. AUGÉ, «La “Liturgia delle ore”: preghiera di Cristo 

e della Chiesa», in Rivista liturgica 93 (2006) 41.
51 JOÃO PAULO II, Spiritus et Sponsa 16.
52 Cf. MISSAL ROMANO, Prefácio Comum IV: «Vós 

não precisais dos nossos louvores e poder glorificar-
-Vos é dom da vossa bondade; porque os nossos hinos 
de bênção, nada aumentando à vossa infinita gran-
deza, alcançam-nos a graça da salvação, por Cristo, 
nosso Senhor».

53 Cf. Lc 18,1.
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e orai»54); um documento (Pai-Nosso55); 
e um exemplo (a sua vida). A propósito 
do Pai-Nosso: esta oração contém todos 
os pedidos possíveis; não se pode con-
ceber oração que não esteja já aí contida. 
Ela está para a oração como Cristo para a 
humanidade»56.

54 Mt 26,41; Mc 14,38.
55 Cf. A versão mais desenvolvida (7 pedidos) Mt 6,9-13; 

A versão mais breve (5 pedidos) Lc 11,1-4.
56 S. WEIL, Espera de Deus, Assírio & Alvim, Lisboa 

22009, 224.

Aqui em Fátima, a escola de Maria, 
podemos contemplá-La «enquanto espe-
rava, com os Apóstolos, a vinda do Es-
pírito Santo, associando-se às preces dos 
discípulos, tornou-se modelo admirável 
da Igreja em oração»57.

 José Manuel Garcia Cordeiro

57 MISSAL ROMANO, Prefácio de Nossa Senhora III, 
Maria, imagem e mãe da Igreja.

COMISSÃO EPISCOPAL DE LITURGIA E ESPIRITUALIDADE

D. Anacleto Oliveira D. Albino Cleto

D. António Taipa

P. Pedro Ferreira

A Conferência Episcopal Portu-
guesa reunida em Assembleia Plená-
ria, de 7 a 10 de Novembro de 2011, 
elegeu os Presidentes das Comissões 
Episcopais para o triénio de 2011- 
-2014.

Para presidente da Comissão Epis-
copal de Liturgia e Espiritualidade foi 
reconduzido o Senhor Dom Anacleto 
Cordeiro Gonçalves Oliveira, bispo de 
Viana do Castelo.

Da Comissão faz ainda parte o 
Senhor D. Albino Mamede Cleto, 
bispo emérito de Coimbra, o Senhor 
D. António Maria Bessa Taipa, bispo 
auxiliar do Porto e o Senhor D. José 
Manuel Garcia Cordeiro, bispo de 
Bragança-Miranda.

O P. Pedro Lourenço Ferreira, 
OCD, continuará a exercer o cargo de 
secretário desta mesma Comissão.

À Comissão Episcopal de Litur-
gia foi incluída a denominação da 
espiritualidade, passando a chamar-
-se Comissão Episcopal de Liturgia e 
Espiritualidade.

D. José Cordeiro



Pastoral litúrgica

O CARÁCTER ORANTE 
DA CELEBRAÇÃO LITÚRGICA

 Memórias da infância

Recordo da minha infância que 
aprendi de meus pais e irmãos mais ve-
lhos o modo de me comportar na Igreja. A 
«igreja» não era um lugar como os outros. 
Numa casinha que se chama «sacrário» – 
assim me ensinaram – e que estava sem-
pre resguardada por cortinas coloridas que 
chamavam a minha atenção de menino, 
morava Jesus de uma forma realíssima e 

singular. Ele era a Pessoa mais importante 
daquela casa e, por isso, a primeira coisa a 
fazer ao entrar na igreja era saudá-lo, indo 
com o joelho direito ao chão, numa ho-
menagem que me provocava, a princípio, 
alguns desequilíbrios, mas que aprendi 
bem cedo a fazer correctamente. Depois, 
ajoelhava, benzia-me, persignava-me e re-
zava. – «Reza uma estação ao Santíssimo 
Sacramento!» – E eu rezava aquele enca-
deamento de 6 pai-nossos, avé-Marias e 
glórias, contando a série pelos dedos da 
mão. Só depois me podia sentar, se hou-
vesse onde – os mais pequenos sentavam-
-se à frente, nos degraus – e aguardar que 
a Missa começasse. Mas nada de me pôr 
à conversa com os companheiros! Algum 
adulto se encarregaria de me envergonhar 
em público por tão grave delito e as ore-
lhas dos recalcitrantes não eram poupa-
das! 

A Igreja é casa de oração e não lugar de 
recreio. Para conversas havia o adro, mas 
sem grandes algazarras para não perturbar 
quem procurava recolhimento. – «Reza o 
terço!» – recomendavam-me. Havia quem 
se demorasse em oração diante das ima-
gens dos Santos que abundavam na Igreja 
da minha terra e que para mim eram be-
líssimas, como era fascinante o painel da 
transfiguração que habitualmente ocupava 
o centro do retábulo-mor e se recolhia em 
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certas ocasiões, deixando ver o trono com 
a brancura dos seus degraus harmoniosa-
mente decorados com flores e luzes, para 
a adoração solene a Jesus Sacramentado. 
Recordo-me de ouvir o pároco censurar os 
devotos – eram mais as devotas – que não 
davam ao Santíssimo a devida primazia, e 
se demoravam em longas rezas diante das 
imagens da Senhora ou dos Santos mais 
venerados: primeiro a adoração, que só a 
Deus é devida (e normalmente tinha por 
objecto o Divino Sacramento da Eucaris-
tia); depois as devoções… 

A Missa que se seguia era mais sentida 
como «obrigação» do que como «oração». 
Mas obrigação bem assumida e convicta: 
era o acto mais importante da nossa reli-
gião. No altar renovava-se a paixão, morte 
e ressurreição de Jesus de uma forma que 
não se sabia explicar, mas se aceitava sem 
hesitação. Havia respeito. Estavase lon-
gamente de joelhos, batia-se com a mão 
no peito… Rezava-se imenso durante a 
Missa: muitos desfiavam as contas do 
terço e ciciavam ave-Marias num balbu-
ciar que só era interrompido pelo retinir 
da campainha à elevação; alguns abriam 
devocionários e missais que ajudavam os 
mais letrados a unir-se ao que o sacerdote 
fazia e dizia no altar. A Comunhão sacra-
mental, ocasião de oração mais intensa e 
fervorosa, fazia-se, como regra, depois da 
Missa e não no momento próprio, após a 
comunhão do celebrante, como já advo-
gavam os liturgistas e alguns pastores co-
meçavam a conceder. Terminada a Missa, 
muitos ainda se demoravam em longa ac-
ção de graças. O «Senhor abade» – como 
chamamos no norte ao pároco – dava o 
exemplo, ajoelhado no seu genuflexório, 
voltado para o Sacrário.

Em suma: rezava-se antes da Missa, 
durante a Missa e depois da Missa. Muito 
poucos «rezavam a Missa». A Missa era 

para se estar, para se assistir respeitosa e 
devotamente. Nela acontecia o mais es-
pantoso que se pudesse imaginar: Deus 
descia à terra! Jesus inteiro, corpo, sangue, 
alma e divindade, tão real e perfeitamente 
como está no céu, tornava-se presente no 
altar. Diante de nós, pelo ministério do Sa-
cerdote – que maravilha! quem me dera 
ser como ele! – Era assim, efectivamente: 
pelas mãos e pela voz quase inaudível do 
Sacerdote, Jesus imolava-se e oferecia-se 
ao Pai, para nós nos imolarmos e oferecer-
mos com Ele. E tornava-se nosso alimento 
se bem que a maioria só raramente se ali-
mentasse desse Pão do céu. Graças a Deus, 
o Apostolado da Oração e, depois, a Liga 
Eucarística, promoviam a frequência, pelo 
menos mensal, da confissão e da comu-
nhão. A expressão «espectadores mudos e 
estranhos» que o Concílio retoma não faz 
o retrato fiel daquelas assembleias. Aliás 
o que os Padres conciliares diziam é que a 
Santa Mãe Igreja não desejava nem deseja 
que os fiéis se comportassem desse modo: 
como espectadores mudos e estranhos de 
tão excelso mistério1.

Disse que se rezava por ocasião da 
Missa mas não se rezava a Missa. Não 
era bem assim. De facto, até se rezava! 
Adorava-se, contemplava-se, aplicavam-
-se os frutos do santo sacrifício – assim 
se dizia – pelas intenções mais sentidas, 
por vivos e defuntos. Só não se pensava 
que isso fosse rezar. Rezar era recitar fór-

1 Cf. SC 48: «É por isso que a Igreja se esforça empe-
nhadamente para que os fiéis cristãos não assistam a 
este mistério da fé como espectadores estranhos ou 
mudos, mas, compreendendo-o bem através dos ritos 
e das preces, participem na acção sagrada de modo 
consciente, piedoso e activo; sejam instruídos pela 
palavra de Deus; alimentemse à mesa do Corpo do 
Senhor; dêem graças a Deus; ao oferecer a hóstia ima-
culada, não só pelas mãos do sacerdote, mas também 
em união com ele, aprendam a oferecerse a si próprios; 
por Cristo mediador, progridam, dia após dia, para a 
perfeição na unidade com Deus e entre si, para que, 
finalmente, Deus seja tudo em todos».
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mulas de oração sabidas de cor. E também 
isso se fazia, antes, durante e depois. Mas 
a oração principal era a própria Missa. E o 
povo rezava a Missa mesmo sem o saber, 
como o protagonista da comédia de Mo-
lière que, quando por fim lhe explicaram 
o que era a poesia, concluiu que, até en-
tão, tinha feito prosa, mesmo sem o saber. 
Neste caso era poesia que o povo fiel fa-
zia. E do mais alto quilate.

Depois, lembro-me de um domingo 
em que o pároco interino – o pároco efec-
tivo estava ausente, por razões de saúde 
– nos disse que a Missa ia passar a ser 
celebrada em português – ainda não com-
pletamente! – e trouxe uns livrinhos com 
os diálogos e as partes do povo, para nós 
aprendermos a responder na Missa ao sa-
cerdote. Esse bom padre até fez ensaios 
com o povo. Recordo o entusiasmo com 
que essa mudança foi acolhida. Ainda 
revejo o brilho nos olhos do meu pai a 
ensaiar comigo, criança de 9/10 anos, o 
ordinário da Missa, admirado (e envaide-
cido) por eu o aprender de cor, quase à 
primeira, ao passo que ele tinha de repetir 
mais vezes.

Eu sou testemunha, como muitos dos 
que aqui estão presentes e são da minha 
idade ou mais velhos de que eu o podem 
ser, da alegria e entusiasmo que a Igreja 
viveu nessa estação feliz da reforma litúr-
gica. Agora, sim, já entendíamos o que o 
Padre dizia e fazia, voltado para o altar, 
até então adossado ao retábulo-mor, tendo 
atrás de si a comunidade celebrante. E 
até isso mudou: uma mesa provisória foi 
colocada de modo a permitir que o Sa-
cerdote ficasse de frente para o povo e 
todos se pudessem sentir como uma co-
munidade reunida em redor da mesa do 
Senhor para viver a sua Páscoa ouvindo, 
dialogando, cantando, aclamando, numa 
experiência de comunhão nunca dantes 

imaginada. Num novo Pentecostes, agora 
todos ouvíamos proclamar as maravilhas 
da salvação na nossa própria língua. Já 
anteriormente éramos a Igreja em oração, 
mas agora começávamos a ter consciência 
disso.

Que aconteceu para ter deixado de ser 
assim? Que continua a acontecer para que 
não seja assim? Por que razão temos difi-
culdade em experimentar a Liturgia como 
a oração por excelência, como a Igreja em 
oração?

Continuando no registo narrativo e 
recorrendo às memórias pessoais, posso 
recordar um pouco, como as coisas se pas-
saram e que deram o resultado que temos 
à vista: a reforma litúrgica, feita com tanta 
sabedoria e ponderação, não foi acompa-
nhada pela renovação litúrgica, devido a 
carências várias, das quais a mais impor-
tante é, a meu ver, a da formação litúrgica 
que é apenas um aspecto – e essencial – da 
educação cristã.

1. A crise da música litúrgica 

Uma das primeiras dificuldades foi 
a do canto litúrgico. Não havia repertó-
rios disponíveis em português. Tínhamos 
algum repertório devocional em verná-
culo para a piedade eucarística das tar-
des de domingo e para as devoções mais 
em voga ao Sagrado Coração de Jesus, a 
Nossa Senhora, aos Santos Padroeiros… 
Mas, dado que a Liturgia oficial era até 
então em Latim, estava tudo por musicar 
em Português: o ordinário da Missa e o 
próprio: entrada, Senhor tende piedade de 
nós, gloria, salmo responsorial, aleluia e 
versículo ao Evangelho, ofertório, santo, 
Cordeiro de Deus, cântico de comunhão, 
para não falarmos já dos cânticos para as 
celebrações dos sacramentos, para os fu-
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nerais, para a Liturgia das Horas… Não 
havia nada! E as pessoas queriam par-
ticipar cantando na sua língua. Os coros 
foram desprezados porque os seus reper-
tórios não estavam actualizados e porque 
se chegou a pensar que eram escusados: 
todos cantavam tudo… Viva a partici-
pação! Mas cantavam o quê? Cantavam 
como? Com que acompanhamento ins-
trumental? Tendo-se aberto os diques que 
durante tantos séculos tinham estado tran-
cados, a força da torrente arrastou tudo à 
sua frente. Mesmo tendo havido discerni-
mento, não houve forças, para estancar a 
enxurrada, para liderar uma evolução gra-
dual e progressiva.

«Bis orat qui bene canit» – Atribui-
-se este dito a Santo Agostinho – «Cantar 
bem é rezar duas vezes». Mas eis que, de 
repente, o canto se tornou um obstáculo à 
oração. À falta de produção musical pró-
pria, recorreu-se à paródia, metendo umas 
letras supostamente de nosso Senhor, 
muitas vezes com ofensa da gramática e 
da métrica, para não falar já da doutrina, 
cheias de lugares comuns e de vago sen-
timentalismo religioso, em melodias com-
postas para outros ambientes e situações. 
E quase sem se dar por isso, a discoteca, 
o cinema, o festival da canção, o ambiente 
do pop e do roc, a casa da mariquinhas ou 
os arraiais com as suas desgarradas inva-
diram e profanaram a igreja e tornou-se 
muito difícil o recolhimento e a oração 
que nasce da palavra acolhida e do amor 
correspondido. Por vezes eram os religio-
sos e religiosas, bem intencionados, com 
os seus noviciados em terras de Espanha, 
a traduzir as letras do castelhano para por-
tuguês, que é praticamente a mesma lín-
gua – será? – e então passamos a cantar 
«santo é o», «santo é o» «santo é o» em 
vez do belo, solene e aclamativo «Santo! 
Santo! Santo!» do português de lei. E até 

se insiste para não adorar nunca ninguém 
mais que a Deus, sugerindo que se po-
dem adorar outros ídolos desde que seja 
só outro tanto ou um bocadinho menos… 
Quando só a Deus é devida toda a honra, 
toda a glória, toda a adoração. É tão baixo 
o nível cultural e nula a exigência doutri-
nal que as pessoas nem se dão conta de 
que, dizendo em português as mesmas pa-
lavras do espanhol, não estão a dizer exac-
tamente o mesmo, antes pelo contrário… 
Não chegaria o tempo do encontro para 
reportar toda a desgraça que nos aconte-
ceu com o canto que invadiu as celebra-
ções e profanou as igrejas a ponto de se ter 
tornado muito difícil rezar…

Muito se fez no bom sentido. Come-
çou-se pelos salmos de Gelineau, vertidos 
para português por quem tinha formação 
literária e musical… Um punhado de com-
positores competentes e devotados pôs-se 
ao trabalho de dar expressão musical à 
oração da Igreja. Lembro alguns dos que 
já cantam os louvores do Cordeiro na Li-
turgia eterna: Manuel Luís, Manuel Faria, 
Borges de Sousa, Fernandes da Silva, Car-
los Silva… «Celebremos os louvores dos 
homens ilustres, dos nossos antepassados 
através das gerações. Foram homens vir-
tuosos e as suas obras não foram esque-
cidas» (Sir 44, 1.10). Que os seus filhos 
sejam fiéis à aliança e que a assembleia 
possa cantar os seus louvores. 

Realizaram-se também 36 encontros 
nacionais de pastoral litúrgica – este é o 
37º – em que a boa semente foi lançada e 
houve boa terra para a acolher. Sem estes 
encontros a realidade da música litúrgica 
em Portugal seria bem diferente, para 
pior. Mas o inimigo continua a semear 
o joio, de noite e de dia, na rádio e na 
televisão, e muitos, nas casas religiosas, 
nos movimentos juvenis e nas paróquias, 
o tomam na conta de bom trigo; e com o 
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joio, assim parece, temos de crescer até à 
ceifa. Houve e há Escolas Diocesanas e 
Cursos nacionais, e tanto trabalho escon-
dido. Tivemos até uma Escola das Artes 
na Universidade Católica com formação 
académica superior em música sacra. 
Falo no pretérito porque já não aceita 
matrículas para os cursos de música por-
que essa Escola Superior está prestes a 
encerrar os seus Cursos de Música, por-
que na Igreja que está em Portugal sofre-
-se de miopia e porque nas nossas comu-
nidades preferimos quem saiba bater uns 
acordes em violas mal afinadas a músicos 
competentes, peritos na arte que durante 
séculos deu forma e expressão à oração 
da Igreja e que, por isso, é «música sa-
cra». É certo que não basta ser músico 
competente para dar forma e beleza ao 
canto da Igreja em oração. Mas que isso 
ajuda, ajuda!

Como é difícil mudar a realidade da 
música que se canta nas nossas Igrejas! 
Como é esmagadora a sensação de im-
potência e grande a tentação de cruzar os 
braços e deixar correr. Como é terrível 
o risco de desistir da missão de ser sal e 
luz, de ceder ao sofisma: «se não os podes 
vencer, junta-te a eles». E não menos pe-
rigosa é a consolação menor de que já não 
estamos mal de todo e que já nos podemos 
governar assim, quando ainda estamos no 
princípio da renovação litúrgica e muito 
mais é o que falta fazer do que o que al-
cançamos, com a ajuda de Deus.

Demorei-me um pouco mais na ques-
tão da música, chamada a potenciar o ca-
rácter orante das nossas celebrações litúr-
gicas, mas as dificuldades que tornaram 
difícil e árida a vida da Igreja em Oração, 
que silenciam a oração da Igreja, têm ou-
tras origens. Passaremos algumas em re-
vista, sem qualquer preocupação de ser 
sistemático ou exaustivo.

2. Deficiências de Oralidade

Enquanto as leituras e as orações fo-
ram feitas em Latim e o povo pouco ou-
via, quando ouvia alguma coisa, e o que 
ouvia não entendia e estava muito bem 
assim, a qualidade das intervenções orais 
passava inadvertida. A palavra estava ab-
sorvida no rito e era mais questão de ce-
rimonial do que de leitura e escuta. Mas 
deixou de ser assim: o português deixou 
os leitores sem a rede protectora da igno-
rância linguística. 

Ler bem em público não é um dom 
tão generalizado como se supunha e as 
comunidades não tinham – e tardam em 
ter – leitores preparados. Fazer a leitura, 
em vez de ministério eclesial a exercer 
com competência e verdadeira respon-
sabilidade, passou a ser distinção que se 
atribuía a alguém por motivos de relevân-
cia social ou para dar protagonismo; fre-
quentemente, por comodismo dos respon-
sáveis, a tarefa foi entregue a auxiliares 
dóceis mas incapazes; aqui e ali, a tarefa 
foi alvo de apropriação indevida e trans-
formada em coutada privativa reservada a 
alguns ou algumas; ou então foi deixada 
à iniciativa de quem, à última hora, era 
convidado a avançar para fazer a leitura. 
Nuns e noutros casos a preparação não era 
a regra. 

À leitura deficiente da Palavra de Deus 
segue-se, por parte dos seus destinatários, 
a incompreensão da mensagem revelada 
e está assim comprometido o diálogo sal-
vífico que é a oração: sem proposta, não 
pode haver resposta; se a Escritura não se 
incarna em Palavra audível e inteligível 
pela mediação do leitor, então também não 
poderá incarnar na vida iluminada e trans-
formada dos ouvintes. Deus, que suscitou 
os profetas, inspirou os autores sagrados, 
enviou e animou os apóstolos, quer falar 
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agora ao seu povo reunido precisamente 
para o escutar e lhe responder, para depois 
renovar com Ele a Aliança. Deus quer 
falar, mas a sua mensagem é truncada, 
mutilada, distorcida, falseada, silenciada 
por leitores impreparados. Como pode o 
povo responder-lhe, aderir às suas propos-
tas, conformar com elas a sua existência, 
comprometer-se num pacto de amor fiel 
e indissolúvel? Como pode a Liturgia ser 
Oração se não chega a ser Liturgia? 

Mas não pensemos que o defeito é 
exclusivo dos leitores leigos, recrutados 
apenas na hora undécima para o trabalho 
da vinha porque «nemo nos conduxit»: 
«ninguém nos contratou», ninguém nos 
preparou! Não: o defeito é comum a traba-
lhadores recrutados em horas mais matuti-
nas, como os bispos e presbíteros a quem 
compete não apenas actuar «in persona 
Christi» mas também falar, orar, suplicar, 
dar graças «in persona Ecclesiae» – «em 
nome da Igreja». Dantes, eles tinham a 
Igreja atrás de si, nem a viam, apenas es-
cutavam o seu «Amen» garantido. Agora 
têm a assembleia à sua frente: saúdam-na 
sem tirar os olhos do missal, rezam o pai-
-nosso sem tirar os olhos do povo, não sa-
bem o que fazer com os olhos, ignaros de 
qualquer lei da comunicação. E a comu-
nicação não acontece. Sem cuidar a dic-
ção ou a entoação, formulam as orações 
presidenciais – que não são suas, mas lhes 
estão confiadas – como quem devora uma 
notícia do jornal. E o povo a quem com-
pete subscrever essas preces, para que a 
oração da Igreja seja a sua oração, como 
pode dizer «Amen» com inteligência, 
convicção e verdade? Como pode apren-
der a «lex orandi», da qual depende a «lex 
credendi» e a «lex vivendi», se o padre 
não é capaz de dizer, recitar ou cantar de 
forma razoavelmente audível e inteligível 
a oração da Igreja? Quanto trabalho a fa-

zer na formação dos futuros presbíteros (e 
diáconos)!

A propósito das deficiências da dimen-
são oral da celebração, que mortificam o 
seu carácter orante intrínseco, poderíamos 
também mencionar os erros do excesso de 
palavra, a «palavrite aguda», a verborreia 
incontinente que, como os espinhos da pa-
rábola evangélica, abafam a boa semente 
da Palavra autêntica e da Prece genuína. 
Mas quando é que eles se calam? Nestes 
casos, o «Graças a Deus!» com que os 
fiéis respondem ao envio com que a Eu-
caristia termina, não é uma aclamação de 
louvor, mas uma expressão de alívio. Só 
que já estão demasiadamente saturados 
para, por fim, entrarem em diálogo com 
o nosso Deus que tem uma só Palavra 
e que a disse, feita carne, num silêncio 
eterno. A Liturgia, que é o perene fazer-se 
carne desta Palavra na acção sacramental, 
é primariamente da ordem do agir. Nela, 
as palavras da Palavra são para se procla-
mar, cantar, aclamar, acolher, viver, numa 
palavra: celebrar. Sem didactismos deslo-
cados, sem interferências ruidosas, na lin-
guagem sábia do rito, com o ritmo certo e 
bem balanceado: palavra e canto, palavra 
e canto ou então, como na Vigília mãe de 
todas as vigílias: palavra, canto e oração; 
palavra, canto e oração. No silêncio que 
escuta, na respiração serena do coração 
que palpita: diástole, sístole, diástole, sís-
tole, proposta, resposta, oração, diálogo, 
vida.

3. Equívocos 
 no conceito de participação activa

A palavra «participação» é das mais 
importantes na Constituição Conciliar 
sobre a Sagrada Liturgia. Não admira: 
ela deu o mote ao movimento litúrgico 
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clássico que nela desaguou. Quem não 
recorda a proclamação do Papa São Pio X 
que, no motu proprio Tra le solecitudini, 
no distante ano de 1903, declarou que a 
participação nos sacrossantos mistérios 
da Liturgia é a primeira e indispensável 
fonte onde o povo fiel pode ir beber o ge-
nuíno espírito cristão. Quando, a partir de 
1909, projectou o movimento litúrgico 
para além das cercas dos mosteiros, Lam-
bert Beauduin fez destas palavras do Papa 
do seu tempo a sua bandeira. Na encíclica 
Mediator Dei, Pio XII dedicou a este 
tema oportunas reflexões, procurando 
articular com o substantivo participação 
os adjectivos que a qualificam: interna, 
externa, activa, sacramental, plena. A 
Constituição conciliar faz sua esta solici-
tude e propõe a participação como meta 
ou objectivo de toda a reforma litúrgica 
subsequente.

Dois equívocos, a meu ver, acompa-
nharam a fase de recepção da reforma li-
túrgica na concretização deste objectivo: 
a confusão de papéis entre os vários par-
ticipantes induzida por um democratismo 
mal entendido; a redução de participação 
activa a participação externa, promovendo 
o activismo exterior como o ideal da pas-
toral litúrgica.

A confusão de papéis levou à crise de 
identidade dos ministérios, a começar pe-
los que são conferidos pelo Sacramento 
da Ordem. Recordo um padre que nos 
anos setenta – eu era ainda seminarista – 
dizia que «não havia chefe de fila» para 
justificar que todos recitassem em coro a 
oração eucarística como suposta grande 
expressão de participação activa do povo 
sacerdotal. Quanta confusão de conceitos 
derivada de uma deficiente eclesiologia e 
sacramentologia! 

Mas há outras confusões, porventura 
com menor gravidade no plano doutrinal, 

mas com consequências igualmente fatais 
no plano prático. Entre essas, a confusão 
entre o papel do coro e o da assembleia 
ainda não foi superada e, em muitos lados, 
o coro litúrgico tem dificuldade em recu-
perar o lugar e ministério que lhe compete. 
Com todos a cantar tudo e do princípio ao 
fim, o resultado é baixar a qualidade do 
canto pelo menor denominador comum… 
E a assembleia perde o fôlego ou enfastia-
-se. Ao mesmo tempo que alguns arrivis-
tas, porventura bem intencionados mas 
quase sempre impreparados, assaltam a 
função e impõem à Liturgia a ditadura da 
música de consumo que está na moda, ou 
da que lhe dá no goto, seja ela pimba ou 
«lírica». 

Outro exemplo de confusão de pa-
péis e de crise de identidade ministerial é 
a que reina entre zeladores/as e floristas 
com o resultado triste de a flor deixar de 
ser expressão de uma prece, de um senti-
mento delicado, de um afecto terno, para 
se degradar em objecto de adorno, supos-
tamente destinado a embelezar as nossas 
igrejas quando estas já são belas ou, na 
hipótese desgraçada de o não serem, não 
há adorno que lhes valha. 

E há outras confusões e misturas que, 
reflectindo um pouco, facilmente se detec-
tam e que resultam da não observância da 
sábia norma da Constituição conciliar so-
bre a Sagrada Liturgia: «Nas celebrações 
litúrgicas, cada qual, ministro ou fiel, ao 
desempenhar o seu ofício, fará tudo e só 
o que lhe competir, segundo a natureza da 
acção e as normas litúrgicas» (SC 28).

Consequências igualmente funestas 
teve e tem a redução da participação activa 
a participação externa, a confusão entre 
activismo exterior e participação litúrgica. 
Numa assembleia celebrante, ninguém está 
dispensado do direito/dever de participar 
«consciente, activa e frutuosamente» (SC 
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11) na celebração memorial da Páscoa da 
nossa Redenção. Para que esta participação 
seja possível e bem ordenada há que orga-
nizar toda uma série de serviços, de pôr a 
funcionar os vários ministérios: sacristão, 
asseio e arranjo da Igreja, acolhimento e 
boa ordem da assembleia, coro e demais 
ministérios da música (organista, salmista, 
director, outros eventuais instrumentistas e 
solistas), leitores (instituídos e/ou de facto), 
acólitos (instituídos e/ou ministrantes), mi-
nistros extraordinários da comunhão, tudo 
isto sem esquecer os ministros ordenados 
que garantem a apostolicidade da assem-
bleia. Todos os fiéis que asseguram os di-
ferentes ministérios, ofícios e funções têm 
de intervir na celebração – antes, durante 
e depois –, para desempenhar o papel que 
lhes compete. São muitas acções que im-
porta coordenar de uma forma sinfónica. 
Para tal, em casos de maior complexidade, 
pode até ser precioso o serviço de um bom 
«mestre de cerimónias». 

Mas, ai de nós se confundimos as 
diversas intervenções ministeriais com 
a participação activa e chegamos à con-
clusão falaciosa de que, para participar é 
preciso fazer alguma coisa, ter uma in-
tervenção determinada; que quem, sim-
plesmente, está no seu lugar e contempla, 
escuta, responde, aclama, só porque não 
faz nada de especial, só porque não tem 
uma tarefa concreta a desempenhar, já não 
participa. Pois bem: esta confusão fez-se 
e ainda se faz em muitos lados. E o re-
sultado é o activismo, por vezes arbitrário, 
a agitação externa permanente, a necessi-
dade aparente de estar sempre a funcionar 
ou em funções, esquecendo que a grande 
acção, a grande obra, essa é Deus que a 
realiza e em relação a essa obra prima, 
obra suprema, a nossa participação é mais 
passiva do que activa, é mais acolher do 
que dar, é mais calar do que dizer, é mais 

adorar do que girar no vazio de um acti-
vismo sem objecto. 

Esta confusão, mais generalizada do 
que se pensa, tem várias expressões. Uma 
delas é a de pensar que só é activo quem 
lê ou canta e que não é activo quem escuta 
e contempla quando, na verdade, a activi-
dade interior é indispensável para que se 
possa falar em participação plena, tendo 
em conta a integridade da pessoa humana 
na sua dimensão espiritual e corpórea. 

Se hoje as celebrações litúrgicas estão 
diminuídas no seu carácter orante, sem 
dúvida que uma das causas reside nesta 
falácia da participação activa que degene-
rou em agitação vazia.

4. A dessacralização ou profanação 
 do espaço celebrativo

Aqui reside, a meu ver, outra das cau-
sas do deficit de oração que caracteriza 
inúmeras celebrações. 

Quando tenho a oportunidade de via-
jar pelo nosso país ou por outros países de 
antigas raízes cristãs, frequentemente re-
gisto o contraste entre as celas austeras, 
a pobreza e o desconforto em que viviam 
monges e monjas, frades e freiras, e o es-
plendor das suas igrejas, a surpreendente 
qualidade da sua arquitectura, escultura, 
pintura, a preciosidade e estilo dos seus 
paramentos, das suas alfaias litúrgicas e 
vasos sagrados. Perante este contraste, 
que chega a ser chocante, por muitas his-
tórias que os guias turísticos me contem 
de religiosos dessas eras, sem vocação e 
com vida menos edificante, às vezes es-
candalosa, eu, por mim, não tomo a árvore 
pela floresta e só posso concluir: aqueles 
homens, aquelas mulheres que viviam tão 
pobremente e nos deixaram igrejas tão ri-
cas que nos parecem um cantinho do céu, 
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esses homens e essas mulheres tinham 
fé: a Deus davam o melhor porque já a 
si próprios se lhe tinham consagrado. E 
o mesmo fazia o povo fiel, que vivia de 
forma tão modesta uma vida duríssima 
e de trabalhos pesados, mas tinha na sua 
igreja, grande ou pequenina, o maior te-
souro. Nela elevava-se a alturas inauditas, 
nela prostrava-se em adoração abissal, 
nela ajoelhava com ânimo penitente, nela 
rezava em diálogo confiante, nela situava 
as grandes referências da vida, pautadas 
pelos sacramentos da fé, nela ou no seu 
adro esperava repousar, aguardando a di-
tosa esperança de ressurreição com Cristo. 
As igrejas eram, efectivamente, casa de 
oração, de encontro, de comunhão.

Por vezes vem-me a tentação de es-
tabelecer confronto com as igrejas que 
hoje se edificam, tão despojadas, tão nuas, 
tão vazias, tão frias, sem imagens santas 
a abrir os seus muros para o horizonte da 
eternidade, em que mais se cuida do con-
forto de quem as frequenta – cada vez em 
menor número – do que da glorificação do 
Altíssimo que nelas se inclina para escutar 
a nossa confidência ou desabafo, para se 
dar em companhia amorosa e em viático 
para o caminho. Ao lado destas igrejas, 
por vezes meros anfiteatros ou armazéns, 
vejo o luxo de edifícios públicos ou de 
moradias em que nada falta, mesmo que 
seja a crédito. E tenho medo de concluir. 
Que é feito da fé deste povo? Onde está 
o seu Deus? O Filho do homem, quando 
voltar, encontrará fé sobre a terra?

E, depois, assistimos ao desprezo das 
nossas belas Igrejas, que são trocadas por 
outros espaços de celebração mais am-
plos, polivalentes, neutros. Aqui-del-rei 
que o povo não cabe na Igreja porque o 
pároco tem de ir celebrar a várias paró-
quias, há falta de clero, e precisamos de 
uma mega superfície religiosa … Quantas 

licenças de edificação não são solicitadas 
aos Senhores Bispos para construir salões 
que, de facto, se destinam a acolher a as-
sembleia celebrante! Na melhor das hipó-
teses, são igrejas sem esse nome. Mas na 
grande maioria dos casos não são igrejas 
e, por isso, não estão à altura de acolher 
de forma habitual a assembleia e de assim 
dar fisionomia e identidade à comunidade 
eclesial local. Nos salões não se reza ao 
chegar. Nos salões ninguém genuflecte, 
ninguém ajoelha. Nos salões ninguém 
procura a Presença d’Aquela eterna Fonte 
que não vê ninguém mas que bem eu sei, 
d’Aquela eterna Fonte que está escondida 
em este vivo Pão a dar-nos vida, de noite e 
de dia. Esses salões não nascem da fé, não 
inspiram a fé, não alimentam a fé. Pobre 
de quem se habitua a celebrar a divina li-
turgia nesses espaços e depois nem sequer 
sabe como estar numa igreja, mesmo na 
igreja velhinha da sua terra.

Não quero falar das igrejas fechadas, 
situação que nos envergonha a todos, pa-
dres e leigos. Quanto mais fechadas, me-
nos visitadas, menos defendidas e mais 
expostas ficam à ruína, ao roubo e ao sa-
crilégio.

[– Tema a aflorar: a importância do 
lugar da Sagrada Reserva nas nossas Igre-
jas ou a excelência e centralidade dessa 
presença permanente que qualifica uma 
igreja católica. A experiência de Edith 
Stein no processo da sua conversão]. 

5. O esquecimento do corpo

Quando era criança, aprendi como me 
devia comportar no espaço sagrado em 
que a Igreja se edifica como Povo Santo 
na celebração dos divinos mistérios. 
Muito cedo me ensinaram o significado 
da lamparina de azeite que ardia diante 
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do Sacrário. Sabia genuflectir e ajoelhar. 
Era impensável que alguém se sentasse 
sem primeiro ter genuflectido e ajoelhado 
em adoração. E quando o sacerdote se di-
rigia ao altar para dar início à celebração 
da Eucaristia, todos se erguiam, respeito-
samente, de pé. Hoje, entra-se na Igreja 
como num café. Muitas vezes nem sequer 
se interrompe a conversa ao telemóvel ou 
a cavaqueira com o acompanhante de oca-
sião. E a primeira coisa que se faz é procu-
rar assento e «alapar-se». Cada vez mais! 
Em celebrações com crianças, da cami-
nhada catequética, não é raro encontrá-las 
todas sentadas, mesmo durante a entrada 
do sacerdote. 

Dir-me-ão que também se reza sen-
tado, e é verdade. Mas se queremos rezar 
de forma integralmente humana temos de 
rezar mais com o corpo, de fazer exercí-
cios corporais e não apenas exercícios 
espirituais. Não podemos deixar o corpo 
no bengaleiro que não é costume haver 
nas nossas Igrejas. Temos de o habituar a 
posições, atitudes, gestos e movimentos 
menos espontâneos e cómodos do que o 
simples sentar-se em repousada espera do 
espectáculo. É curioso: dantes que se fa-
lava em «assistir» e «ouvir» a propósito 
do preceito dominical, as pessoas estavam 
numa atitude corporal mais activa do que 
agora que tanto falamos em «participar».

Do ponto de vista da atitude corporal, 
a oração litúrgica valoriza todo o arco de 
possibilidades expressivas: a prostração, 
em sexta-feira santa, nas ordenações e na 
profissão religiosa; o ajoelhar no coração 
da celebração eucarística, ao canto das la-
dainhas (fora do domingo e tempo pascal) 
e como atitude penitencial; o genuflec-
tir ao Santíssimo Sacramento e à Santa 
Cruz (após a celebração da Paixão e até 
à Vigília Pascal); a inclinação profunda e 
simples, o estar de pé; o sentar-se. Cada 

atitude e cada gesto ou movimento deve 
fazer-se com verdade e expressividade, 
sem afectação: todos têm o seu lugar na 
liturgia orante da Igreja, cada qual tem 
o seu momento adequado. E os fiéis são 
convidados a serem unânimes, na medida 
do possível, nas atitudes, movimentos e 
gestos, porque essa uniformidade exterior 
favorece a comunhão das pessoas e a par-
ticipação nas grandes acções sacramen-
tais. Tudo isso contribui para robustecer o 
carácter orante das celebrações litúrgicas. 

Infelizmente, em alguns lugares, pa-
rece que foi banida a oração de joelhos, 
como se a Igreja a não tivesse mantido e 
a não proponha em momentos fulcrais das 
celebrações litúrgicas. Foi-se ao ponto de 
retirar os genuflexórios dos bancos desti-
nados aos fiéis porque, supostamente, será 
mais litúrgico permanecer de pé… Curio-
samente, esses mesmos são os primeiros 
a sentar-se antes de terminar a comunhão, 
esquecendo que o acto de comungar o 
Corpo do Senhor na Eucaristia é, indis-
sociavelmente, acto pessoal e comunitá-
rio… No fundo, no fundo, ignora-se a lin-
guagem corporal da oração, desincarna-se 
e, portanto, desnatura-se a liturgia, empo-
brece-se a participação.

6. A pseudo-criatividade

Nos últimos anos da década de setenta, 
ou já no início dos anos oitenta, recordo-
-me de ter lido um fascículo da prestigiosa 
revista La Maison-Dieu que tinha como 
título genérico: «criatividade: fortuna de 
um conceito ou conceito de fortuna?» (os 
mais versados na língua de Molière que 
me desculpem o literalismo da tradução; 
mas agora estão de moda as traduções lite-
rais). Sim. Era inevitável, dado que a pri-
meira recepção da reforma litúrgica acon-
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teceu na segunda metade da década de 
sessenta, com o seu celebre «Maio de 68» 
e a reivindicação: a criatividade ao poder! 
Faz parte do mistério da Igreja uma não 
débil analogia com o mistério da incarna-
ção do Verbo. E isto da incarnação implica 
também a historicidade, e o não ser imune 
às vicissitudes e contingências da hora 
que passa. Por isso disse que aconteceu 
o inevitável. De um dia para o outro to-
dos, padres e leigos, quiseram inventar de 
novo a pólvora, reconstruir quase a partir 
do zero a celebração da Igreja. Como se 
esta não fosse a grande Tradição: «Eu re-
cebi do Senhor o que por minha vez vos 
transmiti» – já escreveu Paulo aos Corín-
tios. Foi, verdadeiramente, uma crise de 
adolescência cultural que condicionou a 
recepção da reforma litúrgica de forma 
negativa.

Para desculpar, ou ao menos compre-
ender, esses excessos, lembremos que se 
vinha de um longo período de fixismo, 
rigidez, imobilismo, rubricismo. Tudo es-
tava pré-definido, desde as toalhas do altar 
e a cera das velas, até à abertura das mãos 
ou à posição dos cotovelos do sacerdote 
ao dizer «Dominus vobiscum». A Sagrada 
Congregação dos Ritos velava pela fiel 
execução das rubricas. Mas eis que de re-
pente – ou não tão de repente como isso, 
visto que desde o tempo de Pio X se vi-
nham incrementando diversas reformas 
no âmbito do Culto divino – o Concílio 
nos lembra que na Liturgia, a par de partes 
imutáveis, de instituição divina, há partes 
sujeitas a mudança que, com o evoluir dos 
tempos e das circunstâncias, podem e até 
devem mudar! (SC 21). E decreta, mesmo, 
uma reforma geral da Liturgia para a qual 
formula critérios orientadores. Caiu, as-
sim, o falso tabu da intangibilidade da Li-
turgia. E as pessoas, pelo menos durante 
algum tempo, deixaram de ter a noção 

exacta do limite entre o que se pode mu-
dar e o que deve permanecer. E de qual é 
a legítima autoridade eclesial em matéria 
litúrgica.

A febre da criatividade na recepção 
da reforma litúrgica deu azo a realizações 
celebrativas menos condizentes com o 
carácter orante da Liturgia: o arbítrio do 
subjectivismo, a manipulação ideológica, 
o moralismo, a concepção espectacular da 
celebração, confundida com happening… 
ou a realização de um «evento», como 
agora se diz, em que o sucesso da cele-
bração parece depender mais do talento de 
um «show man» e do desempenho dos ar-
tistas convidados do que do próprio Cristo 
presente nos seus mistérios que nos leva 
ao Pai, no abraço do Espírito. Para assistir 
ao show, sentamo-nos; até podemos inte-
ragir e aplaudir, mas não somos orantes. 
Para viver a celebração do mistério temos 
de ser místicos.

Há a criatividade dos compositores e 
há a dos intérpretes. Não há duas inter-
pretações iguais de uma Paixão de Bach. 
Mas, quando vou a um concerto, quero 
que os executantes respeitem a partitura 
e toquem e cantem as notas que o com-
positor escreveu, e só essas. No concerto 
pode estar prevista alguma improvisação, 
mas eu quero estar prevenido e quero que 
a improvisação se distinga da execução 
da obra musical programada. Na Eucaris-
tia, nos Sacramentos e sacramentais e na 
Liturgia das Horas a Igreja proporciona-
-nos, mediante a celebração do memorial 
de Cristo, o encontro com a Obra Prima, 
a Obra Suprema da Redenção. Não quero 
outra coisa. E quero-a como a Igreja a 
recebeu, a tem e a propõe. Criatividade? 
Só na fidelidade criativa ao dado, ao re-
cebido. Sim: nos limites previstos pelos 
livros litúrgicos aprovados há ampla mar-
gem de escolha e concretas faculdades de 
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acomodação às pessoas e circunstâncias 
particulares. Conheçam-se essas possi-
bilidades e usem-se com discernimento 
tendo em conta os celebrantes efectivos 
e as suas possibilidades reais: coro, ins-
trumentistas, acólitos, leitores, ministros 
ordenados, assembleia concreta.

Criatividade, espontaneidade. Então, 
a oração não se dá bem com a espontanei-
dade? Não completamente. Pelo menos a 
oração cristã, a oração que a Liturgia é. 
Aqui, a lei suprema é a da objectividade. 
Nós não vamos inventar a história, apenas 
a podemos narrar e/ou escutar. A Páscoa 
do Senhor é a Páscoa do Senhor: história 
e escatologia. É o acontecimento que não 
passa e por isso pode ser nosso contempo-
râneo e dele nos podemos abeirar para en-
trar no diálogo de amor trinitário, do Pai 
e do Filho, na força do Espírito. A Igreja, 
maravilhoso sacramento, a Esposa, nova 
Eva formada do lado do novo Adão ador-
mecido na Cruz, dá-nos as palavras certas 
para entrarmos neste diálogo eterno. Que-
remos as palavras da Mãe Igreja. Só ao 
seu colo aprenderemos a rezar.

É, por isso, imperioso superar o sub-
jectivismo e o espontaneísmo que nasce 
de baixo, que dá voz à carne, para orar-
mos segundo o Espírito. «Mens concor-
det voci»: recomendou S. Bento aos seus 
monges como ascese obrigatória na re-
citação dos salmos e na oração litúrgica 
em geral. É exactamente o contrário do 
espontaneísmo. A nossa subjectividade é 
convidada a calar-se. Não é ela que deve 
falar. Não devemos dizer o que nos vem à 
boca. A oração não é para desafogarmos o 
nosso sentimentalismo. A voz, com a qual 
se deve pôr de acordo a nossa inteligên-
cia, a nossa afectividade, os nossos senti-
mentos é a voz da Ecclesia Orans, é a voz 
de Cristo o orante principal dos salmos. 
Façamos o esforço de nos pormos naquilo 

que, pela nossa boca, a Igreja diz, Jesus, 
nosso irmão e Pontífice diz. Modelemos 
o nosso íntimo pela voz orante da Igreja, 
afinemos o nosso canto pelo hino de lou-
vor que ressoa nas moradas eternas e que 
o Filho de Deus introduziu nesta terra de 
exílio e teremos chegado ao limiar da eter-
nidade.

Isto supõe um esforço ascético per-
manente. Mas sem ascese não há mística! 
Quantas vezes acontece de andarmos de-
sanimados, tristes, preocupados, predis-
postos apenas a rezar, sem grande canto-
ria, o De profundis. Mas abrimos o livro 
da Liturgia das Horas ou associamo-nos 
ao Coro em oração e a nossa voz entoa um 
hino, um cântico de louvor, uma acção de 
graças. Outras vezes acontece o oposto: 
a nossa euforia e entusiasmo jubilantes é 
convidada a refrear-se no salmo da peni-
tência: «misericórdia, Senhor, por vossa 
bondade, por vossa imensa compaixão, 
apagai a minha culpa…». Façamos o es-
forço de sintonizar o nosso íntimo com 
esta Voz, troquemos a nossa banheira por 
um mergulho no oceano de um Deus sem-
pre maior que nos ama, e experimentare-
mos como a oração litúrgica nos dilata e 
nos liberta sem nos alienar, porque nos in-
sere na Páscoa da Redenção, nos respeita 
como pessoas mas nos insere na grande 
comunidade, na Santa Igreja em Oração. 

7. O medo do silêncio

O tempo foge-nos e não podemos 
tratar todos os pontos como eles mere-
ceriam. Quero mencionar ainda o medo 
do silêncio como causa de uma recepção 
deficiente da reforma litúrgica, que condi-
ciona e pode comprometer o seu carácter 
orante. A culpa, mais uma vez, não é do 
Concílio que recomendou a observância, 
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a seu tempo, do silêncio sagrado, como 
meio de promover a participação activa 
(SC 30). Até por aqui se vê que, na mente 
dos Padres Conciliares, «participação 
activa» não se confundia com «partici-
pação externa». E esta recomendação de 
silêncio foi assumida pela IGMR, com a 
ressalva de que esse silêncio «faz parte 
da celebração»2, não é um preâmbulo, ou 
uma pausa… 

Lamentavelmente, estes bons propó-
sitos não passaram à prática, pelo menos 
em termos gerais e substantivos. Fala-se 
muito, nas nossas Igrejas. Até é bom que 
nos adros e espaços adjacentes as pessoas 
se reconheçam e saúdem e após a celebra-
ção se demorem em diálogo amistoso: é a 
família que se reúne, é a comunidade que 
se experimenta, é a comunhão que con-
tinua. Mas há que franquear o umbral e 
entrar na Igreja, casa de oração, onde o 
Anfitrião nos acolhe e nos aguarda, solí-
cito do nosso bem. E aqui, já não pode ha-
ver conversas cruzadas. É com Ele que se 
fala, é Ele que nos fala, é falta de educa-
ção intrometer-se neste diálogo. Em mui-
tas Igrejas, houve um esforço louvável 
na promoção do serviço de acolhimento. 
Mas aqui não se trata de acolher os convi-
vas para uma refeição comum, indicando 
a cada qual o lugar que lhe está destinado. 
Não. Aqui os acolhedores são ministros 
do Anfitrião que teremos de saudar antes 
do Banquete pascal e que nos quer aco-
lher pessoalmente. Isso requer silêncio, 
recolhimento e tempo. Ai do acolhimento 
que colide com esse recolhimento.

Por vezes há conveniência e até neces-
sidade de algum ensaio, de dar algumas 
informações, de fazer algum aviso. Tudo 
isso tem de se fazer de um modo e num 
tom que seja já mistagogia, isto é, um 
2 Cf. IGMR 45, nas edições anteriores à 3ª ed. típica, 

esta recomendação lia-se no nº 23.

conduzir pela mão ao interior secreto do 
Santuário. Não um sobressalto, uma im-
pertinência, uma agitação.

E, depois de passado o umbral, se-
gue-se a celebração. E aqui é que surge 
o problema mais grave: é uma sequência 
contínua de cânticos, palavras, palavras, 
cânticos… sem respiração, sem pausas, 
até que se fica sem fôlego. Se ao menos 
se cumprissem as rubricas!… São tão im-
portantes aquelas pausas de silêncio após 
o convite ao reconhecimento das próprias 
culpas, após os convites à oração, antes das 
orações presidenciais, após a comunhão… 
(o chamado canto de acção de graças deve-
ria ser a excepção e não a regra…). Depois 
de todo o esforço de concentração reque-
rido pela Liturgia da palavra e antes do 
ápice orante que será a oração eucarística, 
fica tão bem o silêncio durante a apresen-
tação dos dons que essa devia ser a forma 
habitual de realizar o Rito. O silêncio li-
túrgico pode ser apoiado por uma música 
que não disperse nem distraia, mas recolha 
e concentre no mistério celebrado, com 
sábias recapitulações dos temas musicais 
próprios da celebração concreta. Há orga-
nistas que têm essa unção. É um carisma 
a pedir e agradecer. Dos que apenas pro-
curam pretextos para exibir a sua perícia 
digital… libera nos, Domine!

E haja serenidade, ritmo, nada de 
precipitação na sequência dos diferentes 
momentos rituais. Temos tanta pressa! 
Como podemos viver esta antecipação 
da eternidade que é a Liturgia? Aos meus 
jovens acólitos, recomendo: quando ten-
des pressa, concentrai-vos em caminhar 
um pouco mais de vagar e ainda anda-
reis depressa demais! É preciso sentir a 
palpitação da Liturgia, sem necessidade 
de relógios. E, já agora, garanto-vos que 
não é isso que torna as celebrações demo-
radas.
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8. Conclusão:

A tarefa da renovação litúrgica conti-
nua: «este movimento não pode parar».

Vai sendo tempo de concluir, mas não 
quero que a minha conclusão fique fe-
chada. Deixo-a aberta às vossas próprias 
reflexões, na base da experiência pessoal 
e da vossa própria observação da pasto-
ral litúrgica no nosso país e nas vossas 
comunidades. Fiz convosco esta parti-
lha, tão franca, dos males que afectam o 
carácter orante da Liturgia na sua forma 
celebrativa actual. Estive muito longe de 
ser exaustivo. Poderei ter sido parcial, até 
porque vivo com paixão esta dimensão 
central da vida da Igreja. Vós fareis o des-
conto devido.

Queria, neste momento, fazer apenas 
duas considerações:

1. A reforma litúrgica permanece 
como o principal fruto do II Concílio do 
Vaticano. Há que a defender e promo-
ver, começando por não a confundir com 
as deficiências que acompanharam a sua 
concretização. Eu ainda me lembro de 
como era a celebração litúrgica antes da 
reforma. E recordo o entusiasmo vivido 
ao descobrir acessível, a grandes e peque-
nos, a nossa Liturgia, a Liturgia da Igreja, 
nossa mãe. Apesar de todas as deficiências 
e erros, que poderemos e devemos rectifi-
car, não quero voltar atrás.

2. Temos diante de nós uma tarefa 
ingente: a renovação litúrgica. Na história 
da Igreja, os períodos de reforma, embora 
agitados, são breves. A pastoral litúrgica 
trabalha nos tempos longos e a tarefa que 
tem sempre em agenda é a da renovação 
litúrgica. Muito se fez, particularmente 
nestes encontros nacionais. Fizemos o que 
pudemos. Só não fizemos mais e melhor 
porque não fomos capazes – as críticas 

que aqui ficam são também autocrítica –. 
Mas demos o nosso melhor.

Há já quase 50 anos, o Concílio adver-
tiu que, sem formação litúrgica a todos os 
níveis, começando pelos pastores de almas 
e até ao último dos fiéis, não há qualquer 
esperança de que esta renovação aconteça 
e se chegue à plena, consciente e activa 
participação de todo o povo de Deus nas 
acções litúrgicas que é «a primeira e ne-
cessária fonte onde os fiéis hãode beber o 
espírito genuinamente cristão» (SC 14). 
Graças a Deus e também à diligência dos 
nossos Bispos, temos em Portugal um nú-
mero razoável de professores de liturgia 
formados nos melhores centros da Europa. 
Mas temos de rever o plano de formação 
dos futuros padres. Ao abrigo do famige-
rado protocolo de Bolonha, o curriculum 
académico tem desclassificado sistemati-
camente a disciplina de liturgia e não sei 
em benefício de quê. Enquanto assistimos 
a essa degradação, os seminários e casas 
de formação dos religiosos deverão estar 
atentos para suprir tais lacunas, no que for 
possível, na teoria e na prática.

A boa formação litúrgica das religio-
sas e dos leigos deve continuar a ser um 
objectivo e, onde o deixou de ser, há que 
a inscrever como prioridade. Não teremos 
boas escolas de oração sem boa formação 
e iniciação litúrgica.

Mas a formação litúrgica tem de co-
meçar por ser, muito simplesmente, edu-
cação cristã. As famílias, com a ajuda da 
catequese paroquial, têm de assumir essa 
tarefa indeclinável. Está em causa a tradi-
ção da oração, que é como quem diz, está 
em causa a Tradição, está comprometido o 
futuro da Igreja.

Mas eu tenho esperança de que este 
movimento de renovação não vai parar. E 
estes Encontros Nacionais vão continuar a 
ser a força propulsora da renovação litúr-



gica em Portugal. No próximo ano, aqui 
estaremos, com mais força, com a mesma 
convicção, seguindo o rumo traçado pelos 
Bispos que sabem bem da importância da 
Liturgia para a vida da Igreja, lavrando no 
sulco aberto pelos iniciadores do movi-

mento litúrgico em Portugal, D. António 
Coelho e Mons. Pereira dos Reis, com a 
equipa que agora integra o Secretariado 
Nacional de Liturgia e com tantos mais, 
com todos vós: este movimento não pode 
parar!

João da Silva Peixoto

Artur Oliveira

SALMOS
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O Padre Artur Oliveira, capelão e res-
ponsável da música litúrgica no Santuário 
de Fátima durante 25 anos, musicou os 
Salmos Responsoriais dos dias feriais de 
todo o ano. 

Num primeiro volume, apresenta os 
tempos do Advento, do Natal, da Qua-
resma e da Páscoa. Num segundo volume 
apresentará o Tempo Comum. 

Esta obra do Autor, distribuída pelo 
Secretariado Nacional de Liturgia, tem 
como único objectivo, ajudar os que can-
tam diariamente o Salmo Responsorial do 
Leccionário ferial. 

Como cantor diário dos textos da 
Liturgia, cedo se apercebeu das tremen-
das dificuldades em encontrar o Refrão 
adequado a cada dia para os Salmos 
Responsoriais». 

Para ir ao encontro desta carência de 
textos musicados, criou a obra que põe à 
disposição das comunidades portuguesas.

SALMOS RESPONSORIAIS 
FERIAIS
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O  sagrado Tríduo da Paixão e Ressurreição do Senhor 
 é o ponto culminante de todo o ano litúrgico, 

porque a obra da redenção humana 
e da perfeita glorificação de Deus 
foi realizada por Cristo especialmente no seu mistério pascal,
pelo qual, morrendo destruiu a nossa morte 
e ressuscitando restaurou a vida.

Calendário Romano, 18

secretariado nacional de liturgia

O TRÍDUO PASCAL
ISBN 978-989-8293-14-5

O aprofundamento do Mistério pas-
cal é uma necessidade para aqueles 
que desejam descobrir sempre mais 
as raízes da sua fé. Se alguém qui-
ser saciar-se de Deus, tem de voltar 
continuamente às fontes da salvação 
que brotaram do lado de Cristo aberto 
sobre a Cruz, e continuam a jorrar 
sobre o mundo depois da sua gloriosa 
Ressurreição.

Este livro, que retoma as comunica-
ções feitas num Encontro Nacional de 
Pastoral Litúrgica dedicado ao Tríduo 
pascal, pode constituir uma oportuni-
dade para esse aprofundamento e para 
a descoberta de caminhos de renova-
ção pastoral, sempre tão necessária nas 
assembleias e comunidades cristãs, 
mas quase nunca perfeitamente con-
seguida.
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Pastoral litúrgica

ESPIRITUALIDADE LITÚRGICA:
celebração e vida

Gostaria de começar esta reflexão uti-
lizando um texto da Liturgia das Horas: a 
oração conclusiva de Laudes da primeira 
semana do saltério no Tempo Comum:

Senhor, que a vossa graça inspire as 
nossas obras e as sustente até ao fim, para 
que toda a nossa actividade por Vós co-
mece e em Vós acabe. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus 
convosco, na unidade do Espírito Santo. 
Amen.

Seja a graça de Deus, que abundante-
mente nos é comunicada na oração litúr-
gica, o princípio e o termo de toda a nossa 
actividade: desta reflexão que agora vos 
proponho, dos trabalhos que têm orien-
tado este Encontro Nacional de Pastoral 
Litúrgica, de toda a nossa vida cristã nos 

trabalhos de cada dia, como membros do 
Corpo de Cristo que é a Igreja.

 Espiritualidade litúrgica:
 Liturgia e vida

A reflexão que vos proponho está ar-
ticulada em 5 pontos que nos ajudarão – 
espero – a compreender melhor o sentido 
da vida cristã que encontra na celebração 
litúrgica a sua fonte e o seu vértice. 

A relação entre liturgia cristã e vida 
tem o seu fundamento nos textos bíblicos 
do Novo Testamento, como adiante vere-
mos. 

Durante a época patrística dá-se um 
amplo e profundo desenvolvimento na 
compreensão do vínculo indissociável 
entre o mistério celebrado na liturgia e a 
vida espiritual dos fiéis. Convém recordar, 
sobretudo, as obras de Santo Ambrósio De 
sacramentis e De mysteriis, as Catequeses 
mistagógicas de S. Cirilo de Jerusalém, os 
sermões pronunciados por Santo Agosti-
nho na Vigília Pascal e no tempo Pascal, 
as catequeses baptismais de S. João Cri-
sóstomo e de Teodoro de Mopsuéstia, as 
homilias e os sermões de S. Leão Magno 
para as grandes solenidades do ano litúr-
gico1.

Posteriormente, vai-se perdendo o 
sentido dessa ligação. A dimensão cul-

1 Cf. B. Neunheuser, «Espiritualidade Litúrgica» in 
Dicionário de Liturgia, ed. D. Sartore – A. M. Triacca 
– C. Cibien, Paulus, São Paulo 1998, 371.
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tual da vida da Igreja vai deixando de 
ser, ao menos objectivamente, alimento 
da piedade dos fiéis. A liturgia vai dei-
xando, progressivamente, de ser alimento 
ou fonte de espiritualidade cristã, a qual, 
por sua vez, recorre a outros elementos de 
piedade subjectiva, desligada das formas 
de culto oficial da Igreja, como já tivemos 
oportunidade de escutar nas conferências 
anteriores. 

É com o movimento litúrgico que a 
compreensão da ligação entre os mistérios 
celebrados e espiritualidade cristã se vai 
recuperando e se tornará tema explícito2, 
quer na reflexão dos liturgistas que impul-
sionaram o referido Movimento, quer nos 
pronunciamentos do Magistério, como 
podemos encontrar no motu proprio do 
Papa Pio X Tra le sollecitudini: 

Sendo, de facto nosso vivíssimo desejo 
que o espírito cristão refloresça em tudo e 
se mantenha em todos os fiéis, é necessá-
rio prover antes de mais nada à santidade 
e dignidade do templo, onde os fiéis se 
reúnem precisamente para haurirem esse 
espírito da sua primária e indispensável 
fonte: a participação activa nos sacros-
santos mistérios e na oração pública e 
solene da Igreja3.

Em 1947, com a Encíclica Mediator 
Dei, do Papa Pio XII, dá-se mais um passo 
no ensinamento oficial da Igreja sobre a 
compreensão da relação entre o culto cris-
tão e a vida espiritual dos fiéis: a liturgia, 
na sua autêntica natureza teológica, não é 
o lado puramente exterior e cerimonial do 
culto, mas sim o exercício do sacerdócio 
neotestamentário do Cristo total, cabeça e 
membros.

No discurso de encerramento da se-
gunda sessão do Concílio II do Vaticano, 
2 Cf. B. Neunheuser, «Espiritualidade Litúrgica», 371-

372.
3 Pio X, Motu próprio «Tra le sollecitudini», Introdução.

aquando promulgação da Constituição Sa-
crosanctum Concilium, a 4 de Dezembro 
de 1963, o Papa Paulo VI apresenta a Li-
turgia como fonte primeira da vida divina 
que nos é comunicada, primeira escola da 
nossa vida espiritual4. 

A renovada concepção do conceito de 
liturgia proporcionada pelos documentos 
conciliares, dando maior atenção às di-
mensões cristocêntrica e eclesial, permi-
tirá alcançar uma visão clara da relação 
intrínseca entre celebração litúrgica e vida 
espiritual:

A Liturgia, pela qual, especialmente 
no sacrifício eucarístico, «se realiza a 
obra da nossa redenção», contribui em 
sumo grau para que os fiéis exprimam na 
vida e manifestem aos outros o mistério 
de Cristo e a autêntica natureza da verda-
deira Igreja (SC 2).

1. Espiritualidade cristã e liturgia

Na existência cristã a noção de espiri-
tualidade não deve ser reduzida à dimen-
são subjectiva e intimista da experiência 
religiosa, como se de algo privado se 
tratasse, tocando apenas a esfera da mi-
nha interioridade no relacionamento com 
Deus. 

A espiritualidade ou vida espiritual é 
a vida segundo o Espírito de Deus, que 
nos plasma interiormente, tocando o mais 
profundo de nós mesmos, o nosso espírito 
– daí o poder falar-se de vida interior ou 
vida espiritual – mas que engloba todas as 
dimensões da nossa existência. Não fala-
mos dum espiritualismo “desencarnado”, 
mas duma existência concreta que encon-
tra o seu sentido profundo na dimensão 
espiritual e se manifesta na corporeidade, 

4 Cf. AAS 56 (1964), p. 31-40.
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na inserção comunitária, no compromisso 
pela edificação do mundo em que vive-
mos, segundo o projecto de Deus.

A vida espiritual, na acepção cristã, é 
a vida segundo o Espírito, inaugurada em 
nós no sacramento do Baptismo, que nos 
configura a Cristo Jesus e nos insere no 
seu Corpo que é a Igreja:

 Irmãos: Assim como o corpo é um só 
e tem muitos membros e todos os membros 
do corpo, apesar de numerosos, consti-
tuem um só corpo, assim também sucede 
em Cristo. Na verdade, todos nós – judeus 
e gregos, escravos e homens livres – fomos 
baptizados num só Espírito, para consti-
tuirmos um só corpo e a todos nos foi dado 
a beber um só Espírito (1 Cor 12, 12-13).

É este Espírito, o Espírito de Cristo, 
que nos é dado a beber no sacramento 
do Baptismo, segundo as palavras da 
Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios, 
o princípio dinamizador da vida espiritual 
dum cristão.

A oração eucarística IV, fazendo me-
mória da História da Salvação que culmina 
na Páscoa de Cristo, actualizada na acção 
litúrgica, diz-nos que o Espírito Santo é o 
dom de Cristo que nos torna participantes 
do dinamismo pascal continuando e con-
sumando a obra de santificação:

E a fim de vivermos, não já para nós 
próprios, mas para Ele, que por nós mor-
reu de ressuscitou, de Vós, Pai misericor-
dioso, enviou aos que n’Ele crêem o Espí-
rito Santo, para continuar a sua obra no 
mundo e consumar toda a santificação.

2. O culto cristão 
 como participação existencial 
 no mistério de Cristo

São vários os textos neotestamentá-
rios que iluminam a compreensão da vida 

cristã como identificação existencial com 
Cristo a partir da acção litúrgica. 

Na carta aos Romanos diz-nos o Após-
tolo Paulo:

Por isso, vos exorto, irmãos, pela 
misericórdia de Deus, a que ofereçais os 
vossos corpos como sacrifício vivo, santo, 
agradável a Deus. Seja este o vosso ver-
dadeiro culto, o espiritual (Rom 12, 1).

As palavras do Apóstolo introduzem-
-nos numa compreensão completa do 
culto cristão que, partindo da mediação 
ritual, destina-se a permear e transformar 
a inteira vida dos crentes em Cristo5.

Tendo presente que a concepção neo-
testamentária do culto cristão se distingue 
claramente da estrutura cultual no Antigo 
Testamento – o culto cristão é, nas pági-
nas do novo testamento, um culto intensa-
mente existencial: o cristão exercita o ver-
dadeiro culto na vida quotidiana, pela sua 
existência evangélica no mundo; o culto 
cristão não se situa numa dialéctica de se-
paração com a vida, mas é a própria vida 
–, é na perspectiva rigorosamente cristo-
lógica que se pode entender a ritualidade 
cristã.

Os textos do Novo Testamento, que 
evitam o uso de terminologia ritual (sa-
cerdócio, sacrifício, templo, altar, litur-
gia, etc.) aplicada ao culto cristão, fazem 
disso excepção nas afirmações referentes 
a Cristo. Jesus Cristo em pessoa é Aquele 
que exercita o culto e assume em Si to-
das as estruturas cultuais anteriores, supe-
rando-as6.

Encontramos ainda o uso da termino-
logia cultual nalgumas referências feitas 
ao serviço “cultual” que os cristãos exer-
citam na existência pessoal quotidiana e 
no empenho recíproco na vida da comuni-
5 Cf. M. Augé, Spiritualitá litúrgica, San Paolo, Cini-

sello Balsamo 1998, 5.
6 Cf. M. Augé, Spiritualità litúrgica, 20-21.
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dade: a esmola, a oração, o ministério da 
pregação, a caridade fraterna, etc., pois o 
verdadeiro culto, em contraste com o An-
tigo Testamento ou com os cultos pagãos, 
é a vida cristã concreta, na identificação 
existencial com Cristo.

Mas então, onde se fundamenta a ritu-
alidade do culto cristão? 

Na própria vida e acção de Cristo, no 
dinamismo pascal de toda a sua missão.

A Carta aos Hebreus diz-nos que a 
morte de Jesus torna caducas e inúteis as 
instituições cultuais do Antigo Testamento 
ligadas ao Templo de Jerusalém. 

Disse em seguida: Eis que venho para 
fazer a tua vontade. Suprime, assim, o pri-
meiro culto, para instaurar o segundo. E 
foi por essa vontade que nós fomos san-
tificados, pela oferta do corpo de Jesus 
Cristo, feita uma vez para sempre. Todo o 
sacerdote se apresenta diariamente para 
oferecer o culto, oferecendo muitas vezes 
os mesmos sacrifícios, que nunca podem 
apagar os pecados. Cristo, porém, depois 
de oferecer pelos pecados um único sacri-
fício, sentou-se para sempre à direita de 
Deus, esperando, por último, que os seus 
inimigos sejam postos como estrado dos 
seus pés. De facto, com uma só oferta, Ele 
tornou perfeitos para sempre os que são 
santificados. (Heb 10, 9-14).

A oferta voluntária que Jesus faz da 
sua vida completa definitivamente e su-
pera os múltiplos sacrifícios e ritos vete-
rotestamentários. Jesus não oferece ao Pai 
alguma coisa diferente de Si; o conteúdo 
da sua oferta é Ele mesmo, a sua vida, 
num único acto de amor ao Pai e aos ir-
mãos. A vida de Cristo torna-se o novo e 
único modelo cultual.

Modelando-se na existência de Je-
sus e encontrando nela novas e concretas 
possibilidades de expressão, a existência 
cristã é chamada a prolongar o culto na 

identificação com a própria existência de 
Cristo7.

E a liturgia cristã, onde encontra o 
fundamento da sua ritualidade, da sua di-
mensão sacramental?

Matias Augé, professor de Liturgia no 
Pontifício Ateneu de Santo Anselmo, em 
Roma, escreve no seu ensaio Spiritualità 
liturgica, obra na qual me baseei abun-
dantemente na preparação deste ponto da 
reflexão:

«Jesus, que viveu uma vida de total 
obediência ao Pai e de serviço aos ho-
mens, isto é, o verdadeiro culto e o verda-
deiro sacrifício, no fim da sua existência 
[isto é, da sua missão sobre a terra], re-
toma-a resumindo-a e exprimindo-a com 
o gesto simbólico, cultual, do pão partido 
e partilhado e do cálice do vinho distribu-
ído. Resumida [contida] num gesto ritual, 
repetível, celebrativo, Jesus entrega a sua 
vida aos discípulos para que disso façam 
memória no rito («fazei isto em memória 
de Mim») e na própria existência («To-
mai e comei»), inseparavelmente. Como 
Cristo recolheu a sua existência (o verda-
deiro culto) nos sinais, assim a existência 
humana (o culto espiritual) recolhe-se 
em momentos-sinais que, em certo modo 
separam do quotidiano para celebrar, po-
rém, o grande evento, que dá sentido ao 
quotidiano»8.

O fundamento do culto existencial de 
que fala São Paulo no capítulo 12 da Carta 
aos Romanos, já citada, e a dimensão ri-
tual que ele supõe é o mistério de Cristo, a 
sua encarnação, a sua morte e glorificação 
e o dom do Espírito. Cristo é existência 
cultual perfeita, primordial, o fundamento 
da existência cristã, da espiritualidade 
cristã. Simultaneamente é origem, centro 

7 Cf. M. Augé, Spiritualità litúrgica, 5.
8 M. Augé, Spiritualità litúrgica, 24.
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e objecto do memorial cristão, na eucaris-
tia, nos outros sacramentos e demais ac-
ções litúrgicas da Igreja. 

Portanto, não é possível uma existên-
cia cultual sem a celebração litúrgica que 
actualize sacramentalmente a presença do 
mistério de Cristo. O que dá consistência 
à liturgia cristã não é o rito, no seu carác-
ter externo, mas o mistério de Cristo, de 
que ela faz memória, proporcionando aos 
crentes as atitudes existenciais do próprio 
Cristo.

O Apóstolo Pedro, na sua Primeira 
Carta, exortando os cristãos a uma con-
duta irrepreensível no meio dos pagãos, 
que sirva de testemunho e seja motivo dar 
glória a Deus, convida-os a entrar como 
pedras vivas na construção do edifício es-
piritual, em função dum sacerdócio santo, 
cujo fim é oferecer sacrifícios espirituais 
agradáveis a Deus, por Jesus Cristo (Cf. 
1 Pe 2). Diz ainda «Vós, porém, sois li-
nhagem escolhida, sacerdócio real, nação 
santa, povo adquirido em propriedade, a 
fim de proclamardes as maravilhas da-
quele que vos chamou das trevas para a 
sua luz admirável».

Na exortação apostólica Sacramen-
tum Caritatis (nº 70) o Papa Bento XVI 
diz-nos:

A celebração eucarística surge aqui 
em toda a sua força como fonte e ápice 
da existência eclesial, enquanto exprime a 
origem e simultaneamente a realização do 
culto novo e definitivo, o culto espiritual 
(logiké latreía). As palavras que encontra-
mos sobre isto, na Carta de São Paulo aos 
Romanos [já anteriormente citada], são a 
formulação mais sintética do modo como 
a Eucaristia transforma toda a nossa vida 
em culto espiritual agradável a Deus. […] 
Nesta exortação, aparece a imagem do 
novo culto como oferta total da própria 
pessoa em comunhão com toda a Igreja. 

A insistência do Apóstolo sobre a oferta 
dos nossos corpos sublinha o concretismo 
humano dum culto de forma alguma de-
sencarnado. E, a propósito, o santo de 
Hipona [Agostinho] lembra-nos que «este 
é o sacrifício dos cristãos, ou seja, serem 
muitos e um só corpo em Cristo. A Igreja 
celebra este mistério através do sacra-
mento do altar, que os fiéis bem conhe-
cem e no qual se lhes mostra claramente 
que, naquilo que se oferece, ela mesma 
é oferecida». De facto, a doutrina cató-
lica afirma que a Eucaristia, enquanto 
sacrifício de Cristo, é também sacrifício 
da Igreja e, consequentemente, dos fiéis. 
Esta insistência sobre o sacrifício — sa-
crum facere, «tornar sagrado» — exprime 
aqui toda a densidade existencial que está 
implicada na transformação da nossa re-
alidade humana alcançada por Cristo (Fil 
3, 12).

A liturgia é verdadeira quando, sob 
a acção do Espírito Santo, assume a vida 
real dos crentes para fazer dela uma oferta 
viva a Deus, um sacrifico de louvor, como 
rezamos na oração eucarística IV: parti-
cipando no mesmo pão e no mesmo cá-
lice, «reunidos pelo Espírito Santo num só 
corpo, sejamos em Cristo uma oferenda 
viva para louvor da vossa glória».

3. Renovação litúrgica 
 e formação para o sentido da liturgia

A uma distância de quase 50 anos da 
promulgação da Constituição conciliar so-
bre a Sagrada Liturgia e da consequente 
reforma litúrgica, num contexto duma 
certa perplexidade em que se ouve falar de 
“reforma da Reforma”, vale a pena colo-
carmos a questão lançada por João Paulo 
II, em 1994, na Carta Apostólica Tertio 
millenio adveniente (nº 36): 
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Em que medida é vivida a liturgia 
como “fonte e cume” da vida eclesial, 
segundo o ensinamento da Sacrosanctum 
Concilium?

Em que medida – atrevo-me a pergun-
tar – a Liturgia é entendida e celebrada 
como centro da vida das nossas comuni-
dades cristãs e de cada um dos seus mem-
bros, como princípio dinamizador duma 
genuína espiritualidade cristã? 

Sem anular as legítimas correntes de 
espiritualidade como formas de concreti-
zação da piedade cristã ou os diferentes 
carismas que inspiram as diversas “espi-
ritualidades” na vida da Igreja (por exem-
plo a espiritualidade sacerdotal, a espiri-
tualidade de uma família religiosa, de um 
movimento eclesial, de uma forma espe-
cífica de empenho missionário, etc.), a 
espiritualidade litúrgica há-de ser o subs-
trato comum a qualquer forma de vida 
cristã como concretização existencial da 
configuração com Cristo nos divinos mis-
térios.

Para tal, torna-se absolutamente ne-
cessário o aprofundamento do sentido 
da Liturgia da Igreja como celebração do 
mistério de Cristo.

Na Exortação Apostólica pós sinodal 
Ecclesia in Europa, o Beato João Paulo II 
escrevia:

Alguns sintomas revelam uma atenu-
ação do sentido do mistério nas próprias 
celebrações litúrgicas, quando o objec-
tivo destas é precisamente reforçá-lo. Por 
isso, é urgente que se reavive na Igreja o 
autêntico sentido da liturgia. Esta, como 
foi recordado pelos padres sinodais, é 
instrumento de santificação, celebração 
da fé da Igreja, meio de transmissão da 
fé. Constitui, juntamente com a Sagrada 
Escritura e os ensinamentos dos Padres 
da Igreja, uma fonte viva de autêntica e 
sólida espiritualidade (n. 70).

Se já tanta estrada se fez depois do 
Concílio Ecuménico Vaticano II para vi-
ver o sentido autêntico da liturgia, resta 
ainda muita por fazer. São necessárias 
uma contínua renovação e uma constante 
formação de todos: ordenados, consagra-
dos e leigos.

A verdadeira renovação, longe de 
servir-se de actos arbitrários, consiste em 
desenvolver cada vez melhor a consciên-
cia do sentido do mistério, para fazer das 
liturgias momentos de comunhão com o 
mistério grande e sagrado da Santíssima 
Trindade. Celebrando as acções sagradas 
como relacionamento com Deus e acolhi-
mento dos seus dons, expressão de autên-
tica vida espiritual, a Igreja na Europa 
poderá verdadeiramente alimentar a sua 
esperança e oferecê-la a quem a perdeu 
(n. 72).

4. Formação litúrgica 
 e participação plena e activa 
 na Liturgia

A participação activa, segundo a dou-
trina conciliar, não é uma possibilidade 
entre outras, mas deriva da própria natu-
reza da liturgia, como afirma o nº 14 da 
Constituição: 

Na reforma e incremento da sagrada 
liturgia, deve dar-se a maior atenção a 
esta plena e activa participação de todo 
o povo porque ela é a primeira e neces-
sária fonte onde os fiéis hão-de beber o 
espírito genuinamente cristão. Esta é a 
razão que deve levar os pastores de almas 
a procurarem-na com o máximo empenho, 
através da devida educação.

Na liturgia, antes de mais na celebra-
ção eucarística, mas também nos outros 
sacramentos e acções litúrgicas, a Igreja 
celebra o mistério da fé, ou seja, a reali-
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dade da salvação realizada no mistério 
pascal de Jesus Cristo, que é o objecto da 
própria acção litúrgica. Os cristãos entra-
rão neste mistério não como estranhos ou 
espectadores mudos, mas participando na 
acção sagrada consciente, activa e frutuo-
samente, por meio duma boa compreensão 
dos ritos e orações (“per ritus et preces”, 
utilizando a expressão consagrada pela 
constituição conciliar) (cf. SC 48). E não 
se trata apenas de compreender bem os ri-
tos e as orações para através deles se po-
der tomar parte activa na acção litúrgica, 
mas acima de tudo de “compreender” o 
próprio mistério da fé, ou seja, a realidade 
salvífica, à qual se tem acesso “per ritus et 
preces”, que são a expressão desse mesmo 
mistério9. Daí a importância da mistago-
gia na formação litúrgica e espiritual do 
povo de Deus.

É, pois, fundamental compreender 
a liturgia não apenas na sua dimensão 
formal, como um conjunto de regras ou 
rubricas que constituem um solene ceri-
monial; para bem celebrar é importante, 
sem dúvida, conhecê-las e aplicá-las. Mas 
o verdadeiro sentido da celebração só se 
alcança tomando consciência do que real-
mente se celebra: a história da salvação de 
Deus em favor da humanidade, cada um 
dos seus momentos ou etapas que culmi-
nam na Páscoa de Cristo. 

Por meio de ritos e orações os cris-
tãos são envolvidos neste mistério, cele-
brando-o como memorial e exprimindo-o 
na vida. Nisto consiste a espiritualidade li-
túrgica que não é outra coisa senão a con-
figuração da vida de cada um dos crentes e 
da inteira comunidade eclesial a partir da 
Páscoa de Jesus Cristo, celebrada e parti-
cipada na sagrada liturgia.

9 Cf. E. Mazza, «La participazione attiva alla liturgia 
e l’efficacia dei sacramenti», La Rivista del Clero 
Italiano 90 (2009), 59-60.

5. Características 
 da espiritualidade litúrgica

Para terminar, e à maneira de resumo, 
gostaria de enumerar algumas das carac-
terísticas da espiritualidade litúrgica10, 
ilustrando-as com algumas palavras do 
Magistério da Igreja em matéria litúrgica 
e dos textos litúrgicos do Missal Ro-
mano:

A espiritualidade litúrgica é trinitá-
ria: 

A liturgia é obra da Santíssima Trin-
dade, segundo a expressão do Catecismo 
da Igreja Católica11.

Os fiéis, através da liturgia, entram 
em comunhão com a Santíssima Trindade, 
experimentando como dom da graça a sua 
participação na natureza divina12.

Ao Pai, por Cristo, no Espírito, como 
rezamos na doxologia da Oração Euca-
rística ou na conclusão desenvolvida das 
orações presidenciais.

A espiritualidade litúrgica é cristo-
lógica e pascal: 

Toda a acção da Igreja tende para a 
comunhão de vida com Cristo; e é na Li-
turgia que a Igreja manifesta e comunica 
aos fiéis a obra da salvação, realizada por 
Cristo de uma vez para sempre13.

Deus de infinita bondade, que nos ali-
mentais com o Corpo e o Sangue do vosso 
Filho, tornai-nos também participantes 
na sua natureza divina14.

10 J. Caldas Esteves – J. Cordeiro, Liturgia da Igreja, 
Universidade Católica Portuguesa, Lisboa 2008, 211-
213.

11 CICa, Artigo 1.
12 João Paulo II, Ecclesia in Europa, n. 70.
13 João Paulo II, Vicesimus quintus annus, n. 22.
14 Missal Romano, Domingo XXVIII do Tempo 

Comum, Oração Depois da Comunhão.
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A espiritualidade litúrgica é pneu-
matológica: 

Na liturgia, o Espírito Santo é o pe-
dagogo da fé do povo de Deus, o artífice 
das «obras-primas de Deus» que são os 
sacramentos da Nova Aliança. O desejo 
e a obra do Espírito no coração da Igreja 
é que nós vivamos da vida de Cristo res-
suscitado. Quando Ele encontra em nós 
a resposta da fé que suscitou, realiza-se 
uma verdadeira cooperação. E, por ela, a 
liturgia torna-se a obra comum do Espí-
rito Santo e da Igreja15.

Senhor nosso Deus, concedei que este 
sacramento celeste nos santifique total-
mente […], para que não sejamos condu-
zidos pelos nossos sentimentos mas pela 
virtude vivificante do vosso Espírito.16

A espiritualidade litúrgica é teân-
drica, isto é, resulta da interacção entre 
Deus e o homem, que caracteriza a própria 
liturgia. O diálogo salvífico entre Deus e 
a humanidade, realizado plenamente no 
mistério pascal de Cristo e participado pe-
los que celebram a liturgia, implica-nos na 
correspondência à graça divina que nos é 
comunicada.

Da Liturgia, pois, em especial da 
Eucaristia, corre sobre nós, como de sua 
fonte, a graça, e por meio dela conseguem 
os homens com total eficácia a santifica-
ção em Cristo e a glorificação de Deus, a 
que se ordenam, como a seu fim, todas as 
outras obras da Igreja17.

Vós não precisais dos nossos louvo-
res e poder glorificar-Vos é dom da vossa 
bondade; porque os nossos hinos de bên-
ção, nada aumentando à vossa infinita 

15 CICa 1091.
16 Missal Romano, Domingo XXIV do Tempo Comum, 

Oração Depois da Comunhão.
17 Sacrosanctum Concilium 10.

grandeza, alcançam-nos a graça da salva-
ção, por Cristo nosso Senhor18

A espiritualidade litúrgica é eclesio-
lógica: 

A Liturgia, ao mesmo tempo que edi-
fica os que estão na Igreja em templo santo 
no Senhor, em morada de Deus no Espí-
rito, até à medida da idade da plenitude 
de Cristo, robustece de modo admirável as 
suas energias para pregar Cristo e mostra 
a Igreja aos que estão fora, como sinal er-
guido entre as nações, para reunir à sua 
sombra os filhos de Deus dispersos, até 
que haja um só rebanho e um só pastor19.

Fazei, Senhor, que a sagrada comu-
nhão nos vossos mistérios, sinal da nossa 
união convosco, realize a unidade na 
vossa Igreja20.

A espiritualidade litúrgica é sacra-
mental

A redenção encontra o seu prelúdio 
nas gestas admiráveis do Antigo Testa-
mento e foi cumprida por Cristo Senhor, 
de modo especial por intermédio do Mis-
tério pascal da sua sagrada paixão, res-
surreição da morte e gloriosa ascensão. 
Todavia, ela tem necessidade de ser não 
apenas anunciada, mas também actu-
ada, e é isto que acontece “por meio do 
Sacrifício e dos Sacramentos, em redor 
dos quais gravita toda a vida litúrgica”. 
Cristo torna-se especialmente presente 
nas acções litúrgicas, associando a Igreja 
a si mesmo21. 

Deus de infinita bondade, que renovais 
o mundo com admiráveis sacramentos, fa-

18 Missal Romano, Prefácio Comum IV.
19 Sacrosanctum Concilium 2.
20 Missal Romano, Domingo XI do Tempo Comum, 

Oração Depois da Comunhão.
21 João Paulo II, Spiritus et Sponsa, n. 2.
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zei que a vossa Igreja se enriqueça sempre 
mais com estes benefícios eternos22.

A espiritualidade litúrgica é missio-
nária: 

Na Última Ceia, Jesus entrega aos 
seus discípulos o sacramento que actua-
liza o sacrifício que Ele, em obediência 
ao Pai, fez de Si mesmo pela salvação 
de todos nós. Não podemos abeirar-nos 
da mesa eucarística sem nos deixarmos 
arrastar pelo movimento da missão que, 
partindo do próprio Coração de Deus, 
visa atingir todos os homens; assim, a 
tensão missionária é parte constitutiva da 
forma eucarística da existência cristã23. 

Deus, que na vossa benigna providên-
cia quisestes que todos os homens partici-
pem nos benefícios da redenção e o reino 
de Cristo se estenda a toda a terra, fazei 
que a vossa Igreja, sacramento universal 
de salvação, manifeste e realize o mistério 
do vosso amor pelo género humano24.

A espiritualidade litúrgica tem um 
carácter cósmico:

A vida litúrgica da Igreja, na perspec-
tiva da Sacrosanctum concilium, adquire 
um respiro cósmico e universal, assina-
lando de maneira profunda o tempo e o 
espaço do homem. É nesta óptica que se 
compreende também a renovada atenção 
que a Constituição dá ao ano litúrgico, ca-
minho através do qual a Igreja recorda o 
Mistério pascal de Cristo, e que o revive25.

Senhor, que pelo mistério pascal de 
Cristo restaurastes a dignidade da na-
tureza humana e lhe destes a nova espe-
rança da ressurreição, fazei-nos viver em 

22 Missal Romano, Segunda-feira da Semana IV da Qua-
resma, Colecta.

23 Bento XVI, Sacramentum caritatis, n. 84.
24 Missal Romano, Missa pela Santa Igreja A, Colecta.
25 João Paulo II, Spiritus et Sponsa, n. 3.

amor constante o que anualmente cele-
bramos na fé26.

A espiritualidade litúrgica tem um 
carácter escatológico: 

Pela liturgia da terra participamos, 
saboreando-a já, na liturgia celeste cele-
brada na cidade santa de Jerusalém, para 
a qual, como peregrinos, nos dirigimos27.

Fazei frutificar em nós, Senhor, os 
mistérios que celebramos, pelos quais, 
durante a nossa vida na terra nos ensinais 
a amar os bens do Céu e a viver para os 
valores eternos28.

Conclusão

Lex orandi – lex credendi – lex vi-
vendi: a vida cristã brota da oração litúr-
gica na sua da relação intrínseca com os 
conteúdos da fé cristã, como reza a oração 
colecta da Missa de Sexta-feira da Oitava 
da Páscoa: Deus eterno e omnipotente, 
que na Páscoa da nova aliança ofereces-
tes aos homens o dom da reconciliação e 
da paz, fazei que realizemos na vida o que 
celebramos na fé.

Termino com as palavras do Beato João 
Paulo II no documento já citado Ecclesia in 
Europa: Que neste início de milénio se de-
senvolva uma “espiritualidade litúrgica”, 
que leve as pessoas a tomarem consciência 
de Cristo como primeiro “liturgo”, que não 
cessa de agir na Igreja e no mundo, em vir-
tude do Mistério pascal continuamente ce-
lebrado, e associa a Si a Igreja, para louvor 
do Pai, na unidade do Espírito Santo.

Pedro Miguel Franco Lourenço

26 Missal Romano, Quarta-feira da Semana II da Páscoa, 
Colecta.

27 Sacrosanctum Concilium 8.
28 Missal Romano, Domingo I do Advento, Oração 

Depois da Comunhão.
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O  Tempo da Quaresma 
 destina-se a preparar a celebração da Páscoa: 

a liturgia quaresmal prepara 
para a celebração do mistério pascal 
tanto os catecúmenos, 
através dos diversos graus da iniciação cristã, 
como os fiéis, 
por meio da recordação do Baptismo 
e das práticas de penitência.

Calendário Romano, 27

secretariado nacional de liturgia

O TEMPO 
DA QUARESMA

ISBN 978-989-8293-12-1

O simples enunciar dos títulos deste 
livro ajudará, por certo, a descobrir 
a riqueza do seu conteúdo e justifica 
a oportunidade da sua publicação: A 
Quaresma, preparação para a Pás-
coa; A dimensão penitencial da Qua-
resma; A dimensão baptismal da Qua-
resma; Pastoral e espiritualidade da 

Quaresma; O Leccionário do Tempo 
da Quaresma; Os cânticos e a música 
litúrgica para o Tempo da Quaresma.
História, liturgia, pastoral, teologia e 
arte dos sons deram-se as mãos, atra-
vés da palavra escrita dos respectivos 
autores, e proporcionaram-nos um li-
vro rico de conteúdo e de fácil leitura.
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sErViço NacioNal dE Música sacra

IV CURSO NACIONAL 
DE MÚSICA LITÚRGICA

EXAMES FINAIS

Com os exames finais, que decorreram 
em Fátima de 22 a 30 de Agosto passado, 
terminou o IV Curso Nacional de Música 
Litúrgica, que se tinha iniciado três anos 
antes. 

Trata-se de uma iniciativa do Ser-
viço Nacional de Música Sacra – um 
departamento do Secretariado Nacional 
de Liturgia – que visa preparar os agen-
tes da música da Igreja, nomeadamente 
organistas, salmistas e directores de coro 
e assembleia para o correcto exercício do 
seu ministério litúrgico. Os trabalhos do 
Curso decorreram na Domus Carmeli e 
tiveram o apoio financeiro do Santuário 

de Fátima, com a colaboração da firma 
Serafim Jerónimo, de Braga, que disponi-
bilizou os órgãos.

Os exames finais, (com 16 alunos na 
vertente de órgão litúrgico, 14 em direcção 
coral e 8 salmistas) puderam manifestar 
um interessantíssimo caminho percorrido 
por estes 38 jovens, promissores agentes 
da música da igreja em Portugal. Aliás, foi 
isso mesmo que o Presidente da Comissão 
Episcopal de Liturgia, D. Anacleto Oli-
veira, disse ao grupo num encontro alguns 
dias antes do final dos trabalhos:

“O vosso lugar na Igreja em Portugal 
é imprescindível. Temos muita esperança 
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em vós, para que contribuam para o movi-
mento de renovação da música sacra em 
Portugal. Têm todo o nosso apoio...”

O curso terminou dia 30 com uma 
sessão solene de encerramento em que 
foram entregues aos alunos os respectivos 
diplomas. 

O Director do Curso, Cón. Ferreira dos 
Santos, depois dos justos agradecimentos 
às várias entidades envolvidas, elogiou 
os alunos pelo fantástico trabalho e pelos 
progressos feitos ao longo destes três anos 
e, quanto aos 11 professores, sublinhou a 
competência, o espírito de corpo e a dedi-
cação inexcedível aos alunos e à causa da 

música litúrgica em Portugal. Esses pro-
fessores são: Emanuel Pacheco e António 
Mário Costa (Direcção Coral), Fernando 
Valente e António Mário Costa e Emanuel 
Pacheco (Harmonia), António Esteireiro, 
Filipe Veríssimo, Tiago Ferreira e P. Antó-
nio Cartageno (Órgão/ Harmonia prática) 
P. Carlos Cabecinhas (Liturgia e História 
da Salvação), P. Pedro Miranda (História 
da Música Sacra); Filipa Lã e Joaquina Ly 
(Canto).

Esperamos que se possam criar as 
condições para iniciar proximamente o V 
Curso...

Serviço Nacional de Música Sacra
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sErViço NacioNal dE acólitos

COETUS 
INTERNATIONALIS MINISTRANTIUM 

Associação Europeia de Acólitos 
reunida em Fátima 

De 6 a 9 de Setembro de 2011 decor-
reu em Fátima a Assembleia Geral do 
CIM (Coetus Internacionalis Ministran-
tium). O CIM tem por missão congregar 
os responsáveis nacionais e diocesanos da 
pastoral de acólitos dos diferentes países, 
especialmente da Europa e a realização da 
Peregrinação Internacional de Acólitos a 
Roma.

Este encontro que decorreu na Domus 
Carmeli, sob a presidência de Sr. D. 
Ladslaw Namet, Bispo de Zrenjanin na 

Sérvia, teve a participação de diferentes 
países: Áustria, Bélgica, Suíça, Alema-
nha, França, Hungria, Croácia, Itália, 
Luxemburgo, Roménia, Eslováquia, Sér-
via e Portugal com o Serviço Nacional de 
Acólitos (SNA), Aveiro, Évora, Leiria-
-Fátima e Lisboa.

Com 50 anos de existência o CIM 
debateu em Fátima o seu futuro como 
sector importante de partilha e ajuda na 
pastoral dos acólitos em toda a Europa. 
Isto é, definir o CIM como um verdadeiro 
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grupo de trabalho e de estudo sobre a 
pastoral dos acólitos, bem como ser um 
verdadeiro centro de partilha de mate-
riais e documentação do que se produz 
em cada diocese e país. Pontos diversos 
da orgânica interna de funcionamento 
foram igualmente debatidos. Ficaram 
estatutariamente reconhecidos os actuais 
grupos linguísticos: Francês (no qual Por-
tugal participa), Alemão e Húngaro. Ficou 
ainda definido que o encontro do CIM 
de 2012 será composto por Jornada de 
Estudos e Assembleia Geral em Zagrebe 
de 3 a 6 de Setembro e que a Peregrinação 

Internacional de Acólitos a Roma deverá 
ser em Agosto de 2015.

Além dos trabalhos próprios de uma 
assembleia-geral de qualquer organismo, 
este encontro foi um verdadeiro centro de 
diálogo e partilha entre várias realidades 
sociais e eclesiais no seio da Europa. A 
participação activa no terço e procissão 
das velas de dia 7, no dia 8 a Missa na 
Capelinha das Aparições e a visita guiada 
ao Santuário foram igualmente momentos 
importantes, havendo a destacar a oração 
pelos acólitos de todo o mundo, reali-
zada junto do túmulo do Beato Francisco 
Marto, patrono dos acólitos de Portugal. 

Tendo sido considerado como um dos 
melhores encontros do CIM, a organiza-
ção portuguesa, realizada pelo SNA, agra-
dece de um modo especial todo o apoio 
prestado pelo Secretariado Nacional de 
Liturgia, Casa Domus Carmeli – Carmeli-
tas Descalços, Santuário de Fátima, Semi-
nário dos Olivais e diversos voluntários.

Serviço Nacional de Acólitos
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corrEio dos lEitorEs

QUESTÕES LITÚRGICAS

Sacramento da penitência 
administrado por um sacerdote católico

a penitentes de outra igreja cristã não católica

Pergunta:
Gostaria de saber se um sacerdote 

católico romano pode receber, fora do 
perigo de morte, um penitente que per-
tença a outra religião e, em caso afirma-
tivo, se a lei do sigilo se aplica também a 
estas situações.

Resposta:
Para responder à sua pergunta, carís-

simo consulente, vou tomar por guia o 
Directório Ecuménico, documento que 
poderá encontrar no Enquirídio dos Docu-
mentos da Reforma Litúrgica, publicado 
pelo Secretariado Nacional de Liturgia. 

Começo por esclarecer que esta res-
posta se refere apenas à religião cristã, 
e não a outra qualquer, como poderia 
deduzir-se da expressão que utiliza na sua 
pergunta: “outra religião”.

Com efeito, o Directório Ecuménico 
trata apenas da partilha da vida sacramen-
tal da Igreja católica com os membros das 
diferentes Igrejas orientais que não estão 
em plena comunhão com ela (vulgarmente 
designadas por Igrejas ortodoxas), e com 
os membros de outras Igrejas e Comuni-
dades eclesiais (vulgarmente chamadas 
protestantes).

O Directório fala primeiro da partilha 
da vida sacramental entre a Igreja católica 
e as diferentes Igrejas orientais e a seguir 
dessa mesma partilha com as outras Igre-

jas e Comunidade eclesiais. A minha res-
posta segue esse mesmo caminho.

1. Pode um sacerdote católico romano, 
fora do perigo de morte, receber um 
penitente que pertença a uma das 
Igrejas orientais que não estão em 
plena comunhão com a Igreja cató-
lica, e dar-lhe a absolvição sacra-
mental?
Entre a Igreja católica e as Igrejas 

orientais que não estão em plena comu-
nhão com ela, há sempre uma estreita 
comunhão no domínio da fé e dos sacra-
mentos. Por isso, “os ministros católicos 
podem licitamente administrar o sacra-
mento da Penitência aos membros das 
Igrejas orientais que o solicitam por sua 
própria iniciativa e têm as disposições 
requeridas, atendendo à disciplina das 
Igrejas orientais para com os seus pró-
prios fiéis e evitando qualquer sinal de 
proselitismo” (EDREL 3418).

2. Pode um sacerdote católico romano, 
fora do perigo de morte, receber um 
penitente que pertença a uma das 
outras Igrejas e Comunidades ecle-
siais, e dar-lhe a absolvição sacra-
mental?
A Igreja católica ensina que, pelo 

baptismo, os membros de outras Igrejas 
e Comunidades eclesiais se encontram 
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numa comunhão real, embora imperfeita, 
com a Igreja católica e que o baptismo 
constitui o vínculo sacramental da uni-
dade que existe entre todos aqueles que, 
por meio dele, foram regenerados. 

Por isso, “à luz destes dois princípios 
básicos, que devem sempre ser considera-
dos em conjunto, a Igreja católica, duma 
maneira geral, admite ao sacramento da 
Penitência, unicamente aqueles que se 
encontram na sua unidade de fé, de culto 
e de vida eclesial. Pelas mesmas razões 
a Igreja reconhece também que, em cer-
tas circunstâncias a título excepcional 
e sob certas condições, a admissão ao 
sacramento da Penitência pode ser auto-
rizada ou até aconselhada a cristãos de 
outras Igrejas e Comunidades eclesiais” 
(EDREL 3422).

Em caso de perigo de morte, os minis-
tros católicos podem administrar o sacra-
mento da Penitência a uma pessoa bap-
tizada, nas condições seguintes: “1) que 
essa pessoa se encontre impossibilitada 
de recorrer a um ministro da sua Igreja 
ou Comunidade eclesial; 2) que solicite 
o sacramento da Penitência de sua livre 
vontade; 3) que manifeste a fé católica 
neste sacramento; 4) e que esteja devi-
damente preparada para o celebrar” 
(EDREL3424).

3. Será que a lei do sigilo se aplica tam-
bém a estas situações?
Sem qualquer sombra de dúvida, pelo 

menos no que se refere ao sacerdote cató-
lico romano.

Um colaborador do SNL

Pergunta:
Os corporais costumam ter, no centro 

de uma das faces, uma cruz bordada. Na 
minha Paróquia sempre foi costume colo-
car a cruz voltada para o povo. Há dias 
o Pároco disse ao diácono e aos acólitos 
que a cruz do corporal devia estar voltada 
para ele. Podem ajudar-me a descobrir 
qual é o modo mais correcto de proceder? 

Resposta:
Vou responder-lhe com a maior bre-

vidade possível, pois o assunto é um por-
menor sem qualquer relevância, e sobre o 
qual nada se diz em nenhum documento 
da última reforma litúrgica.

Ao consultar a Instrução Geral do 
Missal Romano damo-nos conta de duas 
coisas: não se diz o que os corporais são, 

mas diz-se para que servem, quem os 
pode colocar no altar e retirar, e quando. 
O mesmo acontece a quem consulta o 
Cerimonial dos Bispos.

A Celebração das Bênçãos, no Capí-
tulo XXXII, dedicado à Bênção dos 
objectos e vestes que se usam nas celebra-
ções litúrgicas, diz o seguinte: “Entre as 
coisas que se destinam ao culto sagrado, 
há algumas que merecem uma atenção 
especial. Por isso é conveniente que 
sejam benzidas antes de serem usadas… 
Convém benzer a píxide, a custódia, os 
paramentos, bem como os corporais e as 
toalhas que normalmente são usados nas 
celebrações litúrgicas” (nn. 1068 e 1070).

Este conjunto de indicações leva-nos 
a uma primeira conclusão: dado que os 
corporais se destinam a colocar sobre 

O Corporal
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eles a patena com o Corpo do Senhor e 
o cálice com o Sangue, é conveniente 
benzê-los.

A segunda conclusão poderá ser esta: 
se alguém quiser saber, à luz dos docu-
mentos da última reforma litúrgica, quais 
a forma e dimensões de um corporal, 
pormenor que tem a sua importância, não 
encontrará a mínima indicação em qual-
quer dos documentos citados, nem tão 
pouco acerca do material de que devem 
ser feitos e se devem ter ou não ter uma 
cruz no centro de uma das faces, ou para 
que lado deve ficar voltada a parte do cor-
poral que leva essa cruz, quando o minis-
tro o desdobra no altar.

Note-se, aliás, que o mesmo acontecia 
antes da reforma litúrgica promovida pelo 
Vaticano II, sinal de que os documentos 
doutras épocas também eram omissos 
sobre o assunto. A título de exemplo vou 
citar-lhe o que dizia sobre o tema, o mais 
célebre liturgista português, D. António 
Coelho, no seu compêndio Curso de Litur-
gia Romana, n. 200): 

“Corporal. É provável que nos pri-
meiros tempos os sacerdotes se servissem 
duma só toalha, que simultaneamente 
cobria o altar e as oblatas, o sudarium, 
que deu origem à toalha do altar e ao cor-
poral. O corporal, assim chamado por ter 
de envolver o Corpo do Senhor, era bas-
tante grande, para poder receber as obla-
ções dos fiéis. Por documentos do século 
XI se vê que a parte posterior do corporal 
era levantada e dobrada sobre o cálice, 
e nalguns lugares era utilizado um outro 
pano dobrado para cobrir o cálice. Tal é 
a origem da pala.  Mas, embora separada, 
a pala continuava a ser conside rada como 
uma porção do corporal, a sua continua-
ção.

O corporal deve ser quadrado e bas-
tante grande (pelo menos 45x45 cm.) para 

que nele se possa pôr a hóstia, o cálice e, 
eventualmente, algumas partículas ou a 
píxide. Deve ser de linho ou de cânhamo, 
branco, sem bordado algum, nem de ouro 
nem de seda, no meio (Ritus, 1, 1). Deve 
ser benzido. É tolerado cercar o corporal 
duma pequena renda, que não faz parte 
dele. Querem alguns que se coloque uma 
cruz, de ordinário vermelha, no quadrado 
do meio da parte anterior, para o Cele-
brante colocar a hóstia sempre no mesmo 
lugar. Esta cruz não é prescrita e tem 
até o inconveniente de não deixar reco-
lher facilmente os fragmentos. Pode-se 
conseguir o mesmo resultado dobrando 
o corporal sempre da mesma maneira: 
isto é, primeiro a parte que está do lado 
do Celebrante, depois a parte oposta, em 
seguida o quadro que fica à mão direita, e 
por fim o da esquerda. Para o desdobrar, 
segue-se a ordem inversa”.

✠

Representação esquemática da explicação de D. 
António Coelho, na qual o seu pároco se terá base-
ado para as indicações que deu ao diácono e aos 
acólitos. O quadrado onde está a cruz está do lado 
do Celebrante

Não vou dizer mais nada nem tirar 
mais nenhuma conclusão. Deixo para si 
esse trabalho.

Um colaborador do SNL
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Missas de defuntos

Pergunta:
O que se quer dizer com “Missas de 

defuntos”?

Resposta:
A definição de “Missas de defuntos” 

pode encontrá-la na Instrução geral do Mis-
sal Romano, n. 379: «A Igreja oferece pelos 
defuntos o sacrifício eucarístico da Páscoa 
de Cristo, a fim de que, pela mútua comu-
nhão entre todos os membros do Corpo de 
Cristo, se alcance para uns o auxílio espiri-
tual e para outros consolação e esperança».

Há várias Missas de defuntos: a Missa 
exequial, a Missa depois de recebida a 
notícia da morte de uma pessoa, ou no dia 
da sepultura ou no primeiro aniversário, 
e as Missas quotidianas. Essas Missas 
têm orações e leituras próprias: as orações 
encontram-se no Missal Romano, edição 
de altar, p. 1277-1312 e as leituras no Lec-
cionário VIII (Missas rituais, votivas, de 
defuntos e para diversas circunstâncias), 
p. 1075-1152.

Em que dias podem ou não podem 
celebrar-se essas Missas com as suas ora-
ções e leituras próprias? 
 a) a Missa exequial pode celebrar-se 

todos os dias, excepto nas soleni-
dades de preceito, na Quinta-Feira 
da Semana Santa, no Tríduo Pas-
cal e nos domingos do Advento, 
Quaresma e Tempo Pascal. 

 b) a Missa depois de recebida a 
notícia da morte, ou no dia da 
sepultura ou no primeiro aniver-
sário pode celebrar-se nos dias 
dentro da Oitava do Natal, e nos 
dias em que ocorre uma memória 
obrigatória ou uma féria, que não 
seja Quarta-Feira de Cinzas nem 
Semana Santa. 

 c) as Missas «quotidianas», podem 
celebrar-se nos dias feriais do 
Tempo Comum em que ocorre 
uma memória facultativa ou se 
diz o Ofício da féria, contanto que 
sejam efectivamente aplicadas 
pelos defuntos.

Pode encontrar um resumo de tudo 
isto no Directório Litúrgico 2011, p. 25.

Pergunta:
O que significa “Proibidas as Missas 

de defuntos”, como hoje, Quarta-Feira de 
Cinzas?

Resposta:
A primeira coisa que tenho a dizer-

-lhe é que, na Quarta-Feira de Cinzas são 
proibidas as Missas de defuntos, excepto 
a exequial (cf. Directório Litúrgico 2011, 
p. 68) e não como escreve no seu texto, 
proibidas as Missas de defuntos.

O texto proibidas as Missas de defun-
tos, excepto a exequial significa que, na 
Quarta-Feira de Cinzas, de entre todas 
as Missas de defuntos, só pode celebrar-
-se a Missa exequial, ou seja, aquela em 
que está presente o corpo do defunto. 
Essa Missa, mesmo nesse dia, tem ora-
ções e leituras próprias. Mas só essa, e 
mais nenhuma. Todas as outras Missas de 
defuntos são proibidas nesse dia. Porquê? 
Por causa da importância, para a comu-
nidade cristã, da Missa de Quarta-Feira 
de Cinzas, com suas orações e leituras 
próprias. Nesse dia tem início uma nova 
Quaresma, pelo que as respectivas orações 
e leituras não devem deixar de fazer-se, 
salvo quando se celebra, nesse dia, uma 
Missa exequial.

 Um colaborador do SNL
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Missa verpertina

Perguntas:
Na tarde do dia 1 de Janeiro de 2011, 

solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, 
há ou pode haver Missa vespertina do 
domingo seguinte? 

Na tarde do dia 19 de Março de 2011, 
sábado, Solenidade de S. José, pode haver 
Missa vespertina do domingo seguinte, II 
Domingo da Quaresma?

Na tarde do dia 13 de Agosto de 2011, 
sábado, pode haver missa vespertina de 
domingo?

Na tarde do dia 14 de Agosto de 2011, 
domingo, pode haver Missa vespertina do 
dia 15, Assunção de Nossa Senhora?

Respostas:
As respostas às suas quatro pergun-

tas pode encontrá-las consultando, por 
exemplo, o Directório Litúrgico 2011, 
publicado pelo Secretariado Nacional de 
Liturgia.

Dessa consulta resultam estas respos-
tas:

Na tarde do dia 1 de Janeiro de 2011, 
no caso de haver Missa vespertina em 
determinada paróquia, o celebrante deve 
tomar os textos da Missa do domingo 
seguinte, Epifania do Senhor, porque a 
Epifania tem precedência sobre a sole-
nidade de Santa Maria Mãe de Deus (cf. 
Tabela dos dias litúrgicos por ordem de 
precedência, I, 2, p. 7).

Na tarde do dia 19 de Março de 2011, 
no caso de haver Missa vespertina em 
determinada paróquia, o celebrante deve 
tomar os textos da Missa do domingo 
seguinte, II Domingo da Quaresma (cf. 
Tabela dos dias litúrgicos por ordem de 
precedência, I, 2, p. 7).

Na tarde do dia 13 de Agosto de 2011, 
no caso de haver Missa vespertina em 

determinada paróquia, o celebrante deve 
tomar os textos da Missa do domingo 
seguinte, XX Domingo do Tempo comum 
(cf. Tabela dos dias litúrgicos por ordem 
de precedência, II, 6, p. 8).

Na tarde do dia 14 de Agosto de 2011, 
no caso de haver Missa vespertina em 
determinada paróquia, o celebrante deve 
tomar os textos da Missa da Assunção da 
Virgem Santa Maria, ou seja, do dia 15 de 
agosto (cf. Tabela dos dias litúrgicos por 
ordem de precedência, I, 3, p. 7).

Para compreender estas diversas 
respostas litúrgicas, deve ter em conta 
o que dizem, sobre este assunto, dois 
documentos litúrgicos fundamentais da 
reforma levada a cabo pelo Concílio Vati-
cano II, um dos quais se chama Normas 
universais do Ano Litúrgico e do Calen-
dário (NUALC), e o outro Tabela dos 
dias litúrgicos por ordem de precedência. 
O texto tirado destes dois documentos vai 
a negrito.

O dia litúrgico começa à meia noite 
e termina na meia noite seguinte. Mas 
a celebração do domingo e das soleni-
dades começa na tarde do dia prece-
dente (NUALC, n. 3). É por isso que as 
celebrações nos sábados à tarde, a partir 
das horas vespertinas, são as do domingo 
(Missa vespertina e I Vésperas), como 
acontecerá no próximo dia 13 de Agosto 
de 2011.

O domingo deve considerar-se como 
o dia de festa primordial. Pela sua pecu-
liar importância, o domingo cede a sua 
celebração somente às solenidades… 
(NUALC, nn. 4-5). É o caso do dia 14 de 
Agosto de 2011, que é o XX Domingo do 
Tempo comum, ao qual se segue a soleni-
dade da Assunção da Virgem Santa Maria, 
no dia 15 de Agosto, o que tem como con-
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sequência que na tarde do domingo, dia 
14, os textos a utilizar na Missa de vigília 
[as missas de vigília têm textos próprios] 
e nas I Vésperas, são os da solenidade e 
não os do XX Domingo do Tempo comum.

Os domingos da Quaresma têm a 
precedência sobre todas as solenidades 
(NUALC, n. 5). É por isso que na tarde 
do dia 19 de Março de 2011, Solenidade 
de S. José, a partir das horas vespertinas 
se utilizaram os textos do domingo (Missa 
vespertina e I Vésperas), por ser o II 
Domingo da Quaresma.

As solenidades são os dias princi-
pais. A sua celebração inicia-se com as 
I Vésperas no dia anterior (NUALC, n. 
11). É o caso da Epifania do Senhor, todos 
os anos, que no ano de 2011 foi no dia 2 
de Janeiro, o que significa que a Missa 
vespertina da Epifania coincidiu com as 
I Vésperas do dia 1, solenidade de Santa 

Maria Mãe de Deus. Como se resolvem 
estes casos? Seguindo as normas do 
NUALC, n. 61, onde se diz: «Quando no 
mesmo dia coincidem as Vésperas do 
Ofício corrente (dia 1 de Janeiro, Santa 
Maria) com as I Vésperas do dia seguinte 
(dia 2 de Janeiro, Epifania), celebram-se 
as Vésperas da celebração que, na tabela 
dos dias litúrgicos, tem precedência. Ora, 
nessa tabela diz-se que a Epifania tem 
precedência sobre as Solenidades da Vir-
gem Santa Maria (cf. Tabela dos dias litúr-
gicos por ordem de precedência, I, 2-3). 

Estas respostas poderão parecer muito 
complexas, e não digo que o não sejam. 
Por isso é que o SNL publica, todos os 
anos, o Directório Litúrgico, onde vêm 
todos estes pormenores já devidamente 
organizados relativamente a cada um dos 
dias acima referidos.

Um colaborador do SNL

Vigília pascal presidida pelo diácono

Pergunta:
Muitos cristãos já não podem partici-

par na vigília pascal, porque o pároco tem 
três e mais paróquias a seu cargo. Nes-
tes casos, e para que estes cristãos não 
fiquem privados da riqueza celebrativa 
da Vigília pascal, pode o Pároco pedir a 
esses cristãos que, em representação da 
Comunidade, se associem à Celebração 
em uma das paróquias, o que já se faz. 
Mas, poderá o Diácono presidir à Vigília 
pascal, distribuindo a Sagrada Comu-
nhão, naturalmente sem haver celebração 
da Eucaristia?

Resposta:
Em 16 de Janeiro de 1988 a Congre-

gação do Culto Divino enviou uma Carta 

circular aos Presidentes das Conferências 
Episcopais sobre a preparação e a cele-
bração das festas pascais (“Paschalis 
sollemnitatis”). A tradução portuguesa 
pode encontrá-la no Enquirídio dos Docu-
mentos da Reforma Litúrgica (nn. 3111 a 
3218), livro publicado pelo Secretariado 
Nacional de Liturgia. Nessa Carta circular 
nada se diz sobre a possibilidade de um 
diácono poder presidir à Vigília pascal.

Tudo o que se segue tem por ponto de 
partida o n. 94 da citada Carta circular: «É 
desejável que, segundo as circunstâncias, 
seja prevista a reunião de diversas comu-
nidades numa mesma igreja, quando, por 
razão da proximidade das igrejas ou do 
reduzido número de participantes, não 
se possa ter uma celebração completa e 
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festiva [da Vigília pascal]. Favoreça-se 
a participação de grupos particulares 
na celebração da Vigília pascal, na qual 
todos os fiéis, formando uma única assem-
bleia, possam experimentar de modo mais 
profundo o sentido de pertença à mesma 
comunidade eclesial» [cf. EDREL 3204].

Reflectindo sobre estes princípios, à 
luz do próprio rito da Vigília descrito no 
Missal Romano, que os concretiza, penso 
ser legítimo concluir que a Vigília pascal 
deve ser sempre completa e festiva, o que 
só é possível se lhe presidir o bispo ou o 
presbítero.

Em primeiro lugar a Vigília deve ser 
completa quanto ao seu ordenamento, 
tal como o descreve o próprio Missal 
Romano: «A Vigília pascal ordena-se 
deste modo: depois de um breve lucerná-
rio (primeira parte), a santa Igreja medita 
nas maravilhas que o Senhor, desde o 
princípio dos tempos, realizou em favor 
do seu povo confiante na sua palavra e na 
sua promessa (segunda parte: liturgia da 
palavra), até ao momento em que, ao des-
pontar o dia da ressurreição, juntamente 
com os novos membros renascidos pelo 
Baptismo (terceira parte), é convidada 
para a mesa que o Senhor, com a sua 
morte e ressurreição, preparou para o 
seu povo (quarta parte)» [Missal Romano, 
Vigília pascal na noite santa, n. 2]. Por 
tudo o que aqui se diz, não me parece 
legítimo eliminar qualquer das quatro par-
tes integrantes da Vigília, cuja cúpula é a 
celebração da Eucaristia (à qual o diácono 
não pode presidir), nem tão pouco chamar 
“Vigília pascal” a uma celebração sem 
celebração eucarística.

Em segundo lugar a Vigília tam-
bém deve ser completa quanto aos seus 
intervenientes necessários, que são dois: 
o povo, como sujeito da celebração e o 
presbítero, como ministro cuja presença 

nunca é dispensada, logo desde a bênção 
do fogo: «Fora da igreja, em lugar apro-
priado, acende-se o lume. Reunido o povo 
nesse lugar, o sacerdote [o bispo, quando 
está presente, ou o presbítero, sempre] 
aproxima-se, acompanhado dos ministros 
(n. 7)..., saúda o povo na forma habitual 
(n. 8)…, benze o fogo (n. 9)…, acende 
do lume novo o círio pascal (n. 12)…, 
na falta de diácono, toma o círio pascal 
e, levantando-o, canta sozinho “A luz de 
Cristo” (n. 14) e, terminada a procissão, 
proclama o precónio pascal» (n. 17). 

É interessante verificar que, de entre 
os ministérios litúrgicos possíveis de exer-
cer na Vigília pascal descrita pelo Missal 
Romano (bispo, presbítero, diácono e 
outros ministros), só o do presbítero 
nunca é dispensado, pelo que me parece 
legítimo fazer a seguinte pergunta: uma 
“Vigília pascal” presidida por um diácono, 
portanto sem a presença do presbítero, 
será Vigília pascal no sentido pleno desta 
expressão, ou antes uma celebração litúr-
gica, semelhante à da celebração domi-
nical na ausência do presbítero, embora 
mais prolongada? Penso que uma tal cele-
bração, compreensível e de certo modo 
louvável em circunstâncias muitíssimo 
excepcionais, será de evitar nesta noite, 
sendo preferível organizar uma reunião 
de diversas comunidades numa mesma 
igreja, quando, por razão da proximi-
dade das igrejas ou do reduzido número 
de participantes, não se possa ter uma 
celebração completa e festiva (cf. Texto 
já citado).

Em resumo: se eu fosse diácono, e 
no caso de não haver Vigília pascal na 
paróquia da minha residência, optaria 
por participar na Vigília celebrada numa 
comunidade vizinha onde se fizesse tal 
celebração, a não ser que o meu bispo me 
mandasse outra coisa. Essa minha opção 
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fundamentar-se-ia em duas razões, para 
mim igualmente decisivas: por veneração 
àquela que é a mãe de todas as Vigílias, e 
para não correr o risco de induzir em erro a 
assembleia que eventualmente celebrasse 
comigo uma “Vigília pascal” amputada da 
celebração eucarística, verdadeiro ponto 
culminante da assembleia dessa noite 
memorável, na qual Jesus Cristo venceu 
a morte pela sua Ressurreição e nos deu 
a Vida.

Disse-lhe, caro consulente, o que 
me pareceu possível dizer-lhe, sem trair 
aquilo que me parecem ser as orientações 
litúrgicas actuais dos documentos sobre o 
assunto. Se quiser dizer-me o que pensa, 
mesmo que seja o oposto desta minha opi-
nião, fico-lhe agradecido, pois certamente 
estimulará a minha procura da verdade, 
que neste e noutros caso, para mim, é 
sempre aquela que a Igreja, nossa Mãe 
comum, nos vai ajudando a descobrir.

Um colaborador do SNL

Pergunta:
Tendo em conta a dignidade confe-

rida pelas normas litúrgicas em vigor 
ao ambão, com uma utilização rigo-
rosamente delimitada, havendo outras 
soluções de sonorização, será admissível 
furar a própria taça do ambão (com 
a forma simbólica de livro) para nela 
«implantar» o necessário microfone?

Resposta:
Para responder à sua pergunta consul-

tei a última edição da Instrução Geral do 
Missal Romano. 

Se não estou enganado, são apenas 
três as referências que aí se fazem ao 
tema da amplificação sonora dentro da 
celebração da Eucaristia. Diz-se no n. 
306: «… Sobre a mesa do altar… devem 
dispor-se discretamente os instrumentos 
porventura necessários para amplificar 
a voz do sacerdote». Acrescenta-se no 
n. 309: «…O ambão dispõe-se de modo 
que… os leitores possam facilmente ser… 
ouvidos pelos fiéis». Ajunta-se no n. 311: 
«… Atenda-se a que os fiéis não somente 

Montagem de microfones

possam ver… os leitores, mas também 
consigam ouvi-los comodamente, recor-
rendo aos meios da técnica moderna».

A meu ver, o que se afirma nestes três 
lugares da Instrução reduz-se ao seguinte: 
o microfone do altar deve ser de boa qua-
lidade, de pequenas dimensões e dispor-se 
discretamente sobre o altar; no ambão 
deverá haver um microfone de boa quali-
dade que permita aos leitores ser ouvidos 
pelos fiéis com a maior clareza possível; 
e no lugar dos fiéis, ou seja na nave, deve 
haver altifalantes de qualidade para que 
os fiéis consigam ouvir comodamente os 
leitores.

Em nenhum destes três pequenos 
textos se dá qualquer indicação técnica 
quanto à montagem dos microfones e alti-
falantes a utilizar na sua igreja ou noutras. 
Por isso tenho a ousadia de lhe sugerir: 
seja qual for a solução que vier a adoptar, 
procure que ela seja discreta e facilmente 
modificável por quem lhe suceder como 
pároco.

Um colaborador do SNL
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História

HISTÓRIA 
DO SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA

Os seus Secretários ou Directores (V)

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

A situação do Secretariado

A primeira reunião entre o anterior 
Director do Secretariado Nacional de Li-
turgia, P. Manuel Simões e Mons. Aníbal 
Ramos teve lugar no dia 23 de Agosto de 
1974, como ficara combinado entre am-
bos: Fomos a Braga onde estivemos no 
Secretariado Nacional de Liturgia. Tomei 
nota do trabalho feito e da lista de cola-
boradores, escreve Mons. Aníbal nas suas 
Notas.

Se este foi o primeiro passo do novo 
Director, o segundo levou-o a encontrar-
-se com D. Alberto Cosme do Amaral, 
Presidente da Comissão Episcopal de Li-
turgia. A entrevista realizou-se no dia 8 de 
Outubro de 1974, na Casa Episcopal de 
Leiria, e foi sintetizada por Mons. Aníbal 
Ramos nos seguintes tópicos: Apresentei 
o estado do trabalho conforme o ouvi do 
P. Simões e o vi na sede de Braga; recebi 
uma lista com os nomes que formam o 
Secretariado Nacional de Liturgia e que 
estão demissionários; D. Alberto ficou de 
lhes escrever a pedir a continuação e de 
me comunicar o resultado; falou-me das 
tarefas mais urgentes, especialmente do 

contacto com o Brasil, a nível episcopal, 
para aprovação da fórmula de absolvição 
por parte da Santa Sé; trouxe comigo uma 
cópia do Ritual da Unção dos Doentes, e 
outra do Ritual do Culto Eucarístico fora 
da Missa (cf. Notas).

A situação em que se encontravam os 
membros do Secretariado vinha do mês de 
Maio de 1974, razão pela qual, enquanto 
não se conhecesse a resposta de cada um 
ao convite que D. Alberto ia dirigir a to-
dos, Mons. Aníbal Ramos podia contar 
apenas consigo próprio. Prova de que a si-
tuação o preocupa é a lista que ele próprio 
elabora no dia 14 de Outubro, contendo os 
nomes dos sacerdotes com que o Secre-
tariado Nacional de Liturgia pode con-
tar, não só para a programação dos seus 
trabalhos, mas também para a execução 
das tarefas que ao mesmo Secretariado 
incumbem. Nessa lista figuram, além do 
nome do Director, que se chama a si pró-
prio Secretário, os de sete padres perten-
centes a seis dioceses dioceses: Lisboa, 
Évora, Guarda, Coimbra, Porto, Braga e 
Companhia de Jesus.

Preocupações litúrgicas e outras

A primeira carta que Mons. Aníbal 
escreveu em nome do Secretariado tem a 
data de 14 de Outubro de 1974 e é diri-
gida a D. Domingos de Pinho Brandão. A 
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sua leitura mostra, em primeiro lugar, que 
ele está decidido a tomar muito a sério o 
encargo que está prestes a ser-lhe oficial-
mente entregue: Desejando o Episcopado 
que me seja confiado o trabalho de secre-
tariar a Comissão Episcopal de Liturgia, 
tenho a maior urgência em saber dos tra-
balhos em curso por conta deste mesmo 
Secretariado, como é óbvio. Poderia o Sr. 
D. Domingos dar-se ao incómodo de me 
comunicar o que se oferece acerca da re-
dacção de uma nota pastoral sobre o novo 
Ritual da Penitência, que, segundo me 
informaram, ficou de pedir a determinada 
pessoa?

Feito o pedido, passa logo a duas su-
gestões: Perante a situação da imprensa 
regional católica na hora que passa e até 
pelas minhas funções de membro do con-
selho de redacção do Correio do Vouga, 
afigura-se-me urgentíssimo um encontro 
dos responsáveis pelos jornais diocesanos 
do País. A seguir encontrar-se-iam os di-
rectores dos boletins paroquiais, que tam-
bém estão sob grande vigilância, como é 
sabido; há critérios a afinar e condiciona-
lismos a estudar de modo muito concreto; 
como Presidente da Comissão Episcopal 
dos Meios de Comunicação Social, creio 
que pertenceria ao Sr. D. Domingos to-
mar esta iniciativa; a imprensa católica 
ficar-lhe-ia profundamente grata.

Esta carta interessantíssima revela 
bem o carácter eclético de Mons. Aníbal 
Ramos. As responsabilidades que aceitou 
e que vieram somar-se a outras que já tinha 
e não abandonou (Vigário Geral, profes-
sor do Liceu, Capelão e membro do con-
selho de redacção do jornal diocesano), 
não o levam a fechar os olhos a outros 
campos da vida da Igreja, nomeadamente 
à importância dos seus jornais diocesanos 
e boletins paroquiais, sob grande vigilân-
cia por parte dos “donos” da revolução de 

Abril de 1974, como o futuro viria a con-
firmar.

Os princípios 
de uma intensa actividade

No dia seguinte ao envio desta carta, 
ei-lo de novo a caminho de Santo Tirso 
a fim de se encontrar, pela segunda vez, 
com o P. Manuel Simões. Desse encontro 
dá conta a D. Alberto, em carta de 17 de 
Outubro: Estive antes de ontem, dia 15, 
em Santo Tirso a tratar com o P. Manuel 
Simões dos trabalhos em curso no Secre-
tariado Nacional de Liturgia; o Directó-
rio Litúrgico é o mais urgente; a Liturgia 
das Horas dos leigos está entregue aos 
Franciscanos; quanto ao Ritual da Peni-
tência penso que é da maior conveniência 
confiar ao P. José Ferreira a responsabili-
dade da tradução; vou escrever-lhe nesse 
sentido; D. Domingos vai falar com a pes-
soa que se encarregou de redigir a Nota 
sobre o Ritual da Penitência, para que não 
seja esquecida; quanto ao Saltério posso 
informar que está de facto traduzido e 
revisto pelos especialistas que nele tra-
balharam; terei de voltar ao Norte para 
trazer e fazer transportar o material que 
pertence ao Secretariado Nacional de Li-
turgia.

Se bem o disse, melhor o fez. Nesse 
mesmo dia escreveu ao P. José Ferreira. 
A carta tem interesse por todo o seu con-
teúdo, mas sobretudo pelos pormenores 
relacionados com o convite que fora feito 
a Mons. Aníbal. Vale a pena transcrevê-
-la na íntegra: Em meados de Agosto o 
meu Bispo convidou-me, em nome do 
Conselho Permanente da Conferência 
Episcopal Portuguesa (suponho que por 
estar ausente do País em descanso e tra-
tamento o Sr. D. Alberto) para secretariar 
a Comissão Nacional (sic) de Liturgia. 
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Aceitei o convite, mesmo sem medir bem 
as dificuldades que iria enfrentar, mo-
vido talvez pela formação litúrgica que 
recebi do nosso saudoso e querido Mes-
tre, Mons. Pereira dos Reis, no Seminário 
dos Olivais. Não pude deixar de pensar, 
logo de início, nos possíveis e mais direc-
tos colaboradores. E pensei em si, Padre 
José Ferreira, em primeiro lugar. Soube 
depois, pelo Sr. D. Alberto, que o P. José 
Ferreira pertencia ao Secretariado, e que 
o Secretariado estava demissionário. O 
Sr. D. Alberto ficou de escrever a cada 
um dos membros do Secretariado a pedir 
a continuação da ajuda que tem vindo a 
ser dada. Não me resignaria a uma recusa 
da sua parte, Padre José Ferreira. Além 
disso _ e é este o motivo fundamental da 
presente carta _ venho pedir-lhe, com 
todo o empenho, que assuma o encargo 
de completar a tradução e de preparar a 
publicação do novo Ordo Paenitentiae... 
Pela urgência da sua utilização, e pela 
possibilidade de vir a ser um instrumento 
providencial de animação do Ano Santo 
em curso, este Ritual é de interesse priori-
tário nas preocupações da Comissão e do 
Secretariado de Liturgia. Confio no seu 
espírito de compreensão e espero de si um 
gesto de generosidade.

Não há dúvida de que Mons. Aníbal 
Ramos tinha o dom da simpatia e da con-
vicção naquilo que escrevia. Além disso, 
passados menos de dois meses após o 
convite que recebera, sentimos que ele 
está por dentro dos problemas do Secreta-
riado e que os enfrenta com determinação 
e bom senso. Percebe-se que ele é um or-
ganizador nato e um líder carismático.

O novo início do Secretariado

No dia 16 de Outubro D. Manuel de 
Almeida Trindade escreve um cartão a D. 

Alberto com as seguintes informações: O 
Bispo de Aveiro vem dizer que se avistou 
com o P. Manuel Simões o qual renunciou 
sem qualquer melindre (como ele próprio 
disse) a ser substituído como Secretário 
da Comissão Litúrgica. Por sua vez Mons. 
Aníbal Ramos aceita desempenhar esse 
cargo. O Conselho Permanente está de 
acordo. O P. Manuel Simões continuará 
a fazer parte da equipa dos trabalhado-
res, mas deixará o lugar de secretário-
-coordenador. Está o Senhor D. Alberto 
de acordo? Saio amanhã para Lourdes. 
Volto no meado de Setembro. Mons. Aní-
bal fica a governar a Diocese. Vive no 
Seminário de Santa Joana Princesa.

Quanta informação, clareza e precisão 
em poucas linhas! Ao mesmo tempo, que 
grande sentido de humildade por parte de 
quem as escreve! É a D. Alberto, enquanto 
Presidente da Comissão Episcopal, que 
compete a última palavra. D. Manuel, le-
vada a cabo a missão de que se encarre-
gara, apaga-se.

No dia seguinte, 17 de Outubro, D. 
Alberto envia uma carta-circular a cada 
um dos membros do antigo Secretariado 
nos seguintes termos: O Conselho Perma-
nente do Episcopado nomeou um novo Se-
cretário Nacional de Liturgia: Monsenhor 
Aníbal Ramos, do Seminário de Aveiro. 
Espero que V. Rev.cia vai colaborar de 
boa vontade, na qualidade de membro do 
Secretariado, com o novo Secretário, que 
está anima do da melhor boa vontade para 
desenvolver um trabalho eficaz. Breve-
mente ele contactará com V. Rev.cia nesse 
sentido. Conto com a sua dedicação em 
favor da vida litúrgica em Por tugal. 

As respostas à carta de D. Alberto e a 
outra de Mons. Aníbal Ramos foram che-
gando a pouco e pouco. Transcreve-se a 
do P. José Ferreira por ter sido a primeira: 
No mesmo dia em que recebi a sua carta 
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recebi também uma de D. Alberto a convi-
dar-me para reingressar no Secretariado 
(se é que alguma vez lá se esteve!...). 
Acabo de lhe dar resposta, dizendo que 
teria gosto em dar a colaboração que me 
pede, mas que gostaria de saber, primeiro, 
como se vai estruturar e como vai funcio-
nar esse Secretariado, que nunca teve 
senão Secretário! É o que lhe digo a si. 
Em qualquer caso, gostava igualmente de 
saber quais os outros possíveis membros e 
qual o seu pensar. No caso de haver quem 
diga que sim, seria necessário um encon-
tro. Não desejo que esta resposta seja in-
terpretada como negativa. Mas creio que 
compreende que, por agora, é a única que 
é possível dar. Terei gosto em vir a dá-la 
de forma mais positiva. Aguardo e agra-
deço desde já mais alguma informação 
sobre o assunto.

Apesar de as respostas dos outros con-
vidados não terem sido muito diferentes, 
a primeira reunião de trabalho do novo 
Secretariado Nacional de Liturgia teve 
lugar no dia 11 de Fevereiro de 1975, no 
Seminário dos Olivais, com a presença de 
Mons. Aníbal Ramos, e dos Padres José 
Ferreira, Luciano Guerra e António Pi-
res. Por motivos justificados, previamente 
apresentados, não puderam estar presen-
tes os Padres José de Leão Cordeiro e An-
tónio Ferreira dos Santos. 

Mons. Aníbal Ramos explicou as cir-
cunstâncias do convite que lhe fora feito 
e falou do trabalho que tinha realizado. 
Esclareceu que pretendia trabalhar em 
grupo, dentro das regras do grupo e o P. 
José Ferreira explicou os antecedentes do 
Secretariado.

Seguiu-se a sessão de trabalho, longa 
e proveitosa, que transcrevemos da res-
pectiva Acta, eliminando alguns nomes: 

A seguir, fez-se o inventário dos livros 
litúrgicos a traduzir, re editar e imprimir, 
por iniciativa do Secretariado... Foram, 
depois, apresentadas três questões sobre 
o Calendário Litúr gico Nacional enviadas 
à Conferência Episcopal e remetidas por 
esta ao Secretariado: modo de escolha 
dos Padroeiros, data das Quatro Têm-
poras e celebração litúrgica das Cinco 
Chagas do Senhor. O Secretariado pediu 
a um dos seus membros presente que se 
encarregasse de estudar o parecer sobre 
a data das Têmporas. Também a pedido 
da Conferência Episcopal, encararam-se 
os problemas litúrgicos e pastorais levan-
tados pelos números 38 e 39 do Ritual da 
Reconciliação dos Penitentes. Perante a 
delicadeza das soluções a propor, foi deli-
berado pedir ao Director da Faculdade 
de Teologia da Universidade Católica de 
Lisboa, que fizesse o estudo teológico da 
ques tão. Decidiu-se, igualmente, encar-
regar dois Padres Jesuítas da revisão do 
Ordinário da Missa e da tradução dos 
Prefá cios que ainda não foram vertidos 
para vernáculo. Ao Secretário foi come-
tido o encargo de se informar sobre o 
texto da Liturgia das Horas, que está a ser 
impresso em Bra ga, antes que se estude 
a melhor maneira de tornar acessível a 
padres, re ligiosos e leigos a oração oficial 
da Igreja. A próxima reunião do Secreta-
riado, a realizar no Santuário de Fátima, 
ficou marcada para o dia 18 de Março, a 
partir das 10 horas.

Penso que é lícito chamar a esta reu-
nião o novo início do Secretariado.

José de Leão Cordeiro
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NoVidadE PErENE

No último Boletim de Pastoral Litúrgica 
recordámos os textos do Primeiro Rito da 
ceia pascal judaica. Hoje recordamos os do 
Terceiro Rito, também chamado Birkat Ha-
-Mazon.

Com o terceiro cálice

21. Mistura-se o terceiro cálice e deita-se em 
cada um dos cálices da bênção. O pai de famí-
lia, antes de bendizer, pede autorização:

A. Senhor meu, nós Te bendizemos.
R. Bendito seja o Nome do Senhor, agora 

e pelos séculos…
 

22. Depois disto, o pai de família dá graças:
 1. Bendito sejas, Senhor nosso Deus, 

Rei do universo, que alimentas o 
mundo inteiro…

 2. Nós Te damos graças, Senhor nosso 
Deus, pois deixaste em herança aos 
nossos pais uma terra aprazível, boa 
e vasta…

 3. Tem piedade, Senhor nosso Deus, de 
Israel teu povo, de Jerusalém tua ci-
dade…

  Faz, Senhor nosso Deus e Deus de 
nossos pais, que o nosso memorial 
e lembrança… suba, venha, chegue, 
seja visto, aceite…

  Edifica Jerusalém, tua cidade santa, 
depressa, em nossos dias…

 4. Bendito sejas, Senhor nosso Deus, 
Rei do universo…, que todos os dias 
e em cada dia nos fizeste, fazes e farás 
benefícios…

23. Aquele que é misericordioso reinará em 
nós desde agora e pelo séculos.

Aquele que é misericordioso seja bendito 
nos Céus e na terra.

Aquele que é misericordioso seja louvado 
de geração em geração…

Aquele que é misericordioso nos alimente 
com abundância.

Aquele que é misericordioso quebre o 
jugo do nosso pescoço…

Aquele que é misericordioso envie bên-
çãos abundantes a esta casa…

Aquele que é misericordioso nos envie 
Elias, profeta de gloriosa memória…

Aquele que é misericordioso nos abençoe 
a nós e a todos os nossos bens…

Aquele que é misericordioso nos faça her-
deiros do dia que é totalmente bom.

Aquele que é misericordioso nos julgue 
dignos dos dias do Messias…

24. Os que estão à mesa digam em voz baixa:
Temei o Senhor, todos os que Lhe estais 

consagrados…
Os ricos empobrecem e passam fome, mas 

aos que procuram o Senhor nenhum bem há-
-de faltar…

Louvai o Senhor, porque Ele é bom…
Abres com largueza a tua mão e sacias os 

desejos de todos os viventes…
Bendito o homem que confia no Senhor…
Fui jovem e já sou velho, mas nunca vi o 

justo abandonado…
O Senhor dá força ao seu povo…

25. E depois de dizerem a bênção que se se-
gue, todos os que estão à mesa bebem:

Bendito sejas, Senhor nosso Deus, que 
nos dás o fruto da videira.

ANTOLOGIA LITÚRGICA, Rito da nar-
ração da Páscoa [nn. 87-92].

A LITURGIA DA CEIA PASCAL
Terceiro Rito
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