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A Eucaristia é a encarnação do Verbo 
na pessoa de Jesus Cristo, verda-

deiro Deus e verdadeiro homem.
 A pastoral litúrgica, sobretudo neste 
tempo de aparente serenidade e alguma 
ritualidade, deve reflectir sobre os mis-
térios das celebrações. A fé cristã, cuja 
experiência se tornou pacífica e encarnada 
na cultura e na vida, reclama um aprofun-
damento sobre a Eucaristia como gesto 
de Cristo. De facto, «No princípio era 
o Verbo e o Verbo estava com Deus e o 
Verbo era Deus»1. Este princípio eterno e 
invisível manifestou-se por meio da cria-
ção: «Tudo se fez por meio d’Ele, e sem 
Ele nada foi feito»2. O melhor da criação é 
o ser humano: «Disse Deus: “Façamos o 
homem à nossa imagem e semelhança”...
Deus criou o ser humano à sua imagem, 
criou-o à imagem de Deus. Ele o criou 
homem e mulher»3. O ser de Deus antes do 
tempo – o Verbo era Deus – e o seu agir no 
tempo – Deus criou o ser humano à sua 
imagem – situam-se nos na eternidade e 
nos primórdios da criação que procede de 
Deus e se destina à glória de Deus. 
 A Eucaristia, que Jesus instituiu 
e mandou que a celebrássemos em sua 
memória – «Fazei isto em memória de 
Mim»4 – torna presente no tempo o Verbo 
encarnado: Verbo de Deus e carne humana. 
A ritualidade da Eucaristia encerra a tota-
lidade do mistério de Deus e do homem.
1 Jo 1,1
2 Jo 1,3
3 Gen 1,26.27
4 1 Cor 11, 24

 Moisés pasmou perante a visão da 
sarça ardente5, a Virgem Maria pergun-
tou «como será isto»6. O Anjo explicou 
que era obra do Espírito Santo7: Aquele 
que no princípio da criação pairava sobre 
as águas8. Cristo explicou com outras 
palavras: «Isto é o meu Corpo, entregue 
por vós»9. A Eucaristia foi instituída no 
Verbo encarnado pela acção do Espírito 
Santo.
 Cada celebração da Eucaristia torna 
presente a eternidade de Deus no tempo 
do homem: o invisível manifesta-se nos 
sinais visíveis, o espiritual revela-se nos 
gestos do corpo.
 A reforma da liturgia eucarística, 
desejada pelo II Concílio do Vaticano há 
50 anos, tem um longo caminho a per-
correr. A mudança da língua – porventura 
a mais notada de toda a reforma – não 
conduziu a uma melhor compreensão do 
Verbo. A maior abundância da palavra 
de Deus nas celebrações não conduziu a 
uma maior vitalidade eclesial. Os princí-
pios normativos da reforma mantêm a sua 
actualidade, mas a aplicação prática desfi-
gura a beleza das celebrações: «Com razão 
se considera a Liturgia como o exercício 
da função sacerdotal de Cristo. Nela, os 
sinais sensíveis significam e, cada um à 
sua maneira, realizam a santificação dos 
homens; nela, o Corpo Místico de Jesus 

5 cf. Ex 3, 1-6
6 Lc 1, 34
7 cf. Lc 1, 35
8 cf. Gen 1, 2
9 1 Cor 11, 24
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Cristo – cabeça e membros – presta a 
Deus o culto público integral»10.
 S. Leão Magno ensina que «o que na 
vida do nosso Redentor era visível pas-
sou para os ritos sacramentais; e, para 
que a fé fosse mais firme e autêntica, à 
visão sucedeu a doutrina, em cuja auto-
ridade se devem apoiar os corações dos 
crentes, iluminados pela luz celeste»11. A 
doutrina da presença de Cristo na litur-
gia abunda no documento conciliar sobre 
a sagrada liturgia: «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 espé-
cies eucarísticas. Está presente com o seu 
dinamismo nos Sacramentos, de modo 
que, quando alguém baptiza, é o próprio 
Cristo que baptiza. Está presente na sua 
palavra, pois é Ele que fala ao ser lida 
na Igreja a Sagrada Escritura. Está pre-
sente, enfim, quando a Igreja reza e canta, 
Ele que prometeu: “Onde estiverem dois 
ou três reunidos em meu nome, Eu estou 
no meio deles”12. ... Cristo associa sempre 
a si a Igreja, sua esposa muito amada, a 
qual invoca o seu Senhor e por meio dele 
presta culto ao Eterno Pai»13. 
 A aplicação da reforma precisa des-
tes alicerces: «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 
necessária fonte onde os fiéis hão-de beber 
o espírito genuinamente cristão. Esta é a 
razão que deve levar os pastores de almas 
10 SC 7
11 Leão Magno, Sermão II para a Ascensão, 3
12 Mt 18, 20
13 SC 7

a procurarem-na com o máximo empenho, 
através da devida educação.  Mas, porque 
não há qualquer esperança de que tal 
aconteça, se antes os pastores de almas se 
não imbuírem plenamente do espírito e da 
virtude da Liturgia e não se fizerem mes-
tres nela, é absolutamente necessário que 
se providencie em primeiro lugar à forma-
ção litúrgica do clero»14. Estes princípios 
são profecia e descrição do estado actual 
da reforma litúrgica, mais necessária hoje 
do que nos tempos conciliares.
 O espírito da reforma continua 
válido: «A santa mãe Igreja, para permitir 
ao povo cristão um acesso mais seguro à 
abundância de graça que a Liturgia con-
tém, deseja fazer uma acurada reforma 
geral da mesma Liturgia. Na verdade, a 
Liturgia compõe-se duma parte imutável,
porque de instituição divina, e de par-
tes susceptíveis de modificação, as quais 
podem e devem variar no decorrer do 
tempo. Nesta reforma, proceda-se quanto 
aos textos e ritos, de tal modo que eles 
exprimam com mais clareza as coisas 
santas que significam, e, quanto possí-
vel, o povo cristão possa mais facilmente 
apreender-lhes o sentido e participar 
neles por meio de uma celebração plena, 
activa e comunitária»15.
 O estado das nossas celebrações é 
verdadeiramente preocupante, por impe-
dir o acesso à abundância de graça que a 
Liturgia contém. 
 No próximo número continuamos 
esta reflexão sobre a Eucaristia como 
encarnação do Verbo. 

Pedro Lourenço Ferreira

14 SC 14
15 SC 21
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Queridos irmãos e irmãs,

Na catequese de hoje gostaria de medi-
tar sobre um Salmo com fortes implica-
ções cristológicas, que sobressai continua-
mente nas narrações da Paixão de Jesus, 
com a sua dupla dimensão de humilhação 
e glória, de morte e vida. É o Salmo 22 
segundo a tradição judaica, 21 segundo a 
tradição greco-latina, uma oração intensa 
e comovedora, de uma densidade humana 
e de uma riqueza teológica que fazem dele 
um dos Salmos mais recitados e estuda-
dos de todo o Saltério. Trata-se de uma 
longa composição poética, e meditaremos 
de modo particular sobre a sua primeira 
parte, centrada na lamentação, para apro-
fundar algumas dimensões significativas 
da oração de súplica a Deus.

Este Salmo apresenta a figura de um 
inocente perseguido e rodeado de adver-
sários que desejam a sua morte; e ele 
recorre a Deus numa lamentação dolorosa 
que, na certeza da fé, se abre misteriosa-
mente ao louvor. Na sua oração, alternam-
-se a realidade angustiante do presente e 
a memória consoladora do passado, numa 
difícil tomada de consciência acerca da 
sua situação desesperada que, no entanto, 
não quer renunciar à esperança. O seu cla-
mor inicial é um apelo dirigido a um Deus 
que parece distante, que não responde e 
parece tê-lo abandonado: 

«Meu Deus, meu Deus, 
 porque me abandonastes? 

“MEU DEUS, MEU DEUS, 
PORQUE ME ABANDONASTES?” 
Catequese sobre o Salmo 22 (21)

Como estais longe da minha oração,
      das palavras do meu lamento!
Meu Deus, 
 clamo de dia e não me respondeis;
clamo de noite 
 e não me prestais atenção» (vv. 2-3).
Deus cala-se, e este silêncio dilacera 

a alma do orante, que chama incessante-
mente, mas sem encontrar uma resposta. 
Os dias e as noites sucedem-se, numa 
busca incansável de uma palavra, de uma 
ajuda que não chega; Deus parece tão dis-
tante, tão esquecido, tão ausente! A ora-
ção pede escuta e resposta, solicita um 
contacto, procura uma relação que possa 
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conferir conforto e salvação. Mas se Deus 
não responde, o grito de ajuda perde-se no 
vazio e a solidão torna-se insustentável. 
E no entanto o orante do nosso Salmo, 
no seu brado, chama três vezes o Senhor 
«meu» Deus, num extremo gesto de con-
fiança e de fé. Não obstante qualquer apa-
rência, o Salmista não pode acreditar que 
o vínculo com o Senhor se tenha inter-
rompido totalmente; e enquanto pergunta 
o porquê do presumível abandono incom-
preensível, afirma que o «seu» Deus não o 
pode abandonar. 

Como se sabe, o clamor inicial do 
Salmo, «Meu Deus, meu Deus, porque me 
abandonastes?», é citado pelos Evange-
lhos de Mateus e de Marcos como o grito 
lançado por Jesus agonizante na Cruz (cf. 
Mt 27, 46; Mc 15, 34). Ele manifesta toda 
a desolação do Messias, Filho de Deus, 
que enfrenta o drama da morte, uma reali-
dade totalmente oposta ao Senhor da vida. 
Abandonado por quase todos os seus, 
atraiçoado e renegado pelos discípulos, 
circundado por quantos o insultam, Jesus 
encontra-se sob o peso esmagador de uma 
missão que deve passar pela humilhação 
e o aniquilamento. Por isso, clama ao Pai, 
e o seu sofrimento assume as palavras 
dolorosas do Salmo. Mas o seu grito não 
é desesperado, como o do Salmista, que 
na sua súplica percorre um caminho ator-
mentado, mas que no final acaba numa 
perspectiva de louvor, na confiança da 
vitória divina. E dado que no uso hebraico 
citar o início de um Salmo implicava uma 
referência ao poema inteiro, a prece dila-
cerante de Jesus, embora mantenha a sua 
carga de sofrimento indizível, abre-se à 
certeza da glória. «Não tinha o Messias 
de sofrer estas coisas para entrar na sua 
glória?», dirá o Ressuscitado aos discípu-
los de Emaús (Lc 24, 26). Na sua paixão, 
em obediência ao Pai, o Senhor Jesus atra-

vessa o abandono e a morte para alcançar 
a vida e para a doar a todos os fiéis.

A este brado inicial de súplica, no 
nosso Salmo 22, segue-se num contraste 
doloroso a recordação do passado: 

«Em Vós confiaram nossos pais,
confiaram e Vós os libertastes;
a Vós clamaram e foram salvos,
confiaram em Vós 
 e não foram confundidos» (vv. 5-6).
Aquele Deus que hoje ao Salmista 

parece tão distante é, no entanto, o Senhor 
misericordioso que Israel sempre experi-
mentou na sua história. O povo ao qual 
o orante pertence foi objecto do amor 
de Deus, e pode dar testemunho da sua 
fidelidade. A começar pelos Patriarcas, e 
depois no Egipto e durante a longa pere-
grinação pelo deserto, na permanência na 
terra prometida em contacto com popula-
ções agressivas e inimigas, até ao obscu-
recimento do exílio, toda a história bíblica 
foi uma história de clamores de ajuda da 
parte do povo e de respostas salvíficas da 
parte de Deus. E o Salmista faz referência 
à fé inabalável dos seus pais, que «con-
fiaram» — esta palavra é repetida três 
vezes — sem jamais serem confundidos. 
Agora, no entanto, parece que esta série 
de invocações confiantes e de respostas 
divinas se interrompeu; a situação do Sal-
mista parece desmentir toda a história da 
salvação, tornando ainda mais dolorosa a 
realidade presente.

Mas Deus não pode desmentir-se, e 
eis então que a oração volta a descrever 
a situação penosa do orante, para induzir 
o Senhor a ter piedade e a intervir, como 
sempre tinha feito no passado. O Salmista 
define-se «um verme e não um homem, 
o opróbrio dos homens e o desprezo da 
plebe» (v. 7), é escarnecido, zombado (cf. 
v. 8) e ferido precisamente na fé: «Con-
fiou no Senhor, Ele que o livre, Ele que 
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o salve, se é seu amigo» (v. 9), dizem. 
Sob os golpes ultrajantes da ironia e do 
desprezo, quase parece que o perseguido 
perde as suas conotações humanas, como 
o Servo sofredor delineado no Livro de 
Isaías (cf. Is 52, 14; 53, 2b-3). E como 
o justo oprimido, do Livro da Sabedoria 
(cf. 2, 12-20), ou como Jesus no Cal-
vário (cf. Mt 27, 39-43), o Salmista vê 
posta em dúvida a própria relação com o 
seu Senhor, na evidência cruel e sarcás-
tica daquilo que o faz sofrer: o silêncio 
de Deus, a sua aparente ausência. E no 
entanto, Deus esteve presente na vida do 
orante com uma proximidade e uma ter-
nura inquestionáveis. O Salmista recorda-
-o ao Senhor: «Fostes Vós que me tirastes 
do ventre materno, sois Vós o meu defen-
sor desde o regaço de minha mãe. A Vós 
fui entregue logo ao nascer» (vv. 10-11a). 
O Senhor é o Deus da vida, que faz nascer 
e acolher o recém-nascido, e cuida dele 
com carinho paterno. E se antes recordara 
a fidelidade de Deus na história do povo, 
agora o orante volta a evocar a própria 
história pessoal de relação com o Senhor, 
remontando ao momento particularmente 
significativo do início da sua vida. E ali, 
não obstante a desolação do presente, o 
Salmista reconhece uma proximidade e 
um amor divinos tão radicais que pode 
exclamar, numa confissão cheia de fé e 
geradora de esperança: «Desde o seio 
materno sois o meu Deus» (v. 11b).

Agora, a lamentação torna-se uma 
súplica intensa: «Não Vos afasteis de mim, 
porque estou atribulado, e não há quem 
me ajude» (v. 12). A única proximidade 
que o Salmista sente e que o amedronta 
é a dos seus inimigos. Portanto, é neces-
sário que Deus se aproxime e o socorra, 
porque os inimigos circundam e rodeiam 
o orante, e são como touros poderosos, 
como leões que abrem as fauces para rugir 

e despedaçar (cf. vv. 13-14). A angústia 
altera a percepção do perigo, aumentando-
-o. Os adversários parecem invencíveis, 
tornaram-se animais ferozes e extrema-
mente perigosos, enquanto o Salmista 
é como um pequeno verme, impotente, 
sem qualquer defesa. Mas estas imagens 
utilizadas no Salmo servem também para 
dizer que quando o homem se torna vio-
lento e agride o irmão, algo de irracional 
prevalece sobre ele, e parece perder o 
semblante humano; a violência tem sem-
pre em si algo de inaceitável, e só a inter-
venção salvífica de Deus pode restituir o 
homem à sua humanidade. Agora, para 
o Salmista, objecto de uma agressão tão 
feroz, parece que não existe mais salva-
ção, e a morte começa a tomar posse dele: 
«Sou como água derramada, desconjun-
tam-se todos os meus ossos [...]. A minha 
garganta ficou seca como barro cozido e 
a minha língua colou-se ao céu da boca 
[...]. Repartiram entre si as minhas vestes 
e deitaram sortes sobre a minha túnica» 
(vv. 15.16.19). Com imagens dramáticas, 
que voltamos a encontrar nas narrações da 
Paixão de Cristo, descreve-se a decom-
posição do corpo do condenado, o calor 
insuportável que atormenta o moribundo 
e que encontra eco no pedido de Jesus: 
«Tenho sede» (cf. Jo 19, 28), para chegar 
ao gesto definitivo dos algozes que, como 
os soldados aos pés da Cruz, repartem 
entre si as vestes da vítima, já considerada 
morta (cf. Mt 27, 35; Mc 15, 24; Lc 23, 34; 
Jo 19, 23-24).

Eis então, imperioso, novamente o 
pedido de socorro: «Mas Vós, Senhor, 
não Vos afasteis de mim; sois a minha 
força. apressai-Vos a socorrer-me [...]. 
Salvai-me!» (vv. 20.22a). Trata-se de um 
grito que descerra os céus, porque pro-
clama uma fé, uma certeza que vai para 
além de toda a dúvida, de toda a escuri-
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dão e de toda a desolação. E a lamentação 
transforma-se, deixando espaço ao louvor 
no acolhimento da salvação: «Hei-de falar 
do vosso nome aos meus irmãos, hei-
-de louvar-Vos no meio da assembleia» 
(v.22c-23). Assim, o Salmo abre-se à 
acção de graças, ao grande hino final que 
abrange todo o povo, os fiéis do Senhor, 
a assembleia litúrgica e as gerações vin-
douras (cf. vv. 24-32). O Senhor acorreu 
em ajuda, salvou o pobre e mostrou o seu 
rosto de misericórdia. Morte e vida cruza-
ram-se num mistério inseparável, e a vida 
triunfou; o Deus da salvação manifestou-
-se como Senhor incontestado, que todos 
os confins da terra celebrarão e diante do 
qual todas as famílias dos povos se hão-de 
prostrar. É a vitória da fé, que pode trans-
formar a morte em dom da vida, o abismo 
da dor em fonte de esperança.

Caríssimos irmãos e irmãs, este Salmo 
levou-nos ao Gólgota, aos pés da Cruz de 
Jesus, para reviver a sua paixão e compar-
tilhar a alegria fecunda da Ressurreição. 
Portanto, deixemo-nos invadir pela luz do 
mistério pascal, mesmo na aparente ausên-
cia de Deus, também no silêncio de Deus 
e, como os discípulos de Emaús, apren-
damos a discernir a verdadeira realidade, 
para além das aparências, reconhecendo 
o caminho da exaltação precisamente 
na humilhação, e a plena manifestação 
da vida na morte, na cruz. Assim, depo-
sitando toda a nossa confiança e a nossa 
esperança em Deus Pai, em cada angústia 
também nós O poderemos suplicar com 
fé, e o nosso grito de ajuda transformar-
-se-á em cântico de louvor. 

Obrigado!

14 de Setembro de 2011
Bento XVI
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DO MOVIMENTO LITÚRGICO 
À REFORMA LITÚRGICA EM PORTUGAL

Introdução

Antes de mais, o que se entende por 
Movimento Litúrgico e por reforma Litúr-
gica?

Por Movimento Litúrgico, entende-se 
o fenómeno eclesial e histórico-cultural 
em ordem a tornar eficaz a ação da Igreja 
no mundo e a mover cada cristão a uma 
participação no mistério de salvação reali-
zado plenamente em Cristo. 

A reforma litúrgica foi o resultado 
do espírito do grande evento do Concílio 
Vaticano II para fomentar sempre mais a 
vida cristã, num equilíbrio entre a conser-
vação da sã tradição do conteúdo imutá-

vel da fé cristã e o necessário e justo pro-
gresso nas partes mutáveis da Liturgia.

1. Etapas do Movimento Litúrgico

As etapas do Movimento Litúrgico até 
à constituição Sacrosanctum Concilium 
podem ser articuladas em três períodos: 

1º primeiro período: 1909-1914; 
2º período: 1914-1918 e 1939-1943; 
3º período: 1943-1963.

 1º primeiro período: 1909-1914

Convencionalmente, situa-se o início 
do Movimento Litúrgico em 1909, por 
ocasião do Congrès National des Oeuvres 
Catholiques em Malines na Bélgica, sob 
o impulso de Lambert Beauduin (1873 -
-1953). Este monge beneditino tinha ama-
durecido a ideia de um retorno consciente 
e participante dos fiéis nas grandes rique-
zas da liturgia1. Nessa data ele propôs 
trazer de novo aos fiéis a compreensão e 
o amor dos mistérios que se celebram no 
altar. O objetivo era voltar a pôr o missal 
na mão dos fiéis.

A produção litúrgica destes primeiros 
anos é abundante e de grande qualidade2. 

1 L. BEAUDUIN, La piété de l’Église. Principes et 
faits, Abbaye de Mont-César, Louvain 1914.

2 Cf. M. FESTUGIERE, La liturgie catholique. Essai de 
synthèse, Maredsous 1913; L. BEAUDUIN, La pietè 
de l’Église. Principes et faits, Louvain 1914.
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A par da bibliografia surgiram os cursos, 
as semanas de formação, as revistas e os 
subsídios litúrgico-pastorais, mostrando 
que a liturgia é fonte de vida e não só uma 
instituição cerimonial e rubricista.

 2º período: 1914-1918 e 1939-1943

O impulso inicial que partiu do Con-
gresso de Malines começou a difundir-se, 
seguindo-se outras iniciativas, como a do 
I Congresso Internacional de Liturgia em 
Antuérpia em 1930.

Na Alemanha, a abadia de Maria 
Laach procurou atuar de acordo com as 
instâncias do Movimento Litúrgico, dedi-
cando-se à formação dos professores, do 
clero e dos universitários. Grandes figuras 
como Odo Casel (1886-1948) e Romano 
Guardini (1885-1968) ajudaram a renovar 
o conceito de liturgia. 

Dos chamados “teóricos da teologia 
da liturgia”, damos um especial destaque 
a O. Casel, a partir do seu livro o mistério 
do culto cristão3, a sua obra mais conhe-
cida e escrita em 1932. O. Casel nasceu 
em 1886 em Koblenz-Lützel na Alema-
nha. Foi monge beneditino no famoso 
mosteiro de Maria Laach. Morreu a 28 
de Março de 1948, na Vigília Pascal ao 
cantar o “Exultet”. O abade do mosteiro 
ao comunicar a notícia da sua morte apre-
sentou-o como «o cultor e o mistagogo do 
sagrado mistério»4.

Um dos seus discípulos notável, S. 
Marsili, diz que «Casel, filólogo das lín-
guas clássicas antigas, ficou impressio-
nado pelo facto de que a acção litúrgica é 
chamada, nas fontes antigas, com o nome 

3 O. CASEL, Il mistero del culto cristiano, Borla, Roma 
1985.

4 «sacri mysterii cultor et mystagogus». J. ALDA-
ZÁBAL, «La pascua de Odo Casel, hace cincuenta 
años», Phase n. 38 (1998) 91-94.

de mysterium – sacramentum»5. E é pois 
pela filologia que se propõe passar da 
liturgia à teologia litúrgica.

Casel foi, não só um estudioso, mas 
sobretudo o cultivador, mistagogo e 
teólogo do mistério de Cristo, abrindo 
novos horizontes com o seu pensamento 
e linguagem, na compreensão da liturgia, 
revelando-se um precursor do evento do II 
Concílio Ecuménico do Vaticano.

Pela mão deste insigne capelão das 
monjas beneditinas de Herstelle, que o 
apelidaram de pai, somos conduzidos 
a outros valores que hoje nos parecem 
evidentes, tais como: «o protagonismo 
da Igreja local, a primazia da Palavra de 
Deus, a importância do Domingo cristão 
e da Páscoa, as analogias entre a nossa 
liturgia cristã com as de outras religiões e 
culturas...»6.

O valor de Casel na história da teo-
logia litúrgica é enorme, ao mostrar que 
a liturgia é continuação e atualização do 
mistério de Cristo e da história da salva-
ção, celebrada por meio de ritos e sinais. 
A liturgia não é só memória mas presença 
no “hodie” litúrgico; ela celebra sempre 
o mistério de Cristo, que é sempre igual 
na sua plenitude. Alguns teólogos, como 
J. Ratzinger, consideram a teologia dos 
mistérios de Casel como a mais original e 
fecunda do século XX7.

O Movimento Litúrgico teve o seu 
natural desenvolvimento por toda a 
Europa8. Na Áustria, Pio Parsch, cónego 
agostiniano de Klosterneuburg, favorece a 
atuação pastoral do Movimento Litúrgico. 

5 S. MARSILI, «Prefazione», in CASEL, Il mistero del 
culto cristiano 1985, 1-2.

6 ALDAZÁBAL, La pascua, 94.
7 Cf. J. RATZINGER, Il fondamento sacramentale 

dell’esistenza cristiana, Queriniana, Brescia 22005, 6.
8 Cf. O. ROUSSEAU, Histoire du mouvement liturgi-

que, esquisse historique depuis de début du XIX siécle 
jusqu’au pontificat de Pie X, Cerf, Paris 1945.
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Na Itália, surgiram a Revista Liturgica 
(1914) do mosteiro de Finalpia, Emma-
nuel Caronti9 e Ildefonso Schuster com 
a publicação do seu Liber Sacramento-
rum10. Em Espanha, é importante a ação 
dos mosteiros de Montserrat e de Silos. 
Nos Estados Unidos, o Movimento Litúr-
gico encontra o seu primeiro centro no 
mosteiro de St. John (Collegeville).

O início do Movimento Litúrgico, em 
Portugal, pode datar-se no I Congresso 
Litúrgico Português, realizado em Vila 
Real de 17 a 19 de Junho de 192611. Em 
Braga, realizou-se depois, em 1928, o 
Congresso Nacional de Liturgia12. Tanto o 
mosteiro de Singeverga como o Seminá-
rio Maior dos Olivais foram dois centros 
importantes do Movimento Litúrgico.
9 E. CARONTI, La pietà liturgica, Turim 1920.
10 A. SCHUSTER, Liber Sacramentorum. Note storiche 

e liturgiche sul Messale Romano, 10 voll., Marietti, 
Torino-Roma 1919-1941.

11 Cf. T. DE OLIVEIRA, «Movimento litúrgico em 
Portugal», Ora et labora 1 (1954) 7-17. Por inicia-
tiva de D. João Evangelista de Lima Vidal, 1º bispo 
da Diocese de Vila Real, criada em 1922, realizou-
-se o primeiro congresso litúrgico em Portugal. 
Neste congresso, cujas actas não foram publicadas, 
apresentaram-se vários temas, dos quais destacamos 
alguns: a liturgia e a vida paroquial (P. Pereira dos 
Reis); o sacramento da Ordem (P. Manuel Gomes de 
Almeida); a liturgia e a vida da Igreja (D. António 
Barbosa Leão, Bispo do Porto); a liturgia e a pre-
gação (P. Paulo Durão Alves); importância da cultura 
litúrgica na vida espiritual (D. António Coelho); o 
Bispo e a Catedral (Maria do Carmo Lencastre); o 
sacrifício da Missa (Mons. Eduardo Coelho Ferreira); 
o sacramento da Confirmação (Cipriano do Vale); a 
educação litúrgica (D. José de Lencastre); liturgia do 
sacramento da Eucaristia (P. António Ribeiro Teles); 
música sacra. Organização do canto popular nas 
igrejas (P. Avelino José Pinto da Silva); a catequese e a 
liturgia (Mons. Freitas Barros); a liturgia e o Papa (D. 
Sebastião Nicotra, Núncio Apostólico em Portugal). 
Cf. B. FERREIRA DA COSTA, Movimento Litúrg-
ico em Portugal. Um ensaio histórico, edições ora 
& labora, Mosteiro de s. Bento de Singeverga 2009. 
Paralelamente ao Congresso litúrgico de Vila Real 
nasce a revista Opus Dei (1926-1937), fundada por D. 
António Coelho.

12 Ao Congresso de Vila Real, seguiu-se o Congresso 
Nacional Romano-Bracarense, realizado em Braga de 
26 de Junho a 1 de Julho de 1928, sob a presidência do 
então Arcebispo Primaz, D. Manuel Vieira de Matos.

Muitos e grandes liturgistas são conta-
dos neste movimento litúrgico português: 
 –  Dr. António Ribeiro de Vascon-

celos e a sua obra Compêndio de 
Liturgia Romana13;

 –  Mons. José Manuel Pereira dos 
Reis, percursor do Movimento 
Litúrgico em Portugal14;

 –  Mons. Freitas Barros e o Missal 
dos fiéis15;

 –  Mons. Coelho Ferreira (O santo 
sacrifício da Missa16, Semana 
santa e Semana pascal);

 –  D. António Coelho, O.S.B., prota-
gonista do Movimento Litúrgico 
em Portugal17;

–  Cón. António Gonçalves;

13 A. VASCONCELOS, Compêndio de Liturgia Romana 
1, Coimbra 1898; 21901.

14 Para um conhecimento mais aprofundado sobre autor, 
cf. J.A.N. GANHÃO, O movimento litúrgico em Por-
tugal. O contributo de Monsenhor Pereira dos Reis, 
Lisboa 2006.

15 J. FREITAS. BARROS, Missal dos fiéis. Devo-
cionário e sacramentário, 2 voll., Lisboa 1927 e 
1928. Trata-se da tradução do Missale Romanum e 
destinava-se principalmente aos fiéis.

16 E. COELHO FERREIRA, O Santo Sacrifício, Lisboa 
1917.

17 A. COELHO, Curso de liturgia romana. Liturgia 
fundamental, liturgia laudativa, liturgia sacramental, 
vol.1, Edições Ora & Labora, Mosteiro de Singeverga, 
Negrelos, 31950. Um compêndio dos princípios funda-
mentais da Liturgia laudativa, sacrificial e sacramen-
tal. Esta obra foi o manual de liturgia para quase todos 
os seminários em Portugal. Observe-se ainda que o 
manual foi traduzido em francês (1928 e 1938) e em 
italiano (1935-1937; 1939-1940). Para melhor docu-
mentação sobre este autor, consultar: B. FERREIRA 
DA COSTA, Contributo de D. António Coelho para o 
Movimento Litúrgico em Portugal. O curso de Litur-
gia Romana (1926-1930) – Tese de licenciatura em 
Sagrada Liturgia apresentada em 2006 no Pontifício 
Instituto Litúrgico em Roma, sob a orientação do P. 
José Cordeiro. Cf. A. CARDITA, «António Coelho: 
a teologia nos fundamentos da liturgia», in A. CAR-
DITA, O mistério, o rito e a fé. Para uma “recondução 
antropológica” da teologia litúrgico-sacramental, 
Bond, Quimera Editores 2007, 44-49.

 A. COELHO, Curso de Liturgia romana. Liturgia 
sacrificial, vol. 2, Edições Ora & Labora, Mosteiro de 
Singeverga, Negrelos, 3 1950.
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 –  P. Correia da Cunha (Liturgia da 
Vigília pascal, 1952);

 –   P. Manuel Pinto, S.J. (1916-
1958)18, autor de O valor teológico 
da liturgia19.

Permitam-me um desenvolvimento 
maior a este autor transmontano. A inten-
ção de Manuel Pinto ao apresentar a sua 
dissertação de doutoramento em Teolo-
gia na Faculdade Teológica de Granada 
não foi apresentar um verdadeiro tratado, 
mas apenas tentar um primeiro esboço 
ou ensaio de um trabalho sobre a Litur-
gia como fonte teológica, ou seja, «fazer 
um ensaio de um tratado geral do valor 
teológico da liturgia»20 e «tentar indicar 
ao teólogo e determinar-lhe as condições 
em que ele pode avaliar o testemunho da 
liturgia. O campo é muito vasto. Vamos 
somente desbravar o terreno»21.

18 Manuel Joaquim Pinto nasceu a 19 de Fevereiro de 
1916 em Castro Vicente, Mogadouro, Diocese de 
Bragança-Miranda, filho de Mário José Pinto e Elisa 
Neto Pinto. Estudou na Escola Apostólica os primeiros 
anos e entrou no Noviciado em Alpendurada, Marco 
de Canaveses a 25 de Junho de 1934; cursou Ciên-
cias e Filosofia em Braga (1936-1940); completou o 
Magistério no INA (1940-1942); fez Teologia em Gra-
nada (1942-1946), preparou-se para o doutoramento 
em Teologia (1946-1948); foi professor na Escola 
Apostólica, Macieira de Cambra (1948-1950); foi 
professor na Pontifícia Universidade Gregoriana em 
Roma (1950-1958), realizou a defesa da tese doutoral 
em Granada a 5 de Julho de 1951, sob a orientação 
de Miguel Nicolau, e publicou-a no ano seguinte. Foi 
ordenado presbítero a 15 de Julho de 1951 em Gra-
nada. Faleceu em Lisboa a 20 de Setembro de 1958 
vitimado por um cancro generalizado, que se desco-
nhecia e que o levou em pouco tempo com uma morte 
e resignação extraordinárias.

19 M. PINTO, O valor teológico da liturgia. Trata-se 
da sua tese de doutoramento em Teologia dogmática 
defendida em Granada, sob a orientação do P. Miguel 
Nicolau. Foi professor na Pontificia Universidade Gre-
goriana. Cf. A. CARDITA, «Manuel Pinto: determina-
ção do valor teológico da liturgia», in A. CARDITA, 
O mistério, o rito e a fé, 49-53.

20  M. PINTO, O valor teológico da liturgia, 8.
21  M. PINTO, O valor teológico da liturgia, 7.

Após algumas páginas de introdução, 
o autor articula o trabalho em duas par-
tes: na primeira parte estuda as noções 
de Liturgia e do processo teológico à luz 
do Magistério e do pensar teológico; na 
segunda parte determina o valor teoló-
gico da Liturgia num estudo sistemático 
de investigação e verificação das fontes 
bíblicas, patrísticas e teológicas. O texto 
termina com uma série de conclusões.

Podemos dizer que os seis anos de 
vida que se seguiram à publicação da tese 
não permitiram ao autor desenvolver o seu 
pensamento, como se felicitava e augu-
rava numa recensão ao livro: «se o assunto 
ora versado não é novo, se não são novos 
tão-pouco os princípios de hermenêutica 
de que o autor lançou mão, é novidade, 
certamente, a forma, diríamos até, a 
base científica em que no-los apresenta. 
Bem haja, pois! Só nos resta pedir-lhe 
que, tendo-nos dado este “esboço”, não 
se fique por aqui. Esperamos nos venha 
a mimosear com um tratado completo»22. 
Uma outra recensão numa revista inter-
nacional dizia mesmo que «cet important 
travail ne peut être ignore ni des liturgis-
tes ni des théologiens»23.

No entanto, cinco anos depois da 
publicação de Manuel Pinto, o benedi-
tino Cipriano Vagaggini, que também lhe 
sucede na cátedra de Liturgia na Pontifícia 
Universidade Gregoriana apresenta a obra 
il senso teológico della liturgia24. Nesta 
22 OLIVEIRA, G., «Recensão a PINTO (Manuel), S.J. 

– O valor teológico da Liturgia. Colecção «Critério», 
vol. 27. Livraria Cruz, Braga, 1952. – 182x132; págs. 
XLIV-369.», in Ora et Labora 1 (1954) 226.

23 RENWART, L., «Recensão a M. PINTO, S.J. – O valor 
teológico da Liturgia (ensaio de um tratado). Coll. 
«Critério», vol. 27. Braga, Livraria Cruz, 1952, 19x14 
cm., XLIV-369 p.», in Nouvelle Revue Théologique 87 
(1955) 421.

24 VAGAGGINI, C., Il senso teologico della liturgia, 
Paoline, Roma 1957. Este livro foi também traduzido 
em língua portuguesa: C. VAGAGGINI, O sentido 
teológico da liturgia, Edições Loyola, São Paulo 2009.
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obra emblemática para a ciência litúrgica 
cita por três vezes M. Pinto25. Todavia, 
Vagaggini critica-o, afirmando: «todo o 
trabalho do padre Manuel Pinto se limita 
à questão do valor da liturgia para pro-
var pelas fontes da revelação um deter-
minado ponto da Igreja a quem realmente 
ou metodologicamente o nega ou o coloca 
em dúvida, é claro que de toda a obra não 
se pode ter uma ideia adequada do valor 
teológico da liturgia. Aos aspetos mais 
importantes e mais ricos de valor teoló-
gico da liturgia não se faz nem mesmo 
alusão»26. 

Ao criticar M. Pinto, critica ainda 
B. Capelle e K. Federer, por usarem um 
método que limita a investigação o valor 
teológico da liturgia, «somente à questão 
do “argumento litúrgico dos padres”, ou 
seja, somente à questão de como e em que 
sentido os Padres recorreram à liturgia 
para provar contra quem nega ou coloca 
em dúvida, pelo menos do ponto de vista 
metodológico, o fundamento de um deter-
minado ponto de doutrina ensinado pela 
Igreja. Esses recentes autores não dizem 
palavra sobre todas as outras perspetivas 
teológico-litúrgicas que se encontram na 
literatura patrística. Como se o valor apo-
logético fosse o único aspeto a fazer os 
Padres se interessarem pela liturgia. Claro 
que semelhante abordagem da pesquisa 
é toda insuficiente para nos fazer enten-
der qual tenha sido para os Padres o valor 
teológico da liturgia»27. Na verdade, estes 
autores, segundo Vagaggini28, reduzem o 
valor teológico da liturgia à explicação 
do princípio lex orandi/lex credendi, ou 

25 Cf. C. VAGAGGINI, O sentido teológico da liturgia, 
439. 513.

26 C. VAGAGGINI, O sentido teológico da liturgia, 513.
27 C. VAGAGGINI, O sentido teológico da liturgia, 513.
28 Cf. C. VAGAGGINI, O sentido teológico da liturgia, 

514.

melhor, legem credendi lex statuat suppli-
candi.

No entanto, a publicação da obra de 
M. Pinto em 1952, «ajudava não só à 
divulgação da Mediator Dei, mas também 
introduzia a questão do “valor teológico 
da liturgia” a nível nacional [Portugal], 
aliando-se, por isso, aos promotores do 
Movimento litúrgico que combatiam a 
índole rubricista da liturgia»29. De facto, 
na continuidade do grande protagonista 
do Movimento Litúrgico em Portugal, o 
Pe. António Coelho, OSB, que escreveu 
o Curso de Liturgia Romana entre 1926-
1930, situamos Manuel Pinto como um 
enorme contributo à Ciência litúrgica.

M. Pinto segue Melchior Cano (séc. 
XVII), que com o seu tratado De locis 
theologicis caracterizará um método de 
fazer teologia, no qual a liturgia é consi-
derada como um locus theologicus. «Com 
efeito, é “escolástica” não só a maneira 
de proceder, mas também a intenção de 
fundo. Em relação à qualidade da provo-
cação, este tipo de resposta demonstra-se 
bastante insuficiente. A função do teólogo 
limita-se à dedução de verdades a partir de 
verdades ou à verificação do próprio pro-
cesso dedutivo»30.

Na verdade, «a liturgia exige uma 
compreensão a nível teológico, porque é 
essencialmente portadora de todo o dado 
da fé; é chamada a uma relação com a 
teologia, não só no significado tradicional 
de locus theologicus, mas no sentido que 
é um modo de ser da revelação e como 
tal deve deixar-se iluminar pela própria 
revelação; é lícito falar da teologia litúr-

29 B. F. DA COSTA, Movimento litúrgico em Portugal. 
D. António Coelho, o protagonista, Ediçoes Ora & 
Labora, Mosteiro de Singeverga, 2009, 264.

30 A. CARDITA, O mistério, o rito e a fé. Para uma 
“recondução antropológica” da teologia litúrgico-
-sacramental, Bond, Quimera Editores, Lisboa 2007, 
49-50.
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gica porque a prática litúrgica extrai ela 
mesma os dados da revelação, que a ilu-
mina, seguindo as categorias litúrgicas»31.

Todo este movimento não aconte-
ceu na paz. Pelo contrário, não faltaram 
no interior da Igreja, discussões, ataques, 
bispos céticos e com muitas reservas por 
todo este desenvolvimento litúrgico.

 3º período: 1943-1963

Em França, até à segunda Guerra 
Mundial, o interesse concentrava-se mais 
sobre o aprofundamento científico com as 
grandes publicações, como o Dictionnaire 
d’archéologie chrétienne et de la litur-
gie (1907-1953) de F. Cabrol-H. Leclerq, 
dos catálogos dos manuscritos dos livros 
litúrgicos de Leroquais, os estudos de 
Duchesne, a Patrologia Latina e Grega 
de MIGNE e Dom Pitra, entre outros. Em 
1943, fundou-se o Centre de Pastorale 
Liturgique em Paris e a revista La Mai-
son-Dieu. 

Os congressos internacionais de litur-
gia – Lyon (1947); Maria Laach (1951); 
Mont st. Odile (1952); Lugano (1953); 
Mont-César (1954); Assisi (1956); Mont-
serrat (1958); München (1960) – deram 
um enorme contributo ao Movimento Li-
túrgico.

A Encíclica “Mediator Dei” de Pio 
XII (20.11.1947)32 é considerada a “Mag-
na Carta do Movimento litúrgico”. Este 
documento abre com uma introdução e 
conclui com um epílogo, articulando-se 
em quatro capítulos.

Esta encíclica, apelidada por muitos 
estudiosos como a encíclica do «santo 

31 S. MARSILI-D. SARTORE, «teologia liturgica», in 
D. SARTORE-A-M. TRIACCA-C. CIBIEN, Liturgia, 
san Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2001, 2018.

32 Cf. PIO XII, «Mediator Dei», AAS 39 (1947) 521-600.

equilíbrio do movimento litúrgico»33, dá 
uma definição de liturgia: «a liturgia é, 
pois, o culto público que o nosso Redentor, 
cabeça da Igreja, presta ao Pai celeste, e 
que a comunidade dos fiéis presta ao seu 
fundador e através dele ao Pai»34. 

Sem dúvida, as reformas de Pio XII 
contribuíram para uma nova teologia litúr-
gica, e podemos até acrescentar que o II 
Concílio do Vaticano desembocou numa 
teologia da liturgia graças às bases destas 
reformas lentas e amadurecidas. Todos 
se davam conta do crescendo da reforma 
litúrgica e toda a Igreja se abria naqueles 
anos às riquezas do mistério pascal, centro 
da vida da Igreja e de cada cristão.

Outros acontecimentos marcaram 
profundamente o Movimento Litúrgico 
em toda a Igreja: 
 –  a reforma da celebração da Vigí-

lia pascal e da Semana santa – 
“Instauratio Vigiliae paschalis”35 
(09.02.1951);

 –   a publicação do Ordo Hebdo-
madae Sanctae instauratus36 
(30.11.1955); 

 –  a encíclica sobre a música na 
l i turgia  – “Musicae sacrae 
disciplina”37 (25.12.1956).

O I Congresso Internacional de Pas-
toral litúrgica de Assis ficou célebre pelas 
palavras proferidas pelo Papa Pio XII no 
Discurso final na sala das Bênçãos do 
Vaticano em 23.09.1956: «o Movimento 
Litúrgico apareceu como um sinal das 

33 Cf. G. AGNELO, «A encíclica “Mediator Dei” a 
cinquenta anos de distância», Osservatore Romano 
(edição portuguesa) 48 (29.11.1997) 19-20.

34 PIO XII, «Mediator Dei», AAS 39 (1947) 528.
35 CONGREGATIO RITUUM, «Decretum Dominicae 

Resurrectionis Vigiliam», AAS 43 (1951) 128-137.
36 Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus, Editio typica, 

Typis Polyglottis Vaticanis 1956.
37 PIO XII, «Litterae encyclicae de musica sacra», AAS 

48 (1956) 5-25.
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providenciais disposições divinas no 
nosso tempo, como uma passagem do 
Espírito Santo na sua Igreja para aproxi-
mar ainda mais os homens aos mistérios 
da fé e às riquezas da graça, que provêm 
pela participação ativa dos fiéis na vida 
litúrgica»38, e, ainda pelas palavras de J. 
A. Jungmann, S.J: «A chave da história da 
liturgia é a pastoral»39.

João XXIII, na Basílica de S. Paulo a 
25.01.1959, fez o anúncio do II Concílio 
do Vaticano. Quando João XXIII anun-
ciou o Concílio não estava, certamente, 
nos seus pensamentos o tema litúrgico. 
Todavia, entre os primeiros inquéritos e 
entre as 9.384 propostas, 1.855 delas, ou 
seja, cerca de 20%, referiam-se à liturgia. 
Este era um sinal do desejo de uma reno-
vação. O grande número de respostas vin-
das da Secretaria Geral da comissão ante 
preparatória foi lida como sinal de inte-
resse pelos temas litúrgicos presente nos 
futuros Padres conciliares.

No Motu proprio Rubricarum Instruc-
tum, de 25 de Julho de 1960, dizia João 
XXIII: «depois de ter examinado por 
muito tempo o assunto, decidimos que no 
Concílio Ecuménico se devem propor os 
grandes princípios “altiora principia” 
para a reforma litúrgica geral»40.

2. A reforma litúrgica41

A promulgação da Sacrosanctum 
Concilium acontece a 04.12.1963, 400 

38 PIO XII, «Alocução conclusiva aos participantes 
do Congresso Internacional de Liturgia Pastoral de 
Assis», AAS 48 (1956) 712.

39 Cf. J. JUNGMANN, «La pastorale come chiave della 
storia della liturgia», in Eredità liturgica e attualità 
pastorale, Edizioni Paoline, Roma 1962, 556-574.

40 JOÃO XXIII ,  «Motu proprio “Rubricarum 
instructum”», in C. BRAGA-A. BUGNINI, Docu-
menta ad instaurationem liturgicam spectantia (1903-
1963), Edizioni liturgiche, Roma 2000, 1017.

41 Cf. SC 21-40.

anos depois da conclusão do Concílio de 
Trento (04.12.1563). Pela primeira vez na 
história da Igreja, um Concílio Ecuménico 
tratou colegialmente o tema litúrgico em 
geral.

A reforma litúrgica insere-se exata-
mente na quadrupla finalidade geral do 
Concílio: «fomentar a vida cristã entre os 
fiéis, adaptar melhor às necessidades do 
nosso tempo as instituições susceptíveis 
de mudança, promover tudo o que pode 
ajudar à união de todos os crentes em 
Cristo, e fortalecer o que pode contribuir 
para chamar a todos ao seio da Igreja»42.

Por isso, os princípios da reforma 
litúrgica foram:
 a) aumentar a vida cristã;
 b) adaptar as instituições eclesiais ao 

nosso tempo;
 c) promover a união dos cristãos 

(ecumenismo);
 d) propor a todos os homens o con-

vite de entrar na Igreja (missão);
 e) realizar a nobre simplicidade e a 

clareza na brevidade dos ritos.

Na realidade, «a renovação litúrgica é 
o fruto mais visível de toda a obra conci-
liar. Para muitos, a mensagem do Concí-
lio do Vaticano II foi percebida, acima de 
tudo, através da reforma litúrgica»43.

O sujeito da ação litúrgica é o povo de 
Deus. A valorização das Igrejas locais foi 
outro aspeto saliente, bem como a recen-
tralização da Palavra de Deus na liturgia.

Como qualquer reforma eclesial ver-
dadeiramente incisiva, que penetra no 
âmago da vida cristã, a reforma litúrgica 
suscitou incompreensões e pôs a claro 
várias formas de incoerência. Em geral, 
a reforma litúrgica foi bem acolhida na 
42 SC 1.
43 J. PAULO II, «Vicesimus quintus annus 12», in 

EDREL, 748.
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Igreja de Rito romano. Verificou-se que a 
liturgia viveu, depois dos primeiros anos 
da reforma litúrgica, uma fase de crise, 
dominada pela perda de entusiasmo, 
desencantada por não obter rapidamente 
os resultados que se esperavam em rela-
ção aos generosos esforços iniciais. Tal-
vez se esperasse desta reforma uma “utili-
dade” pastoral, que não lhe correspondeu. 
A liturgia, de facto, não é um instrumento 
de pastoral, mas ação pastoral própria da 
Igreja no seu núcleo e na sua fonte, isto 
é, o lugar de encontro santificante dos 
homens e glorificante do Pai mediante 
Jesus Cristo no Espírito Santo44.

A reforma da liturgia não é um movi-
mento isolado. Esta interage com o movi-
mento bíblico, o movimento ecuménico, o 
renovado vigor missionário e com a inves-
tigação teológica antes e depois do acon-
tecimento conciliar. A renovação litúrgica 
aparece, em certo sentido, como o padrão 
e a condição para se porem em prática os 
ensinamentos conciliares. 

Entretanto em 1985, aquando da 
celebração do Sínodo extraordinário dos 
Bispos sobre o balanço dos 20 anos do 
Vaticano II, os Padres sinodais afirmaram 
claramente que: «a renovação litúrgica é 
o fruto mais visível de toda a obra conci-
liar. Ainda que tenha havido algumas difi-
culdades, em geral ela foi acolhida pelos 
fiéis com alegria e com fruto»45. 

Esta renovação da liturgia não pode 
limitar-se às cerimónias, aos ritos ou aos 
textos, mas pretendeu conduzir àquela 
tão desejada participação ativa e cons-
ciente, felizmente aumentada depois do 
Concílio.
44 Cf. T. GARRIGA, «La sacra liturgia, fonte e culmine 

della vita ecclesiale», in R. FISICHELLA (ed.), Il 
Concilio Vaticano II, 59.

45 Relação final do Sínodo Extraordinário dos Bispos 
1985, 4, in Viver o Concílio, Editorial A.O., Braga, 
1986, 46.

Após uma recuperação do encanto e 
da beleza da liturgia, vive-se atualmente 
o tempo da pastoral e da espiritualidade 
litúrgicas. Pode-se, portanto, articular em 
cinco períodos estes mais de 40 anos da 
reforma conciliar:
 1) fase de entusiasmo;
 2) fase de desencanto;
 3) fase de recuperação;
 4) fase de pastoral litúrgica;
 5) fase de espiritualidade litúrgica.

Nos anos 60, viveu-se o enorme entu-
siasmo da aplicação da reforma da litur-
gia, nos quais se destacou: a abertura da 
liturgia às línguas vernáculas e o papel 
relevante atribuído às Conferências Epis-
copais; a restauração da concelebração e 
da comunhão sob as duas espécies; a sim-
plificação do Ofício divino; as perspetivas 
missionárias que as possíveis adaptações 
ofereceram; a preferência do termo unção 
dos doentes ao antigo de extrema unção; 
o anúncio de que é possível reformar toda 
a liturgia; o ênfase ao mistério pascal; a 
participação dos fiéis e a dignificação do 
culto.

Nos anos 7046, assistiu-se a um desen-
canto na receção da reforma, devido a 
uma renovação não suficientemente pre-
parada, permanecendo a reforma no exte-
rior. Foram, no entanto, anos marcados 
pela: fixação das celebrações e a publi-
cação dos livros litúrgicos; o crescimento 
rápido da secularização da sociedade; a 
crise dos sacerdotes. Nestes anos, ao ver 
que a liturgia não resolvia todos os pro-
blemas de fundo, a preocupação pastoral 
voltou-se para a evangelização.

46 Note-se, porém que, em 1974, iniciam-se em Portu-
gal as semanas de Pastoral litúrgica, que congregam 
milhares de pessoas em Fátima e muito têm contri-
buido para a formação litúrgica das dioceses portugue-
sas.
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A recuperação operou-se nos anos 
80. Uma reorientação litúrgica favo-
receu a procura de um novo estilo de 
celebração. A relação celebração-evan-
gelização tornou-se mais dinâmica e 
conciliatória.

A pastoral litúrgica salientou-se nos 
anos 90. Existiu uma plena sintonia com 
os novos Ordines e um renovado interesse 
pela Palavra de Deus47. Surgiram os novos 
Lecionários com um dinamismo vital. 
Sublinhou-se o Domingo como a festa 
primordial. A nova evangelização tornou-
-se uma prioridade. O valor da Liturgia 
das Horas foi considerado com maior des-
taque, bem como a experiência do silêncio 
na oração.

No limiar do terceiro milénio fez-
-se um apelo à espiritualidade litúrgica.
Podemos verificar alguns frutos positivos 
da reforma litúrgica48:
 1) a participação mais ativa e cons-

ciente dos fiéis na liturgia;
 2) o enriquecimento doutrinal e cate-

quético;
 3) o uso da língua vernácula;
 4) a abundância das leituras bíblicas;
 5) o aumento do sentido comunitário 

da vida litúrgica;
 6) os esforços bem sucedidos para 

eliminar o desacordo entre vida e 
culto, piedade litúrgica e piedade 
pessoal e liturgia e piedade popular.

Restam, contudo, grandes trabalhos a 
realizar. O prosseguimento da séria inves-
tigação bíblica e teológica sobre os temas 
atinentes à liturgia (lex orandi) será, cer-
tamente, um apoio precioso para o desen-
volvimento e a consolidação da mesma 

47 Cf. SC 35.
48 SAGRADA CONGREGAÇÃO DOS SACRAMEN-

TOS E DO CULTO DIVINO, «Instrução “Inaestima-
bile donum”», in EDREL, 627.

sempre a renovar no espírito e na prática 
concreta.

Todo o espaço da reforma litúrgica foi 
sustentado pelo Consilium ad exsequen-
dam Constituitionem de Sacra Liturgia 
(25.01.1964 – 09.05.1969), constituído 
para a aplicação da Sacrosanctum Conci-
lium. Os seus objectivos principais eram: 
 1) pôr em prática a constituição litúr-

gica; 
 2) preparar os novos livros litúrgicos 

segundo as normas do Concílio; 
 3) promover experiências litúrgicas 

adequadas.

Com a publicação do Motu Proprio 
Sacram Liturgiam49 (25.01.1964), define-
-se a função da nova comissão, que deverá 
rever alguns ritos e preparar os novos 
litúrgicos. Houve quem o considerasse 
um retrocesso em relação à Sacrosanctum 
Concilium, visto que a Santa Sé se reser-
vava o direito de aprovar as traduções 
para as línguas vernáculas.

A Instrução Inter Oecumenici50 
(26.09.1964) trouxe uma maior clareza 
sobre a competência das Conferências 
Episcopais em matéria litúrgica e uma 
explicação determinada sobre alguns prin-
cípios gerais.

Em 1965, o Consilium iniciou a publi-
cação da revista Notitiae, como seu órgão 
oficial. A revista foi criada para informar 
sobre todas as atas do processo da reforma 
litúrgica e sobre os livros que eram apro-
vados pela Santa Sé. A par destes atos da 
reforma na Cúria Romana, também sur-
gem as deliberações das várias Confe-
rências Episcopais. Em Portugal, o Bispo 
de Portalegre-Castelo Branco, D. Agosti-

49 PAULO VI, «Motu proprio Sacram Liturgiam», in 
EDREL, 428-431.

50 SAGRADA CONGREGAÇÃO DOS RITOS-CONSI-
LIUM, «Inter Oecumenici», in EDREL 433-448.
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nho Lopes de Moura, então presidente da 
Comissão Episcopal de Liturgia, dá conta 
das iniciativas realizadas, como a VIII 
Semana de Pastoral na sua diocese, aberta 
a todas as dioceses, com a presença do P. 
Roguet, OP. Refere também os resultados 
e as dificuldades das primeiras aplicações 
da reforma, bem como as propostas for-
muladas51.

A Instrução Tres abhinc annos52 
(04.05.1967), publicada para uma correta 
aplicação da constituição sobre a sagrada 
liturgia, refere algumas modificações no 
Ordo Missae, como por exemplo, a reci-
tação do Cânone da Missa em alta voz, 
o uso da língua falada no Cânone e em 
todo o rito das Ordenações. Outras varia-
ções na celebração do Ofício divino e nos 
ofícios de defuntos foram também imple-
mentadas.

A Instrução Musicam sacram53 
(05.03.1967) sublinha a dignidade e a im-
portância da música na ação litúrgica pro-
posta pela Sacrosanctum Concilium54. Este 
documento traça algumas características 
essenciais da música litúrgica: o canto li-
túrgico deve ser expressão delicada da ora-
ção (cf. SC 112); a música está ao serviço 
do texto, valorizando a palavra sagrada que 
se reza; o canto litúrgico a ser cantado pela 
assembleia seja factor de comunhão; o can-
to seja de boa qualidade formal, a fim de 
abrir as pessoas para o invisível.

A Instrução Eucharisticum Myste-
rium55 (25.05.1967) reflete sobre o culto 

51 Cf. Not 1 (1965) 172-173.
52 SAGRADA CONGREGAÇÃO DOS RITOS-CONSI-

LIUM, «Tres abhinc annos», in EDREL, 498-502.
53 SAGRADA CONGREGAÇÃO DOS RITOS-CONSI-

LIUM, «Musicam sacram», in EDREL, 486-497.
54 Cf. SC 112-121; Cf. SERVIÇO NACIONAL DE 

MÚSICA SACRA – SNL, A música sacra nos docu-
mentos da Igreja, Gráfica de Coimbra, Coimbra 2006.

55 SAGRADA CONGREGAÇÃO DOS RITOS-CON-
SILIUM, «Eucharisticum Mysterium», in EDREL, 
503-527.

do mistério eucarístico. Este texto con-
junto da Sagrada Congregação dos Ritos 
e do Consilium apresenta os aspetos mais 
importantes dos documentos da Igreja 
sobre o mistério da Eucaristia. Além 
disso, expõe alguns princípios gerais que 
se devem ter em conta na catequese dos 
fiéis sobre a Eucaristia, algumas nor-
mas gerais para ordenar a celebração do 
memorial do Senhor na comunidade dos 
fiéis e o culto devido à Eucaristia como 
sacramento permanente.

No dia 28 de Abril de 1969, Paulo VI 
anunciou a divisão da Sagrada Congrega-
ção dos Ritos em dois dicastérios autóno-
mos, um para o Culto Divino e outro para 
as Causas dos Santos. De facto, a 8 de 
Maio de 196956 criou a Congregação para 
o Culto Divino. O Consilium inseriu-se na 
nova Congregação para o Culto Divino 
com a função de completar a reforma 
litúrgica. Mais tarde esta passou a desig-
nar-se Congregação para o Culto Divino e 
Disciplina dos Sacramentos (constituição 
Pastor Bonus - 28.06.1988).

Importa ainda dizer que foram mais de 
30, os livros litúrgicos da reforma litúrgica 
do II Concílio do Vaticano, ou seja, o Mis-
sal Romano em três edições (1970, 1975 
e 2002), o Pontifical Romano em 7 livros, 
o Ritual Romano em 11 livros, o lecioná-
rio em 9 livros, a Liturgia das Horas em 4 
livros e o Martiriológio. 

A tradução destes textos latinos da 
liturgia para as línguas modernas foi o 
primeiro passo da reforma litúrgica. Efe-
tivamente, «o texto litúrgico, enquanto 
documento ritual, é um meio de comuni-
cação oral. Ele é antes de mais um sinal 
sensível, pelo qual os homens rezam e 
comunicam entre si. Mas, para os cren-

56 PAULO VI, «Constitutio Apostolica Sacra Rituum 
Congregatio», AAS (1969) 297-305.
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tes que celebram a liturgia, a palavra é 
ao mesmo tempo mistério: através das 
palavras pronunciadas é o próprio Cristo 
que fala ao seu povo e o povo responde 
ao seu Senhor; é a Igreja que fala ao 
Senhor e exprime a voz do Espírito que a 
anima»57.

O breve itinerário histórico, que 
apresentamos, permitiu-nos mostrar o 
desenvolvimento da liturgia ao longo das 
diferentes épocas culturais e, simulta-
neamente, constatar que a liturgia é um 

57 CONSILIUM, «Instrução sobre a tradução dos textos 
litúrgicos para a celebração com o povo 5», in EDREL 
548.

organismo vivo que se movimenta na his-
tória da Igreja. A liturgia desenvolveu-se 
ao longo dos dois primeiros milénios do 
cristianismo e mesmo depois da última 
reforma conciliar irá continuar o seu 
desenvolvimento. Ela é a continuação do 
crescimento permanente do anúncio da 
Palavra de Deus e da experiência do mis-
tério de Cristo celebrado na comunidade 
cristã. 

 José Manuel Garcia Cordeiro
Bispo de Bragança-Miranda
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O Padre Artur Oliveira, capelão e 
responsável da música litúrgica no 
Santuário de Fátima durante 25 
anos, musicou os Salmos Respon-
soriais dos dias feriais de todo o 
ano. 

Neste terceiro volume apresenta o 
Tempo Comum dos Anos Pares. O 
primeiro volume apresenta os Sal-
mos do tempo do Advento, do Na-
tal, da Quaresma e da Páscoa. 

Esta obra do Autor, distribuída 
pelo Secretariado Nacional de Li-
turgia, tem como único objectivo, 
ajudar os que cantam diariamente 
o Salmo Responsorial do Leccioná-
rio ferial. 

Como cantor diário dos textos da 
Liturgia, cedo se apercebeu das 
«tremendas dificuldades em en-
contrar 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 comuni-
dades.

SALMOS RESPONSORIAIS 
FERIAIS

Dimensões: 148X210 mm
Nº Páginas: 224

PVP: 8,00 €
ISBN:  978-989-8293-19-0
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Introdução

A Eucaristia é uma Festa. Biblicamente 
falando, Festa é uma roda de alegria, um 
círculo aberto. Na verdade, na Bíblia, uma 
Festa é um encontro marcado (mô‘ed), 
plural mô‘adîm, de ya‘ad [= marcar um 
encontro], com Deus e com os outros1. 
Sendo um encontro marcado com Deus e 
com os outros, então é sempre um espaço 
de alegria, de filialidade e de fraternidade. 
E se a Festa é de peregrinação, como são 
a Páscoa, as Semanas ou Pentecostes e as 
Tendas –, então a alegria, a filialidade e a 
fraternidade são ainda mais intensas, dado 
que Festa de peregrinação se diz, na língua 
hebraica, hag, plural hagîm. E hag deriva 
de hûg, que significa círculo, e, portanto, 
família, lareira, encontro, alegria, música, 
roda, dança, vida2.

Quem frequenta as páginas do NT sabe 
que a Eucaristia assenta numa sequência 
de gestos sobrecarregados de beleza, que 
uma série de verbos documenta e traduz. 
E é sabido que os verbos implicam acção, 
definem atitudes, desenham passos e ges-
tos. É, por isso, importante, neste estudo 
sobre Eucaristia e Caridade, Mistério, 
Anúncio e Oferta, expor os verbos que, no 

1 G. DEIANA, Levitico. Nuova versione, introduzione 
e commento, Milão, Paoline, 2005, p. 244-245 e 254; 
J. ELIAS, The Haggadah. Passover Haggadah / with 
translation and a new commentary based on Talmu-
dic, Midrashic, and Rabbinic Sources, Nova Iorque, 
Mesorah Publications, 3.ª ed., 1980, p. 58.

2 J. ELIAS, The Haggadah, p. 58.

NT, servem de suporte a este Mistério de 
Vida nova oferecida e dada, vivida, corres-
pondida, celebrada e anunciada. Repasse-
mos, então, todos os textos significativos 
que, no NT, traduzem a experiência euca-
rística: a) os cinco textos que se referem 
à instituição da Eucaristia (Mt 26,26-27; 
Mc 14,22-23; Lc 22,17-20; 1 Cor 11,23-
26; 1 Cor 10,16); b) os seis textos que 
habitualmente são mencionados a propó-
sito da chamada «multiplicação dos pães» 
(Mt 14,19; 15,36; Mc 6,41; 8,6; Lc 9,16; 
Jo 6,11), a que acrescentaremos ainda dois 
textos tecidos de belas evocações eucarís-
ticas: Lc 24,30 e Act 27,35.

MISTÉRIO ANUNCIADO 
E OFERECIDO AO MUNDO
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1. Gestos da Eucaristia 
 e sua tradução verbal

O primeiro verbo, que mostra o pri-
meiro gesto de Jesus, é o verbo RECE-
BER, que abre todos os textos da institui-
ção, «multiplicação» e evocação, quer no 
referente ao pão quer ao cálice. Exprime 
este gesto quase sempre o verbo lambánô. 
O verbo déchomai anota-se uma vez, em 
Lc 22,17, a propósito do cálice. Como 
gesto a nós recomendado, em imperativo 
(lábete), encontra-se, no contexto da Ceia 
e do pão, em Mt 26,26 e Mc 14,22, e, no 
contexto da Ceia e do cálice, em Lc 22,17.

O segundo verbo, que traduz o 
segundo gesto, é o verbo BENDIZER 
(eulogéô). BENDIZER encontra-se no 
contexto da Ceia e do pão em Mt 26,26 
e Mc 14,22. 1 Cor 10,16 usa-o no con-
texto do cálice, com o texto fortíssimo: 
«O cálice da BÊNÇÃO que BENDIZE-
MOS». É usado ainda no contexto da pri-
meira «multiplicação» em Mt 14,19, Mc 
6,41 e Lc 9,16. É também usado na Ceia 
de Emaús (Lc 24,30).

O terceiro verbo, que traduz o terceiro 
gesto, é o verbo AGRADECER ou DAR 
GRAÇAS (eucharistéô). Encontra-se no 
contexto da Ceia e do pão em Lc 22,19 
e 1 Cor 11,24, e no contexto da Ceia e do 
cálice em Mt 26,27, Mc 14,23 e Lc 22,17. 
É usado ainda no contexto da segunda 
«multiplicação» em Mt 15,36 e Mc 8,6. 
Neste contexto da «multiplicação é tam-
bém usado em Jo 6,11. Em contexto de 
evocação e celebração, é usado também 
em Act 27,35.

É sabido que estes dois belos gestos e 
respectivos verbos (eulogéô e eucharistéô) 
derivam do verbo hebraico barak (berakah)3.

3  C. DI SANTE, La preghiera eucaristica erede e inter-
prete della berakah, in A. N. TERRIN (ed.), Scriptura 

O quarto verbo, que traduz o quarto 
gesto, é o verbo PARTIR (kláô). Encon-
tra-se em todos os textos da Instituição, 
«multiplicação» (excepto Jo 6,11) e evo-
cação. Encontra-se por duas vezes o verbo 
REPARTIR: diamerízô, no contexto da 
Ceia e do cálice (Lc 22,17), e merízô no 
contexto da «multiplicação», no referente 
aos peixes (Mc 6,41).

O quinto verbo, que traduz o quinto 
gesto, é o verbo DAR (dídômi). Encontra-
-se no contexto da Ceia do pão e do cálice 
em Mt 26,26 e 27, em Mc 14,22 e 23, e em 
Lc 22,19 (só o pão). Encontra-se também 
em todas as «multiplicações» do pão (Mt 
14,19 e 15,36; Mc 6,41 e 8,6; Lc 9,16; Jo 
6,11. Aparece também na Ceia de Emaús 
(Lc 24,30).

O sexto verbo é uma locução verbal, 
e traduz-se na atitude de FAZER ISTO 
PARA MEMÓRIA DE MIM (toûto poieîte 
eis tèn emên anámnêsin). Encontra-se no 
contexto da Ceia do pão e do cálice em 1 
Cor 11,24 e 25, e no contexto do pão em 
Lc 22,19.

O sétimo verbo, que traduz o sétimo 
gesto, é o verbo ANUNCIAR (kataggé-
llô), e só se encontra em 1 Cor 11,26.

O oitavo gesto é a esperança perse-
verante, e assenta na locução ATÉ QUE 
(áchris hoû), que só se encontra em 1 Cor 
11,26.

O quadro a seguir mostra, de forma 
sintética e clara, os textos e os verbos que 
acabámos de referir:

1.1 Instituição da Ceia (pão e cálice)

Mt 26,26: labôn árton (1); EULOGÊSAS 
(2); éklasen (4); doús (5); lábete (1);

crescit cum orante. Bibbia e liturgia – II, Pádua, Mes-
sagero, 1993, p. 136.
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Mt 26,27: labôn potêrion (1); EUCHA-
RISTÊSAS (3); édoken (5).

Mc 14,22: labôn árton (1); EULOGÊSAS 
(2); éklasen (4); édoken (5); lábete 
(1);

Mc 14,23: labôn potêrion (1); EUCHA-
RISTÊSAS (3); édoken (5).

Lc 22,19: labôn árton (1); EUCHARISTÊ-
SAS(3); éklasen (4); édoken (5); toûto 
poieîte (6);

Lc 22,17: dexámenos potérion (1); 
EUCHARISTÊSAS (3); lábete (1); 
diamerísate (4).

1 Cor 11,23-24: élaben árton (1); EUCHA-
RISTÊSAS (3); éklasen (4); toûto 
poieîte (6);

1 Cor 11,25: toûto poieîte (6);
1 Cor 11,26: kataggéllete (7); áchris hoû 

(8).

1 Cor 10,16: tòn árton hón klômen (4); tò 
potêrion tês EULOGÍAS hò EULO-
GOÛMEN (2).

1.2 «Multiplicação» do pão

Mt 14,19: labôn toùs pénte ártous (1); 
EULÓGÊSEN (2); klásas (4); édoken 
(5);

Mt 15,36: élaben (1); EUCHARISTÊSAS 
(3); éklasen (4); edídou (5).

Mc 6,41: labôn (1); EULÓGÊSEN (2); 
katéklasen, emérisen (4); edídou 
(5);

Mc 8,6: labôn (1); EUCHARISTÊSAS (3); 
éklasen (4); edídou (5).

Lc 9,16: labôn (1); EULÓGÊSEN (2); 
katéklasen (4); edídou (5).

Jo 6,11: élaben (1); EUCHARISTÊSAS 
(3); diédoken (5).

1.3 Evocações

Lc 24,30: labôn (1); EULÓGÊSEN (2); 
klásas (4); epedídou (5).

Act 27,35: labôn (1); EUCHARÍSTÊSEN 
(3); klásas (4).

1.4 Instituição da Ceia: 
 pão e cálice (português)

Mt 26,26: Recebendo o pão (1); BEN-
DISSE (2); Partiu (4); Deu (5); Rece-
bei (1);

Mt 26,27: Recebendo o cálice (1); DEU 
GRAÇAS (3); Deu (5).

Mc 14,22: Recebendo (1); BENDISSE 
(2); Partiu (4); Deu (5); Recebei 
(1);

Mc 14,23: Recebendo o cálice (1); DEU 
GRAÇAS (3); Deu (5).

Lc 22,19: Recebendo (1); DEU GRAÇAS 
(3); Partiu (4); Deu (5); Isto fazei (6);

Lc 22,17: Recebendo o cálice (1); DEU 
GRAÇAS (3); Recebei (1); Reparti 
(4).

1 Cor 11,23-24: Recebeu (1); DEU GRA-
ÇAS (3); Partiu (4); Isto fazei (6);

1 Cor 11,15: Isto fazei (6);
1 Cor 11,26: Estais a anunciar (7); Até que 

(8).

1 Cor 10,16: O pão que partimos (4); o 
cálice da bênção que bendizemos (2).
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1.5 «Multiplicação» do pão (português)

Mt 14,19: Recebendo os 5 pães (1); BEN-
DISSE (2); Partiu (4); Deu (5);

Mt 15,36: Recebeu (1); DEU GRAÇAS 
(3); Partiu (4); Dava (5).

Mc 6,41: Recebendo (1); BENDISSE (2); 
Partiu (4); Dava (5);

Mc 8,6: Recebendo (1); DEU GRAÇAS 
(3); Partiu (4); Dava (5).

Lc 9,16: recebendo (1); BENDISSE (2); 
Partiu (4); Dava (5).

Jo 6,11: Recebeu (1); DEU GRAÇAS (3); 
Deu (5).

1.6 Evocações (português)

Lc 24,30: Recebendo (1); BENDISSE (2); 
Partiu (4); Dava (5).

Act 27,35: Recebendo (1); DEU GRA-
ÇAS (3); Partiu (4).

2. Tantos belos gestos

Tendo em conta os textos atrás apre-
sentados, podemos enunciar assim os ver-
bos fundamentais, que traduzem as atitu-
des ou gestos sobrecarregados de beleza, 
que traduzem a riqueza da Eucaristia:

RECEBER, 
BENDIZER e AGRADECER,
PARTILHAR e DAR,
COMEMORAR, 
ANUNCIAR e ESPERAR

Debruçar-nos-emos de seguida sobre 
cada um destes verbos e respectivos ges-
tos ou atitudes.

2.1 Receber (1 Cor 11,23b-26; 
 Mt 26,26-29)

Como se vê no alinhamento dos textos 
bíblicos acima enunciados, o gesto belo de 
«receber», traduzido pelo verbo «receber» 
(lambánô) abre todos os textos. Vejamo-
-lo, a título de exemplo, agora inserido em 
dois textos seleccionados:

«11,23(...) O SENHOR JESUS, na noi-
te em que ia ser entregue (paredídeto), 
RECEBEU (élaben) o pão (árton), 24e 
dando graças (eucharistêsas), partiu-o 
(éklasen) e disse: “Isto é o meu corpo, 
que é para vós; isto fazei para memó-
ria de mim”. 25Do mesmo modo fez 
com o cálice, depois da ceia, dizendo: 
“Este cálice é a nova Aliança no meu 
sangue; isto fazei, sempre que o be-
berdes, para memória de mim”. 26Por-
tanto, sempre que comerdes este pão e 
beberdes este cálice, estais a anunciar 
(kataggéllete) a morte do Senhor até 
que Ele venha (áchris hoû élthê)» (1 
Cor 11,23-26).

«26,26Enquanto comiam, tendo RE-
CEBIDO (labôn) Jesus o pão (árton) 
e tendo bendito (eulogêsas), partiu-o 
(éklasen) e, tendo-o dado (dídômi) 
aos discípulos, disse: “RECEBEI (lá-
bete) e comei; isto é o meu corpo”. 27E 
tendo RECEBIDO (labôn) um cálice, 
e tendo dado graças (eucharistêsas), 
deu-lho (édoken), dizendo: “Bebei 
dele todos; 28isto é o meu sangue da 
aliança, que é derramado por muitos 
para remissão dos pecados”. 29Digo-
-vos a vós: “desde agora não beberei 
deste fruto da videira até (héôs) àquele 
dia em que beberei convosco o vinho 
novo no Reino do meu Pai”» (Mt 
26,26-29).
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O verbo «receber» (lambánô) quali-
fica a atitude de Jesus em relação ao Pai, 
de quem recebeu tudo o que tem e é: «Este 
é o mandamento que recebi de meu Pai» 
(Jo 10,18; cf. Ap 2,28). O receber de Jesus 
em relação ao Pai está em relação com o 
«dar» do Pai a Jesus. O Pai deu ao Filho 
«tudo» (Jo 3,35; 13,3; 17,7; Mt 11,27), 
«ter a vida em si mesmo» (Jo 5,26), «as 
palavras» (Jo 17,8), o «julgamento» (Jo 
5,22.27), «as obras» e «a obra» (Jo 5,36; 
17,4), os homens (Jo 6,37.39; 10,29; 
17,2.6.9-11-12.24; 18,9), a «glória» (Jo 
17,22.24)... A identidade da pessoa do Pai 
constitui-se em dar tudo ao Filho, assim 
como a identidade do Filho se constitui 
em receber tudo do Pai. O Espírito, por 
sua vez, é aquele que recebe o que é do 
Filho, e que o Filho recebeu do Pai. E o 
que «recebe», o Espírito «anuncia» (Jo 
16,13.14.15)4. A Eucaristia começa com 
um imenso movimento de recepção.

O homem bíblico deve viver de mãos 
abertas (kaph), mãos que recebem e dão. 
Deus governa o mundo com as mãos aber-
tas, dando: «Ele governa o mundo com a 
palma da sua mão» (Ecli 18,3), que tem 
sempre posta sobre nós (Sl 139,5). O 
Talmud, que é a sabedoria hebraica con-
densada em cinco milhões de palavras, 
refere exemplarmente que o punho cer-
rado representa a sabedoria do imbecil, 
que pensa que detém o mundo nas malhas 
da sua rede. E refere depois que, quando 
a mão inicia o movimento de se abrir, é 
como as pétalas de uma flor que se abre 

4 G. FERRARO, Il Paraclito, Cristo, il Padre nel quarto 
Vangelo, Cidade do Vaticano, Editrice Vaticana, 1996, 
p. 137-138.164; S. A. PANIMOLLE, Dio Padre nel 
Nuovo Testamento, in S. A. PANIMOLLE (ed.), Abbà-
Padre (Dizionario di Spiritualità Biblico Patristica 
[= DSBP], 1), Roma, Borla, 1992, p. 132-133; C.-J. 
PINTO DE OLIVEIRA, Le verbe Didónai comme 
expression des rapports du Père et du Fils dans le IVe 
Évangile, in Revue des Sciences Philosophiques et 
Théologiques, 49, 1965, p. 81-104.

à vida. E acrescenta: é assim que floresce 
a inteligência. E, quando a mão se abre 
completamente, é a mão do sábio, que 
não retém nada, mas conhece o valor do 
encontro e do dom. E, cruzando agora as 
duas mãos abertas, ficamos com a imagem 
do «pássaro, livre, que voa»5.

Processo inverso ao da filosofia, desde 
Zenão a Platão, Descartes, Fichte e Nietzs-
che, que apresentam o conhecimento como 
a captura ou compreensão que o sujeito 
faz do objecto. A verdade (a-lêtheia) é 
assim o desvelamento ou desocultação 
a que o sujeito submete o objecto, para 
dele se apoderar, representando-o e repro-
duzindo-o na mente, «adequação entre a 
coisa e a mente» (adequatio rei et intel-
lectus), como referem Aristóteles e Tomás 
de Aquino. O último Heidegger, o Heide-
gger de depois de Sein und Zeit (1926), 
o Heidegger de Beiträge zur Philosophie 
(Vom Ereignis), escrito entre 1936 e 1938, 
mas publicado postumamente, em 19896, 
considera que esta concepção de verdade 
é a matriz da violência do ocidente, e diz 
as coisas de outra maneira: não é o sujeito 
que captura e desoculta o objecto, mas 
é o objecto que sai do seu esconderijo e 
se oferece ao homem como dom, como 
evento (Ereignis). Por isso, a função do 
sujeito já não é capturar e dominar com 
o que há de «prender» no compreender7, 
mas acolher com espanto e reconheci-
mento. A Bíblia e a teologia estão cla-
ramente do lado do último Heidegger. 
Mas vão muito mais longe: não se trata 
5 M.-A. OUAKNIN, Les dix commandements, Paris, 

Seuil, 1999, p. 250-251.
6 M. HEIDEGGER, Beiträge zur Philosophie (Vom 

Ereignis), Frankfurt am Main, Klostermann, 1989. 
Veja-se a recente tradução italiana Contributi alla 
Filosofia (dall’Evento), Milão, Adelphi Edizioni, 
2007.

7 Expressão usada por E. LEVINAS, Ética e infinito. 
Diálogos com Philippe Nemo, Lisboa, Edições 70, 
2000, p. 53.
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de objectos que se entregam ao homem; 
trata-se de um Tu, o Tu de Deus, que, por 
amor, vem até ao homem e a ele se entrega 
por amor8, debruçando-se sobre ele e abai-
xando-se até ao ponto de lhe lavar os pés 
e a alma9, de cuidar dele, de o alimentar, 
de lhe afagar o rosto, de o ensinar a andar:

«11,3Fui Eu que ensinei a andar Efraim,
que os ergui nos meus braços,
mas não conheceram que era Eu que 
cuidava deles!
4Com vínculos humanos (’adam) Eu 
os atraía.
Com laços de amor,
Eu era para eles como os que erguem 
(merîmîm: part. de rûm) uma crian-
cinha de peito (‘ûl) contra a sua face 
(lehêhem: de lehî),
e me debruçava (natah) sobre ela para 
a alimentar» (Os 11,3-4).

Mãos abertas para Receber. Para Aco-
lher. Para Acariciar. Para Dar. Para Repar-
tir. Para Condividir.

Receber é, portanto, um grande verbo 
bíblico, que traduz a maneira de ser de 
Deus e do homem. É paradigmático que a 
Bíblia apresente o pecado como a atitude 
de o ser humano não querer mais viver de 
mãos abertas, recebendo-se e recebendo 
tudo de Deus, que dá tudo ao homem (Gn 
1,29 e Gn 2), e queira passar a viver de 
mãos fechadas, fechado na sua autonomia, 
manifestada naquela atitude de estender 
a mão para apanhar, possuir e comer um 
fruto de uma árvore, por conta própria e a 
seu bel prazer (Gn 3,6), anulando assim o 
dom do fruto, para o transformar em furto 
de um fruto.

8 C. DI SANTE, Parole di luce. Segnavia dello Spirito, 
Villa Verucchio, Pazzini, 2005, p. 119-126.

9 H. URS VON BALTHASAR, L’amour seul est digne 
de foi, Aubier, Montaigne, 1966, p. 130-131.

2.2 Bênção/Bendizer/Dizer bem/
 Querer bem/Fazer bem

2.2.1 Nós bendizemos

Apresentamos também, neste apar-
tado, apenas alguns textos seleccionados 
e significativos, para se poder ver o termo 
«bênção» ou o verbo «bendizer» no seu 
contexto:

«10,16O cálice da BÊNÇÃO (tò potê-
rion tês eulogías) que BENDIZE-
MOS (eulogoûmen) não é comunhão 
no sangue de Cristo? O pão que parti-
mos (kláô) não é comunhão no corpo 
de Cristo?» (1 Cor 10,16).

«26,26Enquanto comiam, tendo re-
cebido (labôn) Jesus o pão (árton) e 
tendo BENDITO (eulogêsas), par-
tiu-o (éklasen) e, tendo-o dado (dí-
dômi) aos discípulos, disse: “recebei 
(lábete) e comei; isto é o meu corpo”. 
27E tendo recebido (labôn) um cálice, 
e tendo dado graças (eucharistêsas), 
deu-lho (édoken), dizendo: “Bebei 
dele todos; 28isto é o meu sangue da 
aliança, que é derramado por muitos 
para remissão dos pecados”. 29Digo-
-vos a vós: “desde agora não bebe-
rei deste fruto da videira até (héôs) 
àquele dia em que beberei convosco 
o vinho novo no Reino do meu Pai”» 
(Mt 26,26-29).

«24,30E aconteceu que, tendo-se recli-
nado à mesa (kataklithênai: aor. inf. 
pass. de kataklínô) com eles, rece-
beu (labôn: part. aor2 de lambánô) o 
pão, BENDISSE (eulógêsen: aor. de 
eulogéô), e partiu (klásas: part. aor. de 
kláô) e dava-lhes (epedídou: imperf. 
de epidídômi) (Lc 24,30).
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É sabido que o primeiro texto 
apresentado (1 Cor 10,16) é considerado 
a mais antiga evocação da Eucaristia, 
que, então, se chamaria eulogía, «bên-
ção».

2.2.2 Deus bendiz

Deus que bendiz ou abençoa é uma 
das constantes da inteira Escritura. Com 
a sua bênção permanente (Sl 139,5; Ecli 
18,3), Deus enche-nos de bem, de bon-
dade e de beleza. Vejamos apenas uma 
pequena, mas bela amostra das bênçãos 
de Deus nas Escrituras:

«6,24Deus te BENDIGA e te guarde,
25ilumine YHWH o seu rosto sobre ti e 
te faça graça (hanan),
26te faça ver YHWH o seu rosto e te 
conceda a paz!
27Porão assim o meu nome sobre os 
filhos de Israel e Eu os BENDIREI» 
(Nm 6,24-27).

«48,15... “Que o Deus diante de quem 
caminharam os meus pais, Abraão e 
Isaac,
que o Deus que foi o meu Pastor desde 
que eu nasci até hoje,
16que o Anjo que me salvou de todo 
o mal BENDIGA estas crianças (...),
que elas cresçam e se multipliquem 
sobre a terra!”» (Gn 48,15-16).

«3,26Para vós, antes de mais, Deus 
ressuscitou o seu Servo e enviou-o 
para vos BENDIZER (eulogéô) (Act 
3,26)».

2.2.3 Outros bendizeres

Apresentamos ainda, neste último 
apartado dedicado ao verbo «bendizer», 

um entrançado de pequenas fórmulas que 
atravessam a Escritura e a liturgia Euca-
rística:

«41,14BENDITO seja YHWH, Deus 
de Israel, desde agora e para sempre!» 
(Sl 41,14; cf. 72,18; 89,53; 106,48), 
servindo de separador aos cinco livros 
dos Salmos.

«1,68BENDITO seja o Senhor, Deus 
de Israel, porque visitou e redimiu o 
seu povo» (Lc 1,68) (Zacarias).
«1,3BENDITO (eulogêtós) o Deus e 
Pai do Senhor nosso Jesus Cristo,
que nos BENDISSE (eulogêsas) com 
todas as BÊNÇÃOS (eulogía) espiri-
tuais em Cristo» (Ef 1,3) (Paulo).
«6,28BENDIZEI os que vos maldi-
zem» (Lc 6,28).

«BENDITO sejais, Senhor, Deus do 
Universo, pelo pão que recebemos 
da vossa BONDADE… (Oferta dos 
dons).
«ABENÇOE-VOS (BENDIGA-
-VOS) Deus todo-poderoso, Pai... 
(Bênção final).

É sabida a importância da Bênção 
bíblica (berakah), que é sempre unitiva 
– ao contrário da Maldição (‘alah), que 
divide –, e une num círculo inquebrável 
Deus e o Homem, o Homem e Deus, e 
os Homens entre si, estendendo-se a sua 
influência benfazeja à inteira criação. Par-
tindo de Deus, então é Deus que une a si 
e entre si a humanidade bendita. Bendizer 
Deus, por parte do homem, implica uma 
verdadeira ruptura «epistemológica»: a 
bênção reconduz as coisas criadas ao seu 
estatuto de dom e retira ao homem o poder 
sobre elas e entrega-o a Deus, ficando 
assim o homem constituído em puro bene-
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ficiário em relação às coisas10. Numa pers-
pectiva bíblica, as coisas não são objecto 
de bênção, mas motivo de bênção11. Barak 
é o grande verbo hebraico que traduz a 
força da bênção bíblica, unitiva e circular. 
E é de barak e da berakah hebraica que se 
desdobram os verbos eulogéô e eucharis-
téô, em que assenta a nossa Eucaristia12, e 
fazem dela um círculo unitivo de bênção 
e de amor.

2.3 Dar graças / Agradecer 
 (1 Cor 11,23-26)

Para contextualizar a locução «dar gra-
ças» (eucharistéô), apresentamos o texto 
muito significativo de 1 Cor 11,23-26):

«11,23 (...)O Senhor Jesus, na noite 
em que ia ser entregue (paredídeto), 
recebeu (élaben) o pão (árton), 24e 
DANDO GRAÇAS (eucharistêsas), 
partiu-o (éklasen) e disse: “Isto é o 
meu corpo, que é para vós; isto fazei 
para memória de mim”. 25Do mesmo 
modo fez com o cálice, depois da ceia, 
dizendo: “Este cálice é a nova Aliança 
no meu sangue; isto fazei, sempre que 
o beberdes, para memória de mim”. 
26Portanto, sempre que comerdes este 
pão e beberdes este cálice, estais a 
anunciar (kataggéllete) a morte do 
Senhor até que Ele venha (áchris hoû 
élthê)» (1 Cor 11,23-26).

10 C. DI SANTE, La Preghiera di Israele. Alle origini 
della liturgia cristiana, Casale Monferrato, Marietti, 
1985, p. 44-45.

11 C. DI SANTE, L’eucaristia terra di benedizione. Sag-
gio di Antropologia Biblica, Bolonha, EDB, 1987, p. 
13.

12 C. DI SANTE, La preghiera eucaristica erede e inter-
prete della berakah, in A. N. TERRIN (ed.), Scriptura 
crescit cum orante. Bibbia e liturgia – II, Pádua, Mes-
sagero, 1993, p. 131-150, esp. p. 136; C. DI SANTE, 
L’eucaristia terra di benedizione, p. 11.

Já sabemos que os termos eulogía e 
eucharistía, ambos derivados do hebraico 
barak e berakah, são, no NT, usados indis-
tintamente como sinónimos (basta ver 
como são usados indistintamente nos tex-
tos da instituição da Eucaristia e da cha-
mada «multiplicação dos pães»). Na tradi-
ção litúrgico-eclesial, acabou, no entanto, 
por prevalecer o termo eucharistía para 
indicar o rito por ecelência da celebração 
cristã13.

2.4 Partir / Repartir / Fracção do pão 
 (Act 2,42; Lc 24,35)

Mais uma vez, para contextualizar e 
sublinhar esta atitude, oferecemos uma 
pequeníssima, mas significativa selecção 
de textos, com o intuito de mostrar bem a 
dimensão intensamente fraterna da Euca-
ristia:

«2,42Eram perseverantes no ensino dos 
Apóstolos e na comunhão, na FRAC-
ÇÃO DO PÃO (klásis toû ártou) e na 
oração» (Act 2,42).

«24,30E aconteceu que, tendo-se recli-
nado à mesa (kataklithênai: aor. inf. 
pass. de kataklínô) com eles, recebeu 
(labôn: part. aor2 de lambánô) o pão, 
bendisse (eulógêsen: aor. de eulo-
géô), e PARTIU (klásas: part. aor. de 
kláô) e dava-lhes (epedídou: imperf. 
de epidídômi). 31Foram abertos (diê-
noíchthêsan: aor. pass. de dianoígô) 
então os seus olhos e reconheceram-
-no (epégnôsan: aor2 de epignôskô), 
mas ele desapareceu da vista deles. 
[…] 35E eles explicavam (exêgoûnto: 
imperf. de exêgéomai) as coisas acon-

13 C. DI SANTE, L’eucaristia terra di benedizione, p. 11.
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tecidas no caminho (tà en tê hodô) 
e como foi reconhecido (egnôsthê: 
aor. pass. de ginôsko) por eles NO 
PARTIR DO PÃO» (en tê klásei toû 
ártou) (Lc 24,30-35).

Na verdade, não se trata de «partir o 
pão» para vincar uma simples dimensão 
ou sentimento sócio-caritativo. Trata-se, 
antes, de afirmar que nenhum de nós é 
dono, mas simples servo, pertencendo a 
Deus a propriedade de tudo, com base no 
espantoso texto de Lv 25,23: «Toda a terra 
é minha, e vós sois, para mim, estrangei-
ros (gerîm) e hóspedes (tôshabîm)». Partir 
o pão entre nós é então uma exigente afir-
mação teológica e ontológica da sobera-
nia boa de Deus e da nossa fraternidade 
recebida14.

2.4.1 Hospedados na casa de Deus: 
«secção dos pães» (Mc 6,31-8,26)

O episódio a seguir referido ilustra e 
esclarece a afirmação teológica que acabá-
mos de fazer no apartado anterior acerca 
da soberania boa de Deus e da nossa con-
dição de hóspedes e de irmãos:

«6,30E reúnem-se os apóstolos junto 
de JESUS e contam-lhe todas as coi-
sas que tinham feito e ensinado. 31Ele 
diz-lhes: “Vinde vós, à parte, para um 
lugar deserto, e descansai um pouco”. 
Eram, na verdade, muitos os que 
vinham e partiam, e nem sequer para 
comer tinham tempo. 32E partiram 
numa barca para um lugar deserto, 
à parte. 33Viram-nos, porém, partir, 
e sabendo, muitos, a pé, de todas as 

14 C. DI SANTE, L’eucaristia terra di benedizione, p. 
27-29 e 176-202; C. DI SANTE, Parola e Terra. Per 
una teologia dell’ebraismo, Génova, Marietti, 1990, p. 
48-58.

cidades, correram e chegaram antes 
deles. 34E tendo saído da barca, viu 
uma grande multidão e TEVE MISE-
RICÓRDIA (esplagchnístê) deles, 
porque eram como ovelhas sem pastor 
(cf. Is 53,6).

E COMEÇOU A ENSINAR-LHES 
(êrxato didáskein) muitas coisas. 35E 
tendo a hora adiantado muito, apro-
ximaram-se d’Ele os discípulos d’Ele 
e diziam: “O lugar é deserto e a hora 
adiantada. 36MANDA-OS EMBORA, 
para que, partindo para os campos e 
aldeias à volta, COMPREM de comer 
PARA SI MESMOS (heautoîs)”. 
37Então Ele, respondendo, disse-lhes: 
“DAI-LHES vós de comer”. Dizem-
-lhe: “Partindo, compraremos duzen-
tos denários de pães (ártous) para 
lhes dar de comer?” 38Ele diz-lhes. 
“Quantos pães (ártous) tendes? Ide 
ver”. E tendo sabido, dizem: “Cinco, 
e dois peixes”. 39E ordenou-lhes que 
fizessem reclinar (anaklínô) a todos, 
em grupos, sobre a erva verde (klôròs 
chórtos). 40E sentaram-se em gru-
pos de cem e de cinquenta. 41E rece-
bendo (labôn) os cinco pães (ártous) 
e os dois peixes, levantou os olhos 
(anablépsas) para o céu, bendisse 
(eulógêsen) e PARTIU (katéklasen) 
os pães (ártous) e dava (edídou) aos 
discípulos d’Ele para que os pusessem 
diante deles, e os dois peixes REPAR-
TIU (emérisen) para todos. 42E todos 
comeram e foram cheios, 43e recolhe-
ram doze cestas (kóphinoi)15 cheias 
de pedaços de pão (klásmata) e dos 
peixes. 44Os que tinham comido os 

15 De notar as doze cestas (kóphinoi) dos judeus (6,43; 
8,19) em confronto com os sete cestos (spyrídes) dos 
pagãos (8,8.20). Diferença de tamanho e diferente 
simbologia numérica.
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pães (ártous) eram cinco mil homens 
(ándres)» (Mc 6,30-44).

O episódio que acabámos de refe-
rir, retirado do Evangelho de Marcos, é 
conhecido como a «primeira “multipli-
cação dos pães”», realizada, neste caso, 
em mundo judaico. Mas vê-se bem que 
o título de «multiplicação» é inadequado, 
pois o que está aqui em causa não é, na 
verdade, uma multiplicação, mas uma 
divisão ou condivisão16.

Neste episódio, salta à vista o compor-
tamento compassivo, acolhedor, inclusivo 
e de partilha de Jesus em confronto com 
o comportamento insensível, não-acolhe-
dor, exclusivista, frio, mercantilista, con-
sumista, egoísta e egocêntrico destes dis-
cípulos de Jesus, que propõem a Jesus que 
mande as pessoas embora, para que cada 
um compre de comer para si mesmo (Mc 
6,36). O diagrama a seguir mostra os dois 
comportamentos em confronto:

Jesus Discípulos

Misericórdia
Acolher
Ensinar
Dar
Condividir

Insensibilidade
Excluir
Mandar embora
Comprar
Cada um para si

A Escritura mostra que o perigo es-
preita sempre que se quebra o círculo da 
fraternidade, e alguém passa a viver, a 
16 Ver, a propósito, a inteligente reflexão de C. DI 

SANTE, L’Eucaristia terra di benedizione, p. 190-
202; C. DI SANTE, Eucaristia. L’amore estremo, Villa 
Verucchio, Pazzini, 2005, p. 110-112; C. DI SANTE, 
Risponsabilità. L’io-per-l’altro, Roma – Fossano, 
Lavoro – Esperienze, 1996, p. 154-157; G. PERINI, 
Le domande di Gesù nel Vangelo di Marco. Approccio 
pragmatico: ricorrenze, uso e funzioni, Roma – Milão, 
Pontificio Seminario Lombardo – Glossa, 1998, p. 75.

comprar, a acumular para si mesmo, ou a 
querer salvar-se a si mesmo (heautô) (Ez 
34,2; Lc 12,21; 23,35.37.39; Rm 14,7; 2 
Cor 5,15)17:

«34,2Filho do Homem, profetiza con-
tra os pastores de Israel. Profetiza e 
diz-lhes: “Contra os pastores, assim 
diz o Senhor YHWH: Ai (hôy) dos 
pastores de Israel que se apascentam 
a si mesmos (ro‘îm ’ôtam TM; poi-
ménes heautoús LXX)”» (Ez 34,2; cf. 
34,8.10).

«12,21Assim acontece àquele que ente-
soura (ho têsaurízôn) para si mesmo 
(heautô), e não é rico para Deus» (Lc 
12,21).

«23,35Também os chefes faziam 
pouco dele, dizendo: “Salvou outros; 
que se salve a si mesmo (heautón)» 
(Lc 23,35).
«23,36Também os soldados faziam 
pouco dele, e, aproximando-se, ofe-
reciam-lhe azeite, 37e diziam: se tu és 
o Rei dos judeus, salva-te a ti mesmo 
(seautón)”» (Lc 23,36-37).
«23,39Um dos malfeitores suspensos 
blasfemava, dizendo-lhe: “Não és tu o 
Cristo? Salva-te a ti mesmo (seautón) 
e a nós”» (Lc 23,39).

«147Nenhum de nós para si mesmo 
(heautô) vive e nenhum para si mesmo 
(heautô) morre; 8se vivemos, é para 
o Senhor (tô Kyríô) que vivemos; se 
morremos, para o Senhor (tô Kyríô) 
morremos» (Rm 14,7).

17 A. SERRA, La fuga e il ritorno del figlio prodigo (Lc 
15,11-32). Parabola del peccato e della conversione 
d’Israele?, in R. FABRIS (ed.), La Parola di Dio cre-
sceva (At 12,24), p. 238.
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«5,15E por todos (Cristo) morreu, para 
que os vivos não vivam para si mes-
mos (heautoîs), mas para aquele que 
por eles morreu e ressuscitou» (2 Cor 
5,15).

A lógica individualista e exclusivista 
do «para si mesmo» (heautô) é errada. 
A lógica de Jesus, que parte do amor 
entranhado das vísceras misericordiosas 
(esplagchnístê) (6,34a), é uma lógica de 
comunhão, de doação, de partilha, de con-
divisão, de conjunção. Esta lógica nova 
obedece a outro «para si mesmo»: tomar 
a Cruz «para si mesmo» (heautô) (Jo 
19,17), dar aos outros por amor a própria 
vida18. Por isso, verdadeiramente, Jesus é 
aquele que «está fora de si» (exéstê), em 
êxodo total (Mc 3,21)19.

Sempre neste sentido, o inédito da 
Cruz é «obsceno», no sentido etimoló-
gico, fica fora da cena do nosso imaginá-
rio. Diz muito bem Silvano Fausti: «Um 
sistema de violência acaba sempre por 
repousar sobre uma alternativa: matar ou 
ser morto. Nós escolhemos preventiva-
mente a primeira: cada um de nós faz o 
mal que pode, como profissão principal, 
de maneira a ser bem sucedido: o ladrão 
ou o banqueiro, o comerciante ou o operá-
rio, o médico ou o barbeiro, o patrão ou o 
criado, o padre ou o assaltante, o benfeitor 
ou o delinquente. Cada um, com os meios 
que tem, pensa primeiro em si»20. Na ver-
dade, se cada um é inimigo do outro por 
definição, e se, para cada um, prioritária é 

18 I. DE LA POTTERIE, La passion de Jesus selon 
l’évangile de Jean. Texte et Esprit, Paris, Cerf, 1985, 
p. 130; J. P. HEIL, Blood and Water. The Death and 
Resurrection of Jesus in John 18-21, Washington, The 
Catholic Biblical Association of America, 1995, p. 84. 

19 J. A. MARCOS, El sorprendente Jesus de Marcos, p. 
355.

20 S. FAUSTI, L’Idiozia. Con postilla sul giubileo, 
Milão, Àncora, 1999, p. 53.

a salvaguarda da ameaça do outro, as pos-
sibilidades do eu são vencer ou sucumbir, 
e, em caso extremo, matar ou ser morto21.

O que estes malfeitores, que somos 
nós, não sabemos, e, por causa deste 
nosso não saber, fazemos o mal, é que 
existe um Pai, a quem compete cuidar dos 
seus filhos. E se temos um Pai que cuida 
de nós, não nos compete ser inimigos, mas 
irmãos. E se somos filhos e irmãos, tam-
bém não compete a cada um prover-se e 
salvar-se a si mesmo, pois é o nosso Pai 
que nos alimenta, nos veste e nos salva 
(Mt 6,26-34).

Aí está outra vez à vista o inédito da 
Cruz: Jesus não se salva a si mesmo, por-
que salvar-se a si mesmo é mau. Na ver-
dade, é para se salvarem a si mesmos que 
os homens se odeiam e fazem guerra. Ora, 
Jesus quer salvar-nos a nós. E, para nos 
salvar a nós, perde-se a si mesmo. Exac-
tamente o contrário do que fazemos nós, 
que perdemos os outros pensando que 
assim nos salvamos a nós mesmos22.

2.5. Dar

A atitude das mãos abertas em relação 
a Deus, para tudo receber dele, deve agora 
manter-se em direcção aos nossos irmãos, 
sublinhando a atitude de dar. Eis também, 
a título ilustrativo, um breve repositório 
de textos:

«26,26Enquanto comiam, tendo rece-
bido (labôn) Jesus o pão (árton) e 
tendo bendito (eulogêsas), partiu-o 
(éklasen) e, tendo-o DADO (dídômi) 
aos discípulos, disse: “recebei (lábete) 
e comei; isto é o meu corpo”. 27E tendo 

21 C. DI SANTE, La passione di Gesù, 136.
22 S. FAUSTI, L’Idiozia, p. 57-58.
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recebido (labôn) um cálice, e tendo 
dado graças (eucharistêsas), DEU-lho 
(édoken), dizendo: “Bebei dele todos; 
28isto é o meu sangue da aliança, que 
é derramado por muitos para remis-
são dos pecados”. 29Digo-vos a vós: 
“desde agora não beberei deste fruto 
da videira até (héôs) àquele dia em 
que beberei convosco o vinho novo 
no Reino do meu Pai”» (Mt 26,26-29).

«24,30E aconteceu que, tendo-se recli-
nado à mesa (kataklithênai: aor. inf. 
pass. de kataklínô) com eles, recebeu 
(labôn: part. aor2 de lambánô) o pão, 
bendisse (eulógêsen: aor. de eulogéô), 
e partiu (klásas: part. aor. de kláô) e 
DAVA-lhes (epedídou: imperf. de epi-
dídômi)» (Lc 24,30).

«16,20nutriste o teu povo com um ali-
mento de ANJOS,/ DESTE-lhe o PÃO 
do CÉU,/ com mil sabores:/ 21mani-
festava a tua DOÇURA (glykýtês).// 
26Assim os teus FILHOS QUERIDOS 
aprenderam, Senhor,/ que NÃO É 
A PRODUÇÃO DE FRUTOS que 
alimenta os homens,/ mas a tua pala-
vra que a todos sustenta» (Sb 16,20-
21.26).

Textos sublimes. Mostram, sobretudo 
o último, que não são as coisas que con-
tam, mas a bondade, a doçura e a inten-
cionalidade de Deus que as habita e as 
faz ser23, e que os nossos gestos devem 
realizar no quotidiano essas maravilhas 
que celebramos ritualmente na Eucaristia. 
Note-se ainda, no texto de Lc 24,30, a tra-
dução da vida toda de Jesus como aquele 
que dá sempre – continuando, portanto, a 

23 A. WÉNIN, Pas seulement de pain… Violence et alli-
ance dans la Bible, Paris, Cerf, 1998, p. 220-221.

dar ainda hoje –, atitude expressa naquele 
imperfeito de duração (Dava-lhes)24.

2.6 Comemorar / 
 fazer em memória de Mim

Seleccionámos um único texto, para 
nos ensinar esta importante atitude euca-
rística, que passa muitas vezes desperce-
bida:

«11,23Eu recebi (parélabon) do 
Senhor o que também vos transmiti 
(parédôka): que o Senhor Jesus, na 
noite em que ia ser entregue (paredí-
deto), recebeu (élaben) o pão (árton), 
24e dando graças (eucharistêsas), par-
tiu-o (éklasen) e disse: “Isto é o meu 
corpo, que é para vós; isto fazei para 
MEMÓRIA DE MIM” (toûto poieîte 
eis tên emên anámnêsin). 25Do mesmo 
modo fez com o cálice, depois da ceia, 
dizendo: “Este cálice é a nova Aliança 
no meu sangue; isto fazei, sempre que 
o beberdes, para MEMÓRIA DE 
MIM” (toûto poieîte… eis tên emên 
anámnêsin). 26Portanto, sempre que 
comerdes este pão e beberdes este 
cálice, estais a anunciar (kataggéllete) 
a morte do Senhor até que Ele venha 
(áchris hoû élthê)» (1 Cor 11,23-26).

Trata-se de «fazer memória» de uma 
pessoa concreta. Não se trata de qualquer 
procedimento mental ou psicológico, tipi-
camente cartesiano ou do pensamento 
moderno, nem sequer da muito falada 
«reactualização», de acordo com a escola 
24 Ch. PERROT, Emmaüs ou la rencontre du Seigneur 

(Lc 24,13-35), in M. BENZERATH, A. SCHMID, 
J. GUILLET (eds.), La Pâque du Christ Mystère de 
Salut. Mélanges offerts au P. F.-X. Durrwel pour son 
70e anniversaire avec un témoignage du jubilaire, 
Paris, Cerf, 1982, p. 164.
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do mito ciclicamente encenado pelo rito, 
«a escola mítico-ritual» (The Myth and 
Ritual School), de A. Bentzen, S. H. 
Hooke e S. Mowinckel e outros25. Trata-
-se do nosso envolvimento pessoal na pro-
clamação da morte de Cristo com a nossa 
vida, e com estilos de vida concretos, que 
resultam da compreensão da nossa iden-
tidade de cristãos em plena comunhão 
com Cristo que dá a sua vida para salvar 
a nossa26. «Fazer memória» de Jesus e da 
sua morte na Cruz não quer dizer recordar 
o seu sofrimento, porque o sofrimento, em 
si mesmo, não redime, e, como ensina a 
experiência, pode mesmo fechar-nos na 
incompreensão; também não se trata de 
recordar a coragem com que enfrentou 
a paixão e a morte injustas (também os 
heróis gregos souberam enfrentar com 
dignidade a sua sorte adversa); trata-se, 
antes, de contemplar com a inteligência e 
o coração o milagre do amor que, naquela 
Cruz, se despregou27. Amor novo, não 
apenas objecto de intercâmbio a quem nos 
ama, mas amor dado também a quem nos 
rejeita e nos tira a vida pela violência28. 
Vida dada por amor, para sempre, para 
todos.

2.7 Anunciar

Voltamos ao grande texto de 1 Cor 
11,23-26, para inculcar esta fundamen-

25 A. C. THISELTON, The First Epistle to the Corinthi-
ans. A Commentary on the Greek Text, Grand Rapids 
– Cambridge – Carlisle, Eerdmans – Paternoster, 2000, 
p. 878-879, com outras referências; A. N. TERRIN, 
Preghiera come risposta all’ascolto di un testo sacro. 
Problematica presente nella storia comparata delle 
religioni, in A. N. TERRIN (ed.), Scriptura crescit 
cum orante. Bibbia e liturgia – II, Pádua, Messaggero, 
1993, p. 82-83.

26 A. C. THISELTON, The First Epistle to the Corinthi-
ans, p. 880-882.

27 C. DI SANTE, Eucaristia. L’amore estremo, p. 76.
28 C. DI SANTE, Eucaristia. L’amore estremo, p. 68.

tal atitude Eucarística, também bastante 
negligenciada:

«11,23Eu recebi (parélabon) do 
Senhor o que também vos transmiti 
(parédôka): que o Senhor Jesus, na 
noite em que ia ser entregue (paredí-
deto), recebeu (élaben) o pão (árton), 
24e dando graças (eucharistêsas), par-
tiu-o (éklasen) e disse: “Isto é o meu 
corpo, que é para vós; isto fazei para 
memória de mim” (toûto poieîte eis 
tên emên anámnêsin). 25Do mesmo 
modo fez com o cálice, depois da 
ceia, dizendo: “Este cálice é a nova 
Aliança no meu sangue; isto fazei, 
sempre que o beberdes, para memó-
ria de mim” (toûto poieîte… eis tên 
emên anámnêsin). 26Portanto, sempre 
que comerdes este pão e beberdes 
este cálice, ESTAIS A ANUNCIAR 
(kataggéllete) a morte do Senhor até 
que Ele venha (áchris hoû élthê)» (1 
Cor 11,23-26).

A sintaxe e o encadeado das palavras 
mostra que a ênfase é colocada na «morte 
do Senhor», mas apresenta também a 
forma verbal kataggéllete como um pre-
sente contínuo, com o significado de «vós 
estais a anunciar». Esta forma de dizer, 
não só retoma da anterior atitude a nossa 
identificação com Cristo que dá a sua vida 
por nós, mediante estilos de vida concre-
tos, como dá um passo em frente, recla-
mando de nós, como requer em muitas 
outras passagens o uso do verbo kataggé-
llô, o anúncio concreto do Evangelho (1 
Cor 9,14), pregar a palavra de Deus (Act 
13,5), pregar Cristo (Act 4,2; Fl 1,17-18). 
Este kataggéllô, além de reclamar a nossa 
radical identificação com Cristo que dá 
a sua vida por nós, convida-nos ainda a 
subir ao púlpito para proclamar o Evange-
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lho de Cristo, alto e bom som29. Anunciar 
a morte de Jesus não tem qualquer sen-
tido fúnebre, não é anunciar o sofrimento 
dorido ou a coragem do herói, tão-pouco 
a resignação ou, no pólo oposto, qualquer 
aspecto belicoso – do tipo in hoc signo 
vinces, de constantiniana memória, ou dos 
estandartes dos cruzados30, ou qualquer 
outra manifestação de heroicidade por 
alguém e contra alguém, como vemos nos 
modernos kamikaze –, mas sim a soberana 
novidade da dádiva da vida. «Anunciar 
a morte do Senhor» significa, de facto, 
anunciar o sentido da vida como dádiva 
da vida por amor, para sempre, para todos.

2.8 Esperar / Até que Ele venha

Ainda o mesmo texto de 1 Cor 11,23-
26 para vincar uma nova atitude da espe-
rança cristã, também, por sinal, bastante 
esquecida:

«11,23Eu recebi (parélabon) do Senhor 
o que também vos transmiti (paré-
dôka): que o Senhor Jesus, na noite 
em que ia ser entregue (paredídeto), 
recebeu (élaben) o pão (árton), 24e 
dando graças (eucharistêsas), partiu-o 
(éklasen) e disse: “Isto é o meu corpo, 
que é para vós; isto fazei para memó-
ria de mim”. 25Do mesmo modo fez 
com o cálice, depois da ceia, dizendo: 
“Este cálice é a nova Aliança no meu 
sangue; isto fazei, sempre que o beber-
des, para memória de mim”. 26Por-
tanto, sempre que comerdes este pão e 
beberdes este cálice, estais a anunciar 
(kataggéllô) a morte do Senhor ATÉ 

29 A. C. THISELTON, The First Epistle to the Corinthi-
ans, p. 886-887.

30 G. BARBAGLIO, Il pensare dell’apostolo Paolo, 
Bolonha, EDB, 2004, p. 118.

QUE Ele venha (áchris hoû élthê)» (1 
Cor 11,23-26).

Este «até que» desenha claramente 
a grande atitude da esperança cristã, que 
deve informar todos os gestos do nosso 
quotidiano, mesmo os mais humildes, 
como os textos a seguir referidos docu-
mentam31:

«26,29ATÉ QUE (héôs) venha o 
Reino de Deus» (Mt 26,29; Mc 14,25; 
Lc 22,16-18);
«13,33O Reino de Deus é semelhante 
ao fermento que uma mulher tomou e 
introduziu em sessenta quilos de fari-
nha “ATÉ QUE” (héôs) tudo fique 
levedado» (Mt 13,33; Lc 13,21); 
«15,4Qual o homem entre vós que 
tendo cem ovelhas e tendo perdido 
delas uma só, não deixa as noventa 
e nove no deserto e vai atrás da que 
perdeu ATÉ (héôs) a encontrar?» (Lc 
15,4);
«15,8Ou qual a mulher que tendo dez 
dracmas, se perder uma só, não acende 
uma luz e varre a casa e procura aten-
tamente ATÉ (héôs) a encontrar?» (Lc 
15,8).

«10,8ESPERARÁS sete dias ATÉ 
(‘ad TM / héôs LXX) eu ir ter contigo 
para te fazer ver o que deves fazer» (1 
Sm 10,8).

A esperança bíblica e cristã traduz-
-se numa fortíssima atitude eucarística, 
que torna o nosso rosto tenso para rece-
ber Alguém (apekdechómetha: apò + ek 
+ déchomai) (Rm 8,25), no sentido de 
quem vive de (ek) receber e de se rece-

31 P. GRELOT, L’institution du «Repas du Seigneur». 
Pour une lecture des textes parallèles, in Esprit et Vie, 
34-35-36, 1996, p. 478.
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ber (déchomai) de Alguém (1 Cor 1,7)32, 
saindo de si (apó) para se orientar comple-
tamente para o Outro (Sl 130,5-6):

«130,5Eu espero (qiwwitî) YHWH,/ 
nele espera (qiwwetah) a minha alma 
(naphshî),/ e na sua palavra con-
fio (hôhaltî)./ 6A minha alma para o 
Senhor,/ mais do que as sentinelas 
para a manhã,/ as sentinelas para a 
manhã» (Sl 130,5-6).

Esta intensa prece individual assenta 
na forma piel (intensiva) do verbo qawah 
(2 vezes) – «esperar em» – e na forma 
hiphil (causativa) do verbo yahal – «espe-
rança e confiança em nós provocada» por 
Deus, tensão nova e segura, caminho novo 
e seguro, aberto por Deus e trilhado por 
nós com a confiança que brota do amor33.

A mesma atitude é expressa com 
apokaradokía: apò + kára + dokía (Rm 
8,19; Fl 1,20)34, termo cunhado por Paulo, 
e que traduz um rosto tenso para Deus, à 
espera de Deus. Tanta é a força da espera 
esperante que nos move, que é como se o 
nosso rosto (kára), de tão tendido (dokía) 
pela atitude da espera, quase se desligasse 
do pescoço (apó).

32 B. MAGGIONI, Il Dio di Paolo. Il vangelo della gra-
zia e della libertà, Milão, Paoline, 2.ª ed. actualizada e 
ampliada, 2008, p. 113.

33 E. S. GERSTENBERGER, Psalms, Part 2, and 
Lamentations [«The Forms of the Old Testament 
Literature», Vol. XV], Grand Rapids – Cambrigde, 
Eerdmans, 2001, p. 356-357.

34 O termo apokaradokía, de apo + kara + dokéô [= fora 
de + cara (rosto) + esperar], não aparece no grego 
antes do cristianismo, e Paulo é o único a usá-lo no NT 
(Rm 8,19; Fl 1,20), e mostra o gesto de quem alonga 
o pescoço para ver o que vai suceder e traduz bem 
as criaturas como pessoas. S. LÉGASSE, L’épître de 
Paul aux Romains, Paris, Cerf, 2002, p. 538, nota 24; 
D. MOO, The Epistle to the Romans, «The New Inter-
national Commentary on the New Testament», Grand 
Rapids, Eerdmans, 1996, p. 513; J. A. FITZMYER, 
Lettera ai Romani. Commentario critico-teologico, 
Casale Monferrato, Piemme, 1999, p. 603-604.

No mundo grego, esperança é elpís, 
e tem o significado de «previsão», «lícita 
expectativa», assente nos nossos calculis-
mos e exercícios racionais35. Ao contrário, 
a esperança bíblica e cristã é sem medida, 
tem a ver com o nunca antes visto, aponta 
para além das leis da natureza, está em 
luta aberta contra as evidências. Trata-
-se de «esperar contra a esperança» (par’ 
elpída ep’ elpídi = contra a esperança na 
esperança)» (Rm 4,18)36. É assim que 
Paulo define a atitude de Abraão. No 
mundo hebraico, esperança é tiqwah37, e 
deriva de qaw, que pode significar «fio», 
«fita métrica», «cordel para medir». Per-
cebe-se que tem a ver com o «fio» que se 
estende para medir, até chegar à medida 
ainda sem medida e sem solução à vista, 
mas que tem solução recebida de Deus. 
É como o «fio», a «corda», o «arame» 
estendido entre a dor e a consolação espe-
rada, entre a humanidade e Deus, fio tenso 
e seguro entre duas mãos, a de Deus e a 
nossa. A esperança bíblica e cristã con-
siste na dupla atitude de estarmos sempre 
à espera de Alguém, e de sabermos que 
Alguém espera por nós.

3. Cânon, anáfora, prefácio, 
 oração eucarística

O termo «cânon», do hebraico neko-
nah38, que significa «cana», «unidade de 
medida», é o mais antigo e venerando 
em uso no Ocidente, desde S. Gregório 

35 D. GAROTA, Tra caparra e compimento, in R. 
FABRIS, D. GAROTA, M. GUZZI, C. MILITELLO, 
M. TENACE, Salvati nella Speranza. Commento e 
guida alla lettura dell’Enciclica Spe Salvi di Bene-
detto XVI, Milão, Paoline, 2008, p. 142.

36 D. GAROTA, Tra caparra e compimento, p. 142.
37 D. GAROTA, Tra caparra e compimento, p. 142.
38 «...Não falastes canonicamente (nekonah) de mim, 

como fez o meu servo Job» (Jb 42,7).
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Magno (535-604) até ao II Concílio do 
Vaticano. Com o recurso a este termo, a 
tradição quis dizer que o louvor ou a bên-
ção, que se segue à oração universal, não é 
apenas uma oração entre outras, mas a ora-
ção normativa e paradigmática, a oração 
por excelência39. Abre com: «Corações ao 
alto!» e «Demos Graças ao Senhor, nosso 
Deus»! Termina com a doxologia epiclé-
tica: «Por Cristo, com Cristo, em Cristo,/ 
a vós, Deus Pai, todo-poderoso,/ na uni-
dade do Espírito Santo,/ toda a honra e 
toda a glória,/ agora e para sempre».

O termo «anáfora» impôs-se sobre-
tudo nas Igrejas do Oriente, e implica um 
movimento ascensional, sair do «eu», até 
à alteridade divina, num puro movimento 
de louvor e reconhecimento40 pelo Mis-
tério que nos é dado viver e celebrar. Na 
verdade, A resposta ao dom é o «reco-
nhecimento» no duplo sentido de novo 
conhecimento e de mostrar-se reconhe-
cido. «Novo conhecimento», não como 
domínio que reduz o mundo a objecto de 
posse (modernidade), ou contemplação 
que reduz o mundo a um corpo belo e har-
mónico (grecidade), mas como mistério 
[mýô = cerrar os lábios] e adoração, em 
que eu levo as mãos à boca para me calar 
e dou lugar ao silêncio, surgindo assim o 
reconhecimento como escuta. «Mostrar-
-se reconhecido» implica aceitar a graça 
primeira fundante e dar graças, de modo 
diferente do animal, que também vive pela 
graça, pois recebe tudo, mas, de forma 
diferente do homem, nada sabe desta 
graça e não é capaz de a transformar em 
graças41. Em tudo semelhante é o termo 

39 C. DI SANTE, L’Eucaristia terra di benedizione, p. 
67-68; C. DI SANTE, Eucaristia. L’Amore estremo, p. 
52-53.

40 C. DI SANTE, Eucaristia. L’Amore estremo, p. 53-54.
41 C. DI SANTE, Responsabilità. L’io-per-l’altro, Roma, 

Edizioni Lavoro-Editrice Esperienze, 1996, p. 144- 
-147.

«prefácio», que remete para o latim prea-
fari [= proclamar], que põe em evidência 
o aspecto público e solene do louvor que 
o presidente da assembleia formula ofi-
cialmente em nome de toda a assembleia 
celebrante42.

A locução «oração eucarística» impôs-
-se sobretudo a partir do II Concílio do 
Vaticano43, e traduz todos os significados já 
apresentados nos verbos atrás analisados.

Apraz-me terminar recorrendo a S. 
Paulo e à Anáfora III: «Na noite em que 
Ele ia ser entregue...» (1 Cor 11,23): assim 
começa a mais bela melodia que conheço!

Dá-nos, Senhor, um coração novo,
capaz de conjugar em cada dia
os verbos fundamentais da Eucaristia:
Receber, Bendizer e Agradecer,
Partilhar e Dar, Comemorar, 
Anunciar E Esperar.

Dá-nos, Senhor, um coração sensível 
e fraterno, 
capaz de escutar e de recomeçar.

Mantém-nos reunidos, Senhor,
à volta do pão e da palavra.
E ajuda-nos a discernir
os rumos a seguir
nos caminhos sinuosos deste tempo,
por Ti semeado e por Ti redimido.

Ensina-nos, Senhor, a saber colher
o Teu amor semeado e redentor.

Única fonte de sentido
que temos para oferecer a este mundo
de que és o único Salvador.

 António Couto
Bispo de Lamego

42 C. DI SANTE, Eucaristia. L’Amore estremo, p. 54.
43 C. DI SANTE, Eucaristia. L’Amore estremo, p. 54-60.
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DOM JÚLIO TAVARES REBIMBAS

No dia 6 de Dezembro 2010 faleceu 
o Senhor D. Júlio Tavares Rebimbas, 
arcebispo-bispo emérito do Porto, com 
a bonita idade de 88 anos. A sua relação 
muito próxima com a renovação litúrgica 
em Portugal, e por ter sido Presidente da 
Comissão Episcopal de Liturgia (1981 -
-1984 e 1993-1999), leva-nos a registar 
neste Boltim a graça e o dom da sua vida, 
também a modo de gratidão pelo carinho 
que sempre dedicou à liturgia. 

Natural de S. Mateus do Bunheiro, 
concelho de Murtosa e diocese de Aveiro, 
nasceu a 21 de Janeiro de 1922. Seu pai, 
Sebastião Tavares, era um pequeno agri-
cultor, e sua mãe, Maria Antónia Tavares 
Rebimbas, era costureira. Frequentou o 
Colégio de Ermesinde e o Seminário de 
Vilar, no Porto.

Por motivo da criação da Diocese de 
Aveiro, frequentou o 6º ano no Seminário 
dos Olivais, em Lisboa, o 7º ano no Semi-
nário de Santa Joana em Aveiro e concluiu 
o curso teológico no Seminário dos Oli-
vais, em 1945.

Foi ordenado presbítero pelo Arce-
bispo-Bispo de Aveiro, D. João Evange-
lista de Lima Vidal, no dia 29 de Junho 
de 1945, em Pardilhó. Celebrou Missa 
Nova, na sua terra natal, no dia 8 de Julho 
de 1945, sendo, no mesmo ano, nomeado 
Coadjutor do Pároco de Ílhavo.

Em 1946 foi nomeado Pároco de Ave-
lãs de Cima e Avelãs de Caminho, em 
Anadia. No dia 21 de Outubro de 1949 foi 
nomeado Pároco de Ílhavo e em 1951 foi 
nomeado Arcipreste de Ílhavo.

Em 1958 foi nomeado Vigário Judicial 
da Diocese de Aveiro e em 1959, Vigário 
Geral da mesma Diocese. No mesmo ano, 
foi nomeado Monsenhor pelo Papa João 
XXIII. Em 1961 foi nomeado Director 
do Colégio Liceal João de Barros, em 
Ílhavo.

No dia 21 de Janeiro de 1962 foi eleito 
Vigário Capitular da Diocese de Aveiro, 
por falecimento de D. Domingos da Apre-
sentação Fernandes. No dia 8 de Dezem-
bro do mesmo ano foi nomeado Gover-
nador do Bispado de Aveiro, na ausência 
de D. Manuel de Almeida Trindade. Em 
1963 foi nomeado Consultor Diocesano e 
de novo Vigário Geral.

Foi, ainda, presidente da Assembleia 
Geral da Santa Casa da Misericórdia de 
Ílhavo, e Membro de várias Comissões e 
Conselhos. Fundou, em 1954, o boletim 
Família Paroquial, o Centro de Formação 
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e Assistência de Ílhavo, o Património dos 
Pobres de Ílhavo, o Lar de S. José, des-
tinado a pessoas idosas e 18 casas para 
famílias pobres.

O Papa Paulo VI nomeou-o bispo 
do Algarve, a 27 de Setembro 1965, e 
ainda tomou parte na última sessão do 
Concílio Ecuménico Vaticano II. Recebeu 
a ordenação episcopal a 26 de Dezembro 
do mesmo ano, no Estádio Municipal 
de Ílhavo. Tomou posse da Diocese do 
Algarve nos fins de Janeiro de 1966. No 
mesmo ano foi eleito Delegado Nacional 
para a Pastoral do Turismo.

Foi nomeado arcebispo de Mitilene e 
Auxiliar do Cardeal Patriarca de Lisboa no 
dia 1 de Julho de 1972. No mesmo ano foi 
eleito Presidente da Comissão Episcopal 
da Educação Cristã.

O Papa Paulo VI escolheu-o para 
primeiro bispo da diocese de Viana do 
Castelo no dia 3 de Novembro de 1977. 
Em Junho de 1981 foi eleito Presidente da 
Comissão Episcopal da Liturgia.

Foi nomeado Bispo do Porto no dia 
12 de Fevereiro de 1982 e na mesma 
data Administrador Apostólico de Viana 
do Castelo. Tomou posse da diocese do 
Porto no dia 2 de Maio. Recebeu o Santo 
Padre João Paulo II, no Porto, no dia 15 
de Maio. No mesmo ano foi eleito para 
o Conselho Permanente da Conferência 
Episcopal Portuguesa.

Foi nomeado Membro da Congre-
gação dos Bispos no dia 4 de Janeiro de 
1986. 

Sendo Bispo do Porto foram lançadas 
e executadas grandes obras: casa da Rua 
da Boa Vista, das Palhacinhas, do Seminá-
rio da Sé, da Casa Episcopal e da Torre da 
Marca. A construção do Centro Diocesano 
de Vilar foi iniciada em Fevereiro de 1989 
e concluída em 1993. A reconstrução da 
Casa Diocesana de S. Paulo, em Cortegaça 

(1990-1992). Em 1994 a reconstrução de 
um pavilhão do Seminário Médio do Bom 
Pastor e em 1995 a reconstrução da Cúria 
Diocesana e do Tribunal Eclesiástico.

Promoveu várias actividades diocesa-
nas de relevo: em 1986 o Congresso Dio-
cesano dos jovens e em Dezembro 1988 o 
Congresso Diocesano de leigos, em 1994 
o Congresso Diocesano da Família.

Em 31 de Maio de 1997 recebeu a 
Medalha de Honra da Câmara Municipal 
do Porto.

Aos 75 anos de idade pediu a 
resignação e passou a emérito no dia 13 
de Junho de 1997.

A Diocese do Porto prestou-lhe uma 
homenagem pelo 15 anos de Bispo do 
Porto, em cerimónia solene na Casa Dio-
cesana de Vilar, no dia 19 de Julho de 
1997.

Escreveu as suas memórias e nelas 
podemos conhecer um pouco da grandeza 
deste apóstolo do nosso tempo:

“Não senti o chamamento do Episco-
pado como resultado de uma carreira onde 
iria ter, e foi com surpresa que recebi a 
convocatória do Papa Paulo VI, por meio 
da Nunciatura Apostólica, em Lisboa, no 
mês de Setembro de 1965: “O Santo Padre 
designou-o Bispo de Faro. Responda no 
prazo de três dias, ou pode mandar a res-
posta pelo portador”. Fiquei siderado e 
também um pouco baralhado. 

Logo a seguir recebi outra carta: que 
fosse imediatamente para o Concílio, para 
a última Sessão. Fui. Aí senti, juntamente 
com as humanidades dos bispos, o mis-
tério da Igreja, a presença do Espírito de 
Deus e ia-me dando conta do que estava 
a acontecer. Naquele contexto achei que 
um bispo devia ser ou tentar ser sensí-
vel, eficaz e flexível. E chegar ao volume 
das grandes coisas com a humildade dos 
pequenos passos. 
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O Concílio marcou-me profunda-
mente. A convivência com o Papa, os 
outros bispos e o Espírito Santo, nas ses-
sões diárias daqueles últimos meses, a 
densidade e uma pressa de aprovar cons-
tituições, decretos e declarações fizeram-
-me participar nos votos e aprovações 
da maior parte dos documentos concilia-
res: – Dei Verbum em 18.11.1965; Gau-
dium et Spes em 07.12.1965; Christus 
Dominus, em 27.10.1965; Presbiterorum 
Ordinis em 07.12.1965; Perfectae Cari-
tatis, em 28.10.1965; Optatam Totius, 
em 28.10.1965; Apostolicam Actuosi-
tatam, em 18.11.1965; Ad Gentes, em 
01.12.1965; Dignitatis Humanae, em 
07.12.1965; Gravissimum Educatio-
nis, em 28.10.1965; Nostra Aetate, em 
28.10.1965. 

Certamente que o Espírito Santo não 
estava à espera de mim para aprovação da 
maior parte dos documentos conciliares. 
O caso é que, indo só no fim, na última 
hora, votei quase todos, evangelicamente, 
como os que tinham ido na primeira 
hora. 

Lembro-me dos momentos e até de 
algumas circunstâncias. E do encerra-
mento, ao ar livre, na Praça de S. Pedro, 
das mensagens ao mundo, da pressa dos 
bispos para ocupar os primeiros lugares, 
que já não era tanta. Também a nós o Espí-
rito Santo converte. 

E foi o regresso no dia 9 de Dezembro. 
Logo a seguir a ordenação episcopal no 
dia 26 de Dezembro, no estádio munici-
pal de Ílhavo. Depois, o Algarve. Lá servi 
sete anos. Ainda hoje gosto de lá passar. 
Depois Lisboa, cinco anos, porque Deus 
quis. Depois Viana, a bela Viana da Foz 
do Lima, diocese nova, tudo por fazer e 
fez-se muita coisa em quatro anos. Depois 
vim ter ao Porto, uma espécie de regresso 
às origens. Com certo receio, com humil-

dade, com a calma de quem se apaga, mas 
enquanto tem vida é para servir até ao fim. 
E tudo, porque os anos da minha vida, 
foram como se fossem os últimos, como 
se fossem para toda a vida. Tudo, na raiz, 
porque Deus me chamou pelo nome, me 
viu debaixo da figueira, em certo dia, em 
certa hora, como acontece a toda a gente 
que se disponha. As viagens são diferentes 
em todos, cada um tem as suas missões, 
as suas diversidades, as suas alternativas. 
Cada um é diferente. 

A vida é para cada um de nós um 
segredo, é um mistério. O Concílio foi 
para mim uma riqueza de dons gratuitos e 
também é um mistério. 

Podia contar muitas coisas mas 
é melhor ficarem guardadas na alma, 
embora se possam revelar. Para mim, foi 
um deslumbramento, foi uma superabun-
dância que espero dure até ao fim da minha 
vida terrena. E para além, em novos céus e 
nova terra do mundo que há-de vir. Agora 
vivemos na fé e na esperança, depois vive-
remos na caridade, na luz de Deus, olhos 
nos olhos e tudo será revelado. 

Para mim e certamente para todos 
valeu a pena. Foi verdadeiramente um 
agiornamento, um pôr em dia e actuali-
zar a Igreja de Jesus Cristo que respondeu 
à pergunta fundamental: – Igreja, quem 
és tu?... É claro que não vivemos, agora, 
em estado de perfeição, mas queremos 
alcançá-lo. Tantas coisas que acontece-
ram, desde então, tantas que não aconte-
ceriam, sabemos lá? 

É preciso neste tempo pôr em dia a 
face mistérica da Igreja e viver confiados 
na infinita bondade de Deus que é nosso 
Pai e quer a nossa felicidade já neste 
mundo. 

É claro que o Concílio teve conse-
quências mais ou menos imediatas, mais 
ou menos a longo e a médio prazo. Esta-
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mos em tempo de Concílio e continuare-
mos a estar por muito tempo. Seja qual 
for a opinião que tenhamos sobre ele, o 
longo arco da sua influência continua a 
exercer-se sobre a Igreja, sobre o Mundo 
e, mais concretamente, sobre as comuni-
dades cristãs. Talvez o quiséssemos mais 
rápido nos seus efeitos, com mais visibili-
dade, mas é preciso ter em conta as leis do 
possível, e com uma sociedade de compo-
nentes humanas, contando sempre com a 
intervenção do Espírito Santo, contar com 
as limitações que são devidas à sua natu-
reza, para não ter que suportar os exageros 
e as precipitações que deles podem advir. 
Como esporadicamente pode ter aconte-
cido. Mas é positiva toda a “revolução” 
conciliar. 

E quando se repara, retrospectiva-
mente, na movimentação conciliar, enche-
-nos a sensação de um certo conforto, a 
alegria, apesar de tudo, de uma grande 
esperança que nos vem do panorama “cos-
micamente” eclesial, do Concílio do Vati-
cano II. Valeu a pena. E bendita a Santa 
Igreja Católica que nos gerou o Papa João 
XXIII e outros semelhantes, que tornaram 
possível a grande reforma conciliar para o 
século XX, XXI e outros. 

Ainda uma peripécia do Concílio, 
uma circunstância. Nessa altura, celebra-
vam-se, salvo erro, os quinhentos anos do 
Dante. O Município de Florença convidou 
os Bispos, pondo-lhes autocarros à ordem, 
pagando as viagens aos Bispos. Foi gene-
roso na celebração do Dante e estiveram 
presentes umas largas centenas de bispos, 
em Florença. Na viagem dos autocarros 
iam latinos e ortodoxos (gregos). E ia o 
Senhor Bispo de Portalegre e Castelo 
Branco, a esse tempo, D. Agostinho de 
Moura. Falava, como de costume, muito 
e alto. Sabia muito de História e meteu 
a contar a história dos Papas. Tudo bem. 

Acompanhavam-nos universitários da 
Universidade de Florença. Ia na contagem 
dos Papas Pios, precisamente no segundo. 
Eis senão quando, um dos bispos gregos, 
ortodoxos, fartou-se do barulho da conta-
gem e desata: Irra!... diz o grego, eles são 
doze e você ainda vai no segundo!... 

Uma gargalhada geral no autocarro. 
Bispos, alunos universitários. 

Aprendemos muito nas conversas 
particulares. Havia um bispo australiano, 
muito alto, logo lhe puseram o nome de 
“altíssimo”. Uma vez dei com ele a tirar 
uma prova para uma batina, mas, como 
era muito alto, as freiras andavam com um 
escadote para lhe chegar à altura!!! Havia, 
na aula conciliar dois “bares” para os bis-
pos se poderem servir, não de bebidas 
alcoólicas. Um chamava-se “Bar Jonas”, 
outro “Banalas”, etc. etc. Os bispos tam-
bém se riam e é bom. Muito teria a dizer, 
mas fico-me por aqui!... 

D. Júlio Tavares Rebimbas, Arcebispo 
Bispo do Porto»

(Semanário Ecclesia, n. 1031, de 
29-11-2005, p. 8).

A estima e a dedicação à liturgia foi 
notória na vida de Dom Júlio. Foi Presi-
dente da Comissão Episcopal de Liturgia 
no mandato de 1981-1984 e mais tarde 
nos dois mandatos de 1993-1999. Parti-
cipava com muita regularidade nas reu-
ninões mensais do Secretariado Nacional 
de Liturgia. Escutava muito e sabia inter-
vir nos momentos certos para animar os 
trabalhos, aliviar tensões e propor solu-
ções. Eram particularmente notórias as 
suas intervenções nos Encontros Nacio-
nais de Pastoral Litúrgica, em Fátima, 
onde expressava o seu zelo pela liturgia 
da Igreja, sempre necessitada de reforma. 
Era um homem muito humano, um pastor 
dedicado e um amigo muito presente.
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DOM MANUEL FRANCO FALCÃO

Dom Manuel Franco da Costa de Oli-
veira Falcão, faleceu a 21 de Fevereiro de 
2012 na Casa Episcopal em Beja, com a 
idade de 89 anos. Nasceu a 10 de Novem-
bro de 1922 em Lisboa, freguesia de S. 
Mamede. Foi o primeiro de oito filhos que 
tiveram seus pais Manuel da Costa Falcão 
e Maria Felismina Franco Falcão, católi-
cos convictos, que transmitiram a sua fé 
aos filhos pelo testemunho de vida e edu-
cação. Fez uma parte dos seus estudos 
secundários no Colégio das Caldinhas, 
dos Jesuítas, em Santo Tirso.

Nos anos da Guerra (1939-45), fre-
quentou o Curso de Engenharia Mecâ-
nica no Instituto Superior Técnico, fez os 
três estágios e tem a carta de curso. Foi 
vicentino, militante da JUC e cofundador 
do Centro de Acção Social Universitária 
(CASU). Colaborou no jornal universi-
tário da JUC “Ala”. A meio do penúl-
timo ano do curso do IST, ofereceu-se ao 

Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel 
Gonçalves Cerejeira, como candidato ao 
sacerdócio, que o aconselhou a terminar o 
curso de engenheiro, o que ele fez. Após a 
conclusão do curso de Engenharia, entrou 
no seminário, em 1945. 

Recebeu a ordenação sacerdotal no 
dia 29 de junho de 1951, das mãos do 
Cardeal Patriarca, na Sé de Lisboa. A 
“missa nova” foi celebrada no dia 2 de 
Julho seguinte, então festa da Visitação de 
Nossa Senhora, na capela das Francisca-
nas Missionárias de Maria, ao Rato.

Depois de ordenado, ficou no Semi-
nário dos Olivais como professor e pre-
feito. Ensinou, conforme as necessida-
des, Ciências Naturais, História da Igreja, 
Sociologia, Pastoral. Acção Católica, etc. 
Os primeiros anos, consagrou-os quase 
exclusivamente ao Seminário, embora 
ajudando os párocos das redondezas, 
sobretudo aos domingos e em confissões.

Depois, foi alargando progressiva-
mente a sua acção a campos específicos: 
promoção dos estudos de sociografia reli-
giosa, que o levaram a vários congressos 
no estrangeiro; criação e lançamento do 
Secretariado das Novas Igrejas do Patriar-
cado; criação do Secretariado de Informa-
ção Religiosa; publicação do BIP, Bole-
tim de Informação Pastoral (1959-1970), 
seguida do BDP, Boletim Diocesano de 
Pastoral do Patriarcado (1968-1975); 
colaboração habitual na Voz da Verdade 
e ocasional nas Novidades e em revistas 
da Acção Católica. Procedeu ao primeiro 
recenseamento da prática dominical no 
Patriarcado (1955) e fez, em colaboração 
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com a Câmara Municipal de Lisboa e o 
Estado, o estudo do redimensionamento 
paroquial da Cidade (1959).

Na qualidade de secretário particular, 
acompanhou o Cardeal Patriarca à inau-
guração de Brasília (1960). Eleito cónego 
da Sé a 24 de Março de 1962, acompanho-
-o em muitas das suas actividades de Pre-
lado diocesano.

Por Bula de Paulo VI, datada de 6 de 
Dezembro de 1966, foi eleito bispo titular 
de Telepte e auxiliar do cardeal-patriarca. 
A ordenação episcopal ocorreu na igreja 
de S. Vicente de Fora (do antigo convento 
em que trabalhava diariamente nos secre-
tariados acima referidos), na festa de S. 
Vicente, padroeiro do Patriarcado, a 22 
de Janeiro de 1967. Foram consagrantes, 
com o Cardeal Patriarca, o Arcebispo de 
Mitilene D. António de Castro Xavier 
Monteiro e o Bispo de Febiana D. António 
de Campos, Auxiliares do Patriarca.

Além das atividades pastorais de 
Auxiliar, exercidas primeiro no Oeste do 
Patriarcado e depois nas regiões pastorais 
de Setúbal e de Santarém, que preparou 
para se tornarem dioceses, dedicou-se 
especialmente à atualização conciliar 
do clero e à reestruturação pastoral do 
Patriarcado, com a criação do Secreta-
riado de Ação Pastoral (SAP), a realização 
da primeira Assembleia Diocesana e a ela-
boração dos primeiros planos e programas 
de ação pastoral.

Entretanto, logo após a sagração, na 
Assembleia Plenária de Abril de 1967, foi 
eleito Secretário da Conferência Episco-
pal, cargo que desempenhou durante nove 
anos, cumulativamente com os de presi-
dente ou vogal de várias Comissões Epis-
copais e de primeiro delegado da Con-
ferência no Conselho das Conferências 
Episcopais da Europa (CCEE). Merece 
particular referência a organização, como 

membro da Comissão Episcopal de Pasto-
ral, de várias semanas de atualização pas-
toral à luz do Vaticano II para o clero de 
todo o país. 

A 24 de Outubro de 1974, pouco 
depois da Revolução de Abril, foi 
nomeado Coadjutor por Paulo VI, com 
direito de sucessão do Arcebispo-Bispo de 
Beja, D. Manuel dos Santos Rocha, que 
o pedira ao Santo Padre, particularmente 
para o cuidado pastoral da zona de Sines, 
então em perspetivas de grande desen-
volvimento. A transferência efetivou-se 
no dia 22 de Janeiro de 1975, em tempos 
particularmente difíceis no Alentejo, nas 
vésperas do “Verão Quente de 1975”.

Desenvolveu especial ação no campo 
da organização pastoral, com a criação ou 
afinação de estruturas, nomeadamente do 
Secretariado de Coordenação e Animação 
Pastoral (SCAP), atualização teológico-
-pastoral do clero e laicado (para o que 
publicou de 1975 a 1980 o boletim poli-
copiado Informação Pastoral) e programa-
ção anual das atividades pastorais.

Promoveu a realização e o apuramento 
do I Recenseamento da Prática Dominical 
em todas as dioceses de Portugal (1977), 
que teve a sua projeção prática na Campa-
nha do Domingo, que dirigiu durante dois 
anos.

À resignação do Arcebispo-Bispo 
D. Manuel dos Santos Rocha, por limite 
de idade, a 8 de Setembro de 1980, D. 
Manuel Falcão passou a Bispo Residen-
cial. A entrada solene na Sé de Beja fez-
-se no dia 1 de Outubro, escolhido por ser 
início do ano pastoral e memória litúrgica 
da padroeira das Missões, Santa Teresa do 
Menino Jesus. Na continuidade da ação 
anterior, impulsionou a evangelização da 
Diocese, especialmente por meio de mis-
sões populares de 15 dias, seguidas de 
visita pastoral às paróquias quanto possí-
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vel de cinco em cinco anos. Um dos frutos 
destas missões foi a constituição de nume-
rosas pequenas comunidades eclesiais de 
oração e catequese.

Acompanhou sempre as reuniões arci-
prestais do clero; dotou de estatutos os 
Conselhos Presbiteral e Pastoral; instituiu 
o Fundo Comum do Clero; e, sobretudo 
para os sacerdotes idosos ou doentes, pro-
moveu a construção da Residência PAX 
do Clero de Beja, numa ala disponível do 
Seminário diocesano.

Em 1993, admitiu à formação, no 
Centro de Estudos para a Formação de 
Agentes da Pastoral (CEFAP), instituído 
anos antes, os quatro primeiros diáconos 
permanentes, que ordenou em 1995.

Remodelou o Seminário, na sua orien-
tação e também na sua estrutura física. 
Impulsionou a pastoral das vocações e o 
relançamento em novos moldes da OVS 
(Obra das Vocações e do Seminário). 
Começou o Pré-Seminário.

Dedicou especial atenção à vida reli-
giosa. Instituiu a Semana dos Consagra-
dos. Visitava anualmente as várias comu-
nidades dos religiosos e religiosas ao 
serviço da Diocese. Acompanhou de perto 
a Congregação diocesana das Oblatas do 
Divino Coração, cujas novas Constitui-
ções redigiu e promulgou.

Instituiu em 1980 o Dia Diocesano. 
Manteve o ritmo trienal das Peregrinações 
Diocesanas a Fátima, na especial intenção 
de promover o sentido de Igreja Particular 
em todos os diocesanos.

Em 1985 fez na Diocese um recen-
seamento intercalar da prática dominical; 
e colaborou na realização do 2º recensea-
mento de âmbito nacional (1991).

Definiu a situação canónico-jurídica 
de uma trintena de instituições de solida-
riedade social da Igreja, redigindo os esta-
tutos de várias delas.

Para a defesa e valorização dos bens 
culturais da Igreja, criou em 1984 o 
Departamento do Património Histórico 
e Artístico da Diocese. Erigiu canonica-
mente o Coro do Carmo, o Museu de Arte 
Sacra de Santiago do Cacém e o Tesouro 
da Basílica Real de Castro Verde.

Consolidou as bases financeiras da 
Diocese, para o que muito contribuiram 
nomeadamente a renúncia quaresmal 
do Patriarcado de 1981, oferta tendo em 
conta a pobreza da Diocese e os anos de 
serviço em Lisboa, bem como as ajudas 
dos Bispos e instituições da Alemanha 
para programas definidos de interesse 
pastoral.

Adquiriu em condições muito favo-
ráveis o novo Paço, o jazigo dos Bispos 
no cemitério de Beja e o edifício para o 
Clube Stella Maris de Sines. Renovou o 
Instituto de Nossa Senhora de Fátima e o 
Colégio de Milfontes, que passou a dio-
cesano. Fez obras de beneficiação na Sé e 
no Seminário; e reservou parte deste para 
Centro Diocesano de Pastoral.

Elaborou todos os Relatórios Quin-
quenais sobre o Estado da Diocese desde 
o de 1972-1976 e cumpriu todas as Visi-
tas “ad Limina”, desde a sua estadia em 
Beja ao serviço da Diocese. Presidiu às 
delegações diocesanas aos Congressos 
Eucarísticos Internacionais de Lourdes e 
de Sevilha.

No âmbito da Província Eclesiástica 
de Évora, a que a Diocese de Beja per-
tence, manteve íntima colaboração com 
os respetivos Bispos.

Por ocasião das suas bodas de prata 
episcopais (22.01.1992), recebeu uma 
carta autógrafa do Santo Padre e as home-
nagens da Diocese.

Próximo dos 75 anos, depois de ter 
sugerido à Santa Sé a nomeação de um 
Bispo Coadjutor, formalizou, a 2 de Feve-
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reiro de 1997, nos termos do Direito Canó-
nico, o pedido de resignação. Esta foi-lhe 
concedida no dia 25 de Janeiro de 1999, 
ficando como Administrador Apostólico 
da Diocese até à tomada de posse de seu 
sucessor D. António Vitalino Fernandes 
Dantas, no dia 11 de Abril.

Resolveu continuar a viver em Beja e, 
com o assentimento do novo Bispo, pas-
sou a usufruir das mesmas instalações no 
Paço Episcopal.

Depois de ter celebrado, já em Beja, 
as bodas de prata sacerdotais, em 29 de 
Junho de 1976, celebrou as de ouro no 
dia 29 de Junho de 2001, que a diocese 
de Beja assinalou com uma sessão solene 
no Centro Pastoral e uma concelebração 
eucarística na Sé de Beja, a 7 de Julho de 
2001.

O Senhor D. Manuel Falcão, que 
desde os quinze anos escreveu nos jor-
nais, soube utilizar, desde a primeira 
hora, o “Notícias de Beja” como tribuna 
privilegiada para anunciar o Evangelho e 
fazer uma correta leitura cristã dos acon-
tecimentos. Para além da sua colaboração 
esporádica em reportagens, crónicas e 
documentos oficiais, o Senhor D. Manuel 
manteve secções fixas no “Notícias de 
Beja”. Foram 24 anos de jornalismo sério, 
atento e persistente. Os textos do Senhor 
D. Manuel não falharam em nenhuma 
semana e chegaram sempre à redação com 
pontualidade absoluta. Também neste por-
menor se nota a organização e a precisão 
da formação de engenheiro do Senhor D. 
Manuel Falcão.

Foi ainda autor da ‘Enciclopédia 
Católica Popular’, editada pelas Paulinas.

O Boletim de Pastoral Litúrgica presta 
homenagem as Senhor Dom Manuel Fal-
cão pelos relevantes serviços prestados à 

renovação litúrgica em Portugal. Integrou 
a Comissão Episcopal de Liturgia, como 
vogal, nos triénios de 1971-1974 e 1996-
1999.  Presidiu à Comissão Episcopal de 
Liturgia no triénio de 1999-2002. A sua 
actividade litúrgica foi notável sobre-
tudo na preparação e nas celebrações do 
Grande Jubileu do Ano 2000. Escreveu e 
publicou vários estudos de reflexão e de 
orientação na pastoral litúrgica. O seu 
último contribuo em forma literária foi o 
seu testamento espiritual “Uma existência 
envolta em mistérios”, escrito no dia 1 
de Janeiro de 2012. Transcrevemos a sua 
reflexão sobre a Celebração do Mistério 
Cristão:

«É sobretudo na liturgia que cele-
bramos os mistérios em que acreditamos 
como fiéis cristãos. Para além do que nos 
é dado ver, na liturgia actuam misterio-
samente Nosso Senhor Jesus Cristo e o 
Espírito Santo.

São principais práticas litúrgicas, a 
Missa, os Sacramentos e o Ofício Divino, 
bem como os sacramentais (as exéquias, 
as bênçãos de pessoa e objectos, e ainda 
os exorcismos).

A Missa dos domingos e de certas fes-
tas mais solenes é de obrigação para os 
fiéis, destinando-se a celebrar colectiva-
mente os mistérios da fé cristã, ouvindo 
ainda a palavra de Deus.

Os sacramentos, instituídos por Jesus 
Cristo, são “sinais” eficazes da graça de 
Deus. Jesus optou por sinais bastantes 
comuns para significarem as graças que 
conferem. São sete: 

Sacramentos da iniciação cristã: 1) 
Baptismo (a água evoca a morte, a purifi-
cação e a vida); 2) Confirmação ou Crisma 
(a unção evoca a penetração do Espírito 
Santo com a sua força); 3) Eucaristia (pão 
e vinho transformado no Copo e San-
gue de Cristo, tornados presentes como 
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memorial do Sacrifício da Cruz, sinal de 
unidade e presença amiga). 

Sacramentos de cura: 4) Penitência ou 
Reconciliação (com a confissão e absolvi-
ção dos pecados; 5) Unção dos Doentes (a 
unção como tratamento e fortalecimento).

Sacramentos ao serviço da comunhão: 
6) Ordem, nos três graus: episcopal, sacer-
dotal e diaconal (a imposição das mãos 
evoca a penetração do Espírito Divino); 
7) Matrimónio (o Sim da entrega mútua 
evoca a união entre Cristo e a sua Igreja).

O Ofício divino destina-se a santifi-
car as horas do dia (que à maneira antiga 
eram sete). É uma oração baseada sobre-
tudo nos Salmos e em leituras da Sagrada 
Escritura e dos Santos.

Celebram-no os sacerdotes e religio-
sos, em nome de toda a Igreja. Os restantes 
fiéis são convidados a celebrar pelo menos 
as “horas” de Laudes e Vésperas. ».

O Senhor Dom Manuel Falcão, no 
exercício da sua missão pastoral, soube 
associar ao seu ensino o testemunho da 
sua vivência e prática cristã pessoal. No 
mesmo “testamento espiritual”, deixa 
transparecer como o essencial do mistério 
de Cristo, celebrado na liturgia, se estende 
a toda a vida de piedade, para que todas 
as realidades humanas sejam imbuídas do 
mistério que as envolve:

«Além da oração litúrgica, portanto 
oficial e solene de toda a Igreja, cada um 
de nós pode e deve rezar à sua maneira, 
por palavras e pensamentos, em qualquer 
momento da vida. Esta prática foi consi-
derada pela Igreja no “Directório sobre a 
Piedade Popular”, que, além da oração, 
contempla ainda outras expressões devi-
damente aprovadas ou mesmo recomen-
dadas: gestos, cânticos, uso do escapulá-
rio e de medalhas, celebração de tríduos, 
septenários, novenas e meses, adoração 
ao SS. Sacramento, peregrinações a san-

tuários ou lugares de culto de devoção 
popular, etc.

Lembro, em particular: as orações 
da manhã e da noite e às refeições; a 
Nossa Senhora no “Angelus Domini” 
ou “Regina Caeli”; pelas almas do pur-
gatório, nomeadamente ao passar pelas 
“alminhas”; e o terço do rosário.

Uma das práticas devocionais mais 
recomendadas pela Igreja é a reza diária 
do terço, ou mesmo do rosário, não só por 
ser uma oração marial, mas sobretudo 
por nos oferecer a oportunidade de medi-
tar nos “mistérios” (isto é, os episódios 
da vida) de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Aos 15 “mistérios” (gozosos, dolo-
rosos e gloriosos) num total de 150 Avé-
-Marias, (tantas quantos os Salmos), o 
bom Papa João Paulo II acrescentou mais 
os mistérios luminosos, relativos à vida 
pública de Jesus, ficando o rosário consti-
tuído por quatro terços...

Dou graças a Deus por na casa de 
meus pais se rezar às refeições e também 
o terço todos os dias. Agora, com mais 
tempo livre, eu costumo rezar o rosário, 
quer na capela do Paço de Beja, diante 
do SS. Sacramento, quer nas longas horas 
deitado na maca da hemodiálise três tar-
des por semana.

Chamo-lhe a oração dos pobres, sobre-
tudo dos “pobres em espírito” segundo a 
primeira das Bem-aventuranças.

São minhas intenções: os “mistérios” 
gozosos pela minha numerosa família de 
sangue; os luminosos pela santa Igreja 
Universal, em Portugal e na “minha” 
Diocese: os dolorosos pelos que mais 
sofrem neste mundo, os conhecidos e a 
multidão dos desconhecidos: e os glo-
riosos pelo triunfo do Reinado de Nosso 
Senhor Jesus Cristo».

O melhor resumo da sua vida, deixou-
-a ele próprio no mesmo “testamento”:
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«O que aqui deixo escrito para os 
meus familiares e amigos mais íntimos, 
reflecte as minhas reflexões e meditações 
neste termo da minha vida, graças a mais 
tempo livre e sobretudo à perspectiva de 
ter de prestar contas a Deus de toda a 
minha vida, e de pensar que Ele, na sua 
misericórdia, me perdoa e me quer levar 
a com Ele conviver por toda a eternidade.

Espero que todos os que lerem o que 
aqui ficou escrito o aproveitem para inte-
riorizarem os “Mistérios em que a nossa 
vida está envolta”, para seu proveito 
espiritual, para bem dos seus familiares e 
amigos e para que o mundo em que vive-
mos se torne mais conforme com a santa 
vontade de Deus.

Acabei de escrever este “testamento 
espiritual” no primeiro dia do ano 2012, 
em que a Igreja nos leva a pensar no mis-
tério de Maria Mãe de Deus, no Santo 
Nome de Jesus, bem como na paz para 
o mundo inteiro, paz que os Anjos canta-
ram no dia de Natal e que Jesus desejou 
os seus Apóstolos, quando lhes apareceu 
ressuscitado.

Que assim seja!
 Manuel Franco Falcão.

O seu corpo foi sepultado no jazigo 
dos bispos da diocese, no cemitério de 
Beja, mas o seu espírito vive em Deus na 
liturgia celeste.



JANEIRO – JUNHO 2012 45

	 Elementos	para	reflexão

1. O uso do projector multimédia na 
liturgia é hoje uma realidade frequente nas  
nossas comunidades. Por se tratar de uma 
realidade relativamente recente e ainda 
pouco reflectida no nosso meio, causando 
discussões e até mesmo divergências de 
opinião, a Comissão Episcopal Pastoral 
para a Liturgia da CNBB quer oferecer, 
com a presente nota, alguns elementos 
para uma reflexão e futuros aprofunda-
mentos da parte do episcopado nacional, 
dos liturgistas, dos párocos e de todos 
os agentes de pastoral litúrgica no nosso 
país e, sobretudo, daqueles que utilizam o 
projector multimédia como recurso para a 
liturgia.

2. A partir do Concílio Vaticano II 
e da reforma litúrgica dele derivada, 
como compreender esta realidade? Será 
esta uma simples adaptação à cultura 
moderna? Apenas uma moda, como foi 
com o retroprojector, que depois caiu em 
desuso? Uma criatividade litúrgica? Quais 
os motivos da introdução deste meio na 
liturgia? Será o projector multimédia real-
mente necessário na liturgia?

 Vendo a realidade do uso do projec-
tor multimédia na liturgia

3. Em diferentes comunidades, o projec-
tor multimédia vem sendo utilizado como 
recurso audiovisual para, por exemplo:

– projectar cantos num ecrã ou numa 
parede da igreja, inclusive fazendo 
correcção de textos durante a acção 
ritual;

– projectar as orações presidenciais, 
inclusive a oração eucarística, en-
quanto o presidente as proclama;

– projectar as leituras bíblicas en-
quanto são proclamadas; 

– projectar a homilia ou parte dela, de 
forma esquemática, enquanto é pro-
ferida, chegando até mesmo a ser 
acompanhada por trilha sonora;

– projectar, durante a homilia e a ora-
ção eucarística, imagens ou vídeo 
de Jesus retratando acções corres-
pondentes a estes momentos rituais 
como, por exemplo, cenas da última 
ceia projectadas durante a narrativa 
da instituição, no momento em que 
Jesus parte o pão;

– projectar ícones em diferentes mo-
mentos da celebração, bem como 
mensagens após a comunhão; 

– e também projectar os textos da li-
turgia das horas.

Estes exemplos – como outros que 
poderiam ser citados –, servir-nos-ão de 
referência para reflectirmos sobre a com-
plexa realidade do uso do projector multi-
média na liturgia.

Razões justificativas comumente 
dadas para o uso do projector

4. São várias as razões justificativas 
apresentadas por aqueles que se utilizam 

O USO DO PROJECTOR MULTIMÉDIA 
NA LITURGIA
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deste meio. Dentre elas, elencamos algu-
mas:

– Por questões económicas e ecológi-
cas (menos custos e gastos de papel), 
a utilização do projector multimédia 
leva a eliminar o uso dos “folhetos 
litúrgicos” e livros de cantos.

– É mais prático, tendo os textos em 
um só lugar e projectá-los, do que 
multiplicar e distribuir papéis, como 
os que são usados para os cantos.

– O uso do projector multimédia 
ajuda e facilita a participação da as-
sembleia na liturgia, porque ela (a 
assembleia) se vê livre e despreo-
cupada de manter folhas e objectos 
nas mãos.

Elementos	para	reflexão	
sobre essa realidade

5. É compreensível a iniciativa do uso do 
projector multimédia com as suas razões 
justificativas, pois revelam zelo e preo-
cupação pastoral em relação à liturgia. 
No entanto, do ponto de vista teológico e 
litúrgico, tudo isso pede revisão, reflexão 
e aprofundamento, tendo em vista, sem-
pre, a participação plena da assembleia.

6. Na reflexão sobre esta realidade, um 
primeiro elemento a ser considerado é a 
noção de participação activa na liturgia. O 
que é mesmo participar numa acção litúr-
gica? É participar da salvação (cf. Sacro-
sanctum Concilium, SC, 2) que sempre de 
novo nos é dada através dos ritos e sinais 
sensíveis da liturgia da Igreja (cf. SC 5-7), 
pelos quais somos incorporados na morte 
e ressurreição de Cristo, no seu mistério 
pascal (cf. SC 5-7).

7. Os ritos têm o seu espaço próprio, 
cujo centro são as duas mesas: da Palavra 

e da Eucaristia. A mesa da Eucaristia deve 
ocupar “um lugar que seja de facto o cen-
tro para onde espontaneamente se volte 
a atenção de toda a assembleia dos fiéis” 
(Instrução Geral ao Missal Romano, 
IGMR, n. 299). Isso significa que nada 
nos deve distrair deste centro. Caso con-
trário, a participação activa ficará compro-
metida.

8. A acção salvadora de Deus dá-se, 
sobretudo, quando, em torno da mesa 
eucarística, é proclamada a grande acção 
de graças da Igreja dirigida ao Pai, por 
Cristo, no Espírito Santo. De facto, a 
oração eucarística é o “centro e ápice de 
toda a celebração” (IGMR n. 78), durante 
o qual a mente e o coração de todos se 
devem voltar para o alto, isto é, para Deus. 
Portanto, no momento da sua proclama-
ção, é importante que o foco das atenções 
esteja no altar para acompanharmos e 
participarmos deste momento ritual. Por 
isso, não convém que a assembleia acom-
panhe o texto da oração eucarística, seja 
ele impresso ou projetado, mas, com os 
olhos voltados para o altar, ouça a voz do 
presidente que proclama a solene acção 
de graças. Neste momento, não pode a 
assembleia centrar-se em imagens ou fil-
mes projectados no ecrã. As aclamações 
da assembleia poderiam ser proferidas ou 
cantadas pelo diácono ou outro ministro e 
repetidas pelo povo.

9. O que foi dito sobre a mesa eucarís-
tica, pode também dizer-se sobre a mesa 
da Palavra, como nos ensina a Igreja: 
“A dignidade da Palavra de Deus requer 
na Igreja um lugar condigno de onde 
possa ser anunciada e para onde se volte 
espontaneamente a atenção dos fiéis no 
momento da liturgia da Palavra” (IGMR 
n. 309). Consequentemente, a Palavra de 
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Deus, quando proclamada e comentada 
pela homilia, exige de nós a atitude dis-
cipular de escuta. A Palavra está na litur-
gia para ser proclamada e ouvida. Assim 
sendo, estaria muito mais de acordo com a 
natureza da liturgia a assembleia voltar-se 
para o ambão, com olhos e ouvidos atentos 
ao ministro que proclama a Palavra “em 
voz alta e distinta” (cf. IGMR 38), em vez 
de acompanhá-la com os olhos fixos num 
texto impresso ou em projeções na tela.

10. A participação activa na liturgia exige 
uma interacção entre quem proclama a 
Palavra e a assembleia que a escuta, entre 
a presidência e assembleia, entre estes e 
o próprio Deus, entre Deus e o seu povo, 
por força das acções rituais. Ao mesmo 
tempo, exige o uso cuidadoso dos livros 
litúrgicos, porque eles “lembram aos 
fiéis a presença de Deus que fala ao seu 
povo... e são sinais e símbolos das reali-
dades do alto na acção litúrgica” (Ordena-
mento das Leituras da Missa, OLM, 35), 
não devendo por isso ser “substituídos 
por outros subsídios de ordem pastoral” 
(OLM 37).

11. O Concílio Vaticano II resgatou a 
ampla compreensão de presença real de 
Jesus Cristo na liturgia (no ministro, na 
Palavra, na assembleia orante, nos sacra-
mentos, sobretudo nas espécies eucarís-
ticas), proclamando que o próprio Cristo 
age nas acções litúrgicas (cf. SC 7). A 
Igreja convida-nos, pois, a valorizar estas 
diversas presenças. Imagens projectadas 
durante a celebração desviam a nossa aten-
ção da acção de Jesus Cristo, aqui e agora, 
na própria acção ritual. Além disso, sendo 
o filme, ou vídeo, um acontecimento em 
si mesmo, não se destina a ilustrar outro 
acontecimento que é o mistério de Cristo 
e da Igreja na própria acção ritual em acto.

12. O ministro, tanto no momento de pro-
clamar a Palavra como na acção ritual 
de presidir à Eucaristia, age in persona 
Christi. Cristo assume a voz, o olhar, o 
rosto, os braços, o corpo todo do minis-
tro para, por meio dele, comunicar com 
o povo cristão reunido em assembleia e, 
na unidade do Espírito Santo, glorificar 
ao Pai. Então, o que acontece quando a 
assembleia se vê obrigada a ter que desviar 
a atenção para o ecrã, exatamente quando 
deveria contemplar a acção do Cristo 
vivo na pessoa do ministro? E como fica 
aí a “participação activa”, no verdadeiro 
sentido teológico e litúrgico, pedida com 
insistência pelo Vaticano II?

13. O uso do projector multimédia na 
liturgia, como estamos a ver, além de 
interferir na acção ritual, entra em compe-
tição com a liturgia, gerando distração.

14. O uso didáctico do projector multi-
média, utilizando aparelhos (computador, 
projector, mesa, ecrã), sem dúvida inter-
fere na composição e na estética do pró-
prio espaço celebrativo enquanto “sinal 
e símbolo das coisas divinas” (cf. IGMR 
288). Dependendo da localização, não 
será o projector multimédia um elemento 
estranho ao espaço celebrativo, dificul-
tando a execução das acções sagradas e a 
activa participação dos fiéis? Na verdade, 
com o uso desses aparatos corre-se inclu-
sive o risco de tornar o espaço celebrativo 
em quase “sala de aula”, de “conferên-
cia”, ou uma extensão da minha “sala de 
TV”.

15. Além do mais, com o uso do projec-
tor multimédia na liturgia, não se correrá 
o risco da acomodação, no sentido de não 
se precisar mais de investir na formação 
litúrgica e nem mesmo buscar uma melhor 
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qualidade do espaço celebrativo e, sobre-
tudo, dos ministérios?

16. O problema maior talvez esteja na 
falta de iniciação litúrgica e ritual. Qual 
o lugar que a liturgia ocupa na catequese? 
O que se ensina normalmente aos agen-
tes de pastoral e às comunidades? Quem 
o faz e que metodologia utiliza? Como 
estão sendo formados os futuros presbí-
teros e diáconos? A formação litúrgica 
muitas vezes fica reduzida a teorias, sem 
a devida formação para a ritualidade con-
jugada com a espiritualidade. Resultado: 
Recorre-se a folhetos, ao uso do projector 
multimédia etc., desfocando assim a aten-
ção da assembleia daquilo que é central 
na celebração. A liturgia é eminentemente 
acção, celebração: acção de Cristo e da 
Igreja, acção da assembleia em Cristo e 
no Espírito. Assim sendo, ela não tem que 
ser  acompanhada por outra acção paralela 
projectada no ecrã. Não somos espectado-
res mas participantes.

17. Enfim, poderão as novas tecnologias 
favorecer uma liturgia participativa, pas-

cal, simbólica e orante? Será isso possí-
vel? Com certeza, e muito! Onde? Na 
catequese como preparação para o bem 
celebrar, nos cursos de preparação para o 
baptismo e o matrimónio, bem como nos 
cursos de formação litúrgica em geral. Aí, 
nesses espaços, o projector multimédia 
presta, sem dúvida, um notável serviço à 
sagrada liturgia.

18. O Espírito Santo nos ilumine, para 
que, a partir de uma séria reflexão sobre 
o uso do projector multimédia nas nossas 
liturgias, possamos sempre dar mais qua-
lidade às nossas celebrações e a todos os 
seus ministérios. Tudo para que as nos-
sas assembleias litúrgicas, corpo eclesial 
de Cristo, possam sentir-se plenamente 
sujeito das acções rituais e, ao mesmo 
tempo, todas as pessoas que as compõem 
se sintam envolvidas pelo mistério da sal-
vação e glorifiquem o Pai por uma vida 
santa.

Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil

7 de Janeiro de 2011
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Nos passados dias 10 a 12 de Feve-
reiro realizou-se na, Casa Carmo do San-
tuário de Fátima, mais um Encontro de 
Formação de Formadores (EFF), organi-
zado pelo Serviço Nacional de Acólitos 
(SNA). Esta acção formativa contou com 
a colaboração do Pe. Rui Alberto SDB 
para que os diversos Formadores das dio-
ceses compreendam melhor as dinâmicas 
de grupos juvenis afim de que o trabalho 
desenvolvido em cada diocese seja mais 
proveitoso para todos os acólitos. Este 
EFF contou com a presença de 29 For-
madores de 10 dioceses: Algarve, Aveiro, 

SERVIÇO NACIONAL DE ACÓLITOS

ENCONTRO DE FORMAÇÃO 
DE FORMADORES

Braga, Évora, Guarda, Lamego, Leiria-
-Fátima, Lisboa, Porto e Viana do Castelo. 

Uma outra mais-valia destes encon-
tros, é o contacto entre os acólitos mais 
empenhados nas dioceses, permitindo 
uma maior relação entre as dioceses e seus 
agentes na pastoral de acólitos.

Este encontro inseriu-se no esquema 
formativo que o SNA tem vindo a reali-
zar, já há 3 anos, ajudando a que as dioce-
ses ganhem os seus formadores para que 
localmente possam ajudar os responsáveis 
diocesanos e as paróquias na formação 
dos acólitos.
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QUESTÕES LITÚRGICAS

Comunhão fora da Missa

Pergunta:

Gostava de saber quando é que a 
Comunhão pode ser distribuída fora da 
Missa, e como se procede em cada caso.

Resposta:
Devo dizer-lhe, caro consulente, que 

a sua pergunta é clara. Mas não sei se a 
resposta vai ser suficientemente clara e 
convincente.

Quase tudo o que diz respeito à per-
gunta que nos faz vem exposto no Capí-
tulo I de um livro litúrgico que tem por 
título Sagrada Comunhão e culto do Mis-
tério Eucarístico fora da Missa (2.ª edi-
ção), publicado pelo Secretariado Nacio-
nal de Liturgia sob a responsabilidade da 
Conferência Episcopal Portuguesa. Digo 
“quase” porque, de facto, nem tudo aí 
vem, como terá oportunidade de verificar 
mais adiante.

Esse Capítulo, além dos Preliminares 
que lhe são próprios, apresenta dois Ritos 
da Sagrada Comunhão, um mais longo e 
outro mais breve.  

Conheço paróquias onde não há 
Missa nalguns domingos do ano e nos 
dias de semana. O Ritual responde a estes 
casos, propondo um Rito da Comunhão, 
que mais tarde foi inserido na Celebração 
dominical na ausência de presbítero, para 
que, pelo menos nos domingos, em tais 
comunidades, possa distribuir-se a Comu-
nhão aos fiéis que o desejem, numa cele-

bração presidida por um diácono ou orien-
tada por um leigo devidamente preparado 
e mandatado pelo bispo da diocese a que 
essas comunidades pertençam. 

Existem outras paróquias onde há 
celebração diária da Missa ou até mais de 
uma. Apesar disso, também para elas o 
Ritual a que estamos a referir-nos traz um 
Rito que lhes pode dizer respeito, sempre 
que o pároco estabeleça horas para distri-
buir a Comunhão aos fiéis que, desejando 
comungar diariamente, o não podem fazer 
devido aos horários das Missas.

De facto, o referido Ritual apresenta 
dois modelos de distribuição da Comu-
nhão: 1. Rito com celebração mais longa 
da Palavra de Deus; 2. Rito com celebra-
ção breve. 

O primeiro utiliza-se “sobretudo 
quando não há celebração da Missa”, 
como nas paróquias de que falei em pri-
meiro lugar, “ou quando se distribui a 
comunhão a horas previamente estabele-
cidas”; o segundo “utiliza-se sobretudo 
quando apenas comungam uma ou duas 
pessoas e não pode fazer-se uma verda-
deira celebração comunitária”.

Faço a seguinte pergunta a mim 
mesmo: “Quando é que, num Rito da 
Comunhão fora da Missa não poderá 
fazer-se uma verdadeira celebração comu-
nitária”? E respondo, em parte por minha 
conta e risco, desta forma: sempre que 
não exista tempo suficiente para a realizar, 
com leitura mais longa da Palavra de Deus, 
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quer por impossibilidade do ministro quer 
dos fiéis; sempre que o número reduzido 
de comungantes aconselhe uma celebra-
ção breve; e sempre que a distribuição da 
Comunhão aconteça dentro de outra cele-
bração comunitária com estrutura própria, 
como por exemplo a recitação do Rosário 
em louvor da Virgem Maria, ou a exposi-
ção e bênção do Santíssimo Sacramento.

Embora estas duas últimas situações 
não venham expressamente mencionadas 
no Ritual da Comunhão e culto do Misté-
rio Eucarístico fora da Missa, penso que 
o que se diz acerca do Rito com celebra-
ção breve se lhes aplica perfeitamente: 
utiliza-se esta forma sobretudo quando 
não pode fazer-se uma verdadeira cele-
bração comunitária. Suponho que foi 
por terem interpretado estas palavras no 
mesmo sentido que eu estou a dar-lhes, 
que muitos párocos começaram a distri-
buir a Comunhão no final dos exercícios 
de piedade popular em louvor de Nossa 
Senhora, nos meses de Maio e Outubro, 
aos fiéis que lhes manifestam o desejo de 
comungar nessa celebração.

O Rito da Comunhão inserido na 
recitação do Rosário costuma ter lugar 
no final deste exercício de piedade. Ter-
minada a recitação, os fiéis que desejam 
comungar (e que não o fizeram na Missa 
desse dia), aproximam-se do altar, rezam 
a Confissão, e recebem a Comunhão que 
lhes é distribuída pelo respectivo ministro.

Mais difícil de organizar é este mesmo 
Rito da Comunhão a seguir à exposição e 
bênção do Santíssimo Sacramento, quer na 
píxide quer particularmente na custódia. 

Quando a exposição se faz na píxide, 
à bênção com o Santíssimo segue-se logo 
o Rito da Comunhão, após a recitação da 
Confissão pelos fiéis que desejam comun-
gar. Quando a exposição se faz na custó-
dia, repõe-se a Hóstia no tabernáculo logo 

após a bênção, tira-se a píxide e distribui-
-se a Comunhão aos fiéis que, entretanto, 
se aproximaram do altar. Mesmo para um 
ministro dotado de alguma agilidade não é 
fácil esta sequência de movimentos.

Devo acrescentar que o Ritual nada 
diz expressamente acerca da distribuição 
da Comunhão no final do Rito da expo-
sição e bênção da Santíssima Eucaristia, 
como pode constatar-se por estas citações: 

«Quando se aproxima o fim da ado-
ração, o sacerdote ou o diácono vai para 
o altar, genuflecte e ajoelha, enquanto se 
canta um hino ou outro cântico eucarís-
tico. Entretanto, o ministro, de joelhos, 
incensa o Santíssimo, se a exposição foi 
feita na custódia» (n. 97). 

«Em seguida [o ministro] levanta-se 
e diz [a oração conclusiva]. Terminada a 
oração, o sacerdote ou o diácono, tomando 
o véu de ombros, genuflecte, pega na cus-
tódia ou na píxide e com ela faz o sinal da 
cruz sobre o povo, sem dizer nada. Depois 
de dar a bênção, o mesmo sacerdote ou o 
diácono que a deu, ou outro sacerdote ou 
diácono, repõe o Santíssimo no taberná-
culo e genuflecte, enquanto o povo, se se 
achar oportuno, profere alguma aclama-
ção, e por fim retira-se» (nn. 98, 99 e 100).

Penso que, nestas rubricas, o Ritual 
pretende deixar claro que a exposição e 
bênção do Santíssimo tem, em si mesma, 
personalidade e objectivos próprios, que 
convém não desvalorizar com uma even-
tual comunhão eucarística no seu termo.

Porém, se apesar de tudo quanto fica 
dito, no final de um tempo de exposição 
e adoração se apresentarem alguns fiéis 
desejosos de comungar sacramentalmente 
o Corpo de Cristo, que deverá fazer o res-
ponsável da paróquia? 

Fará o que achar mais conveniente ou 
aquilo que é possível, tendo em conta as 
orientações dos livros litúrgicos e a situa-
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ção pastoral concreta que exige uma res-
posta imediata.

Podem até apresentar-se situações 
mais complexas do que aquelas que acabo 
de referir. Há dias, um leitor do Boletim 
de Pastoral Litúrgica escrevia-nos nes-
tes termos: «Tenho uma dúvida de “pro-
cedimento” litúrgico. Vi numa paróquia, 
recentemente, dar a comunhão no final 
da adoração eucarística. A exposição do 
Santíssimo Sacramento começou no final 
da Eucaristia, durou cerca de duas horas 
(oração individual em silêncio) e depois, 
no final, teve um breve momento de ora-
ção e cânticos de louvor. Posteriormente 
procedeu-se à bênção com o Santíssimo e 
respectiva recolha. Neste momento algu-
mas pessoas aproximaram-se do altar 
e o presidente deu-lhes a comunhão por 
ser costume fazer isso. As pessoas que 
participaram na Eucaristia não comun-
garam, mas outras chegadas entretanto 
foram comungar. A pergunta é a seguinte: 
existe alguma razão para proceder 
assim»?

Pelo que escrevi antes, parece-me que 
até mesmo esta prática poderá aceitar-se, 
uma vez que as pessoas que comungaram 
no fim da celebração referida não foram 
as mesmas que o fizeram na Missa inicial. 
É certo que não se trata de um modelo a 
recomendar. Mas, por outro lado, se há 
fiéis que, não podendo participar em toda a 
adoração proposta pela paróquia, o fazem a 
partir do momento em que isso lhes é pos-
sível, será bom, pastoralmente falando, não 
lhes a Comunhão que teriam recebido na 
Missa, se nela tivessem podido participar?

Por vezes não é possível fazer com 
que as soluções dadas aos problemas 
litúrgicos coincidam exactamente com as 
orientações propostas pelos livros ou pelo 
pastor da comunidade. O problema não 
é novo. Santo Agostinho fala dele numa 
das respostas enviadas a um seu consu-
lente chamado Januário. Muitas vezes, diz 
ele, há que exercitar a paciência pastoral e 
esperar que o tempo amadureça os frutos.

Um colaborador do SNL

Cruz processional

Pergunta:
Na nossa igreja, atrás do altar temos 

uma cruz pintada a mosaico na janela 
central. Muitas vezes o pároco gosta de 
colocar no presbitério, a um metro do 
altar, uma cruz de madeira. No domingo, 
durante a procissão de entrada, um padre 
pediu que se coloque também a cruz astile 
ao lado do altar. Não deverá a cruz astile, 
depois da procissão de entrada, ser reposta 
na sacristia ao lado do presbitério e ser 
novamente usada na procissão de saída? 

Resposta:
Para responder ao seu pedido de escla-

recimento, começo por citar o Ritual das 

Bênçãos, que tem introduções muito ricas 
sobre diversas celebrações.

A propósito da importância da cruz 
exprime-se assim: «Entre as sagradas 
imagens, ocupa o primeiro lugar a repre-
sentação da cruz preciosa e vivificante, 
que é o símbolo de todo o mistério pas-
cal. Para o povo cristão, nenhuma outra 
imagem é mais querida, nenhuma é mais 
antiga. A santa cruz representa a paixão 
de Cristo e o seu triunfo sobre a morte 
e, ao mesmo tempo, como ensinaram os 
Santos Padres, anuncia a sua vinda glo-
riosa» (RB 960).

Sobre o lugar eminente da cruz na 
igreja e na vida dos fiéis afirma: «A ima-
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gem da cruz não só é proposta à veneração 
dos fiéis na Sexta-Feira Santa e celebrada 
como troféu de Cristo e árvore da vida na 
festa da Exaltação, a 14 de Setembro, mas 
está também em lugar eminente na igreja 
e coloca-se diante do povo sempre que ele 
se reúne para celebrar as acções sagra-
das e, além disso, ocupa um lugar nobre 
nas casas dos baptizados. Tendo em conta 
as circunstâncias do tempo e do lugar, 
com razão os fiéis erigem publicamen te a 
cruz, para que seja testemunho da sua fé e 
sinal do amor de Deus para com todos os 
homens» (RB 961).

Pareceu-me oportuno transcrever 
estas afirmações, apesar de não respon-
derem, por si sós, ao problema colocado 
pelo consulente. O que delas se conclui é 
isto: a cruz é o símbolo primordial para 
todos os cristãos.

Avancemos agora um pouco mais. 
Sabemos que o documento fundamental 
relativamente à celebração da Eucaristia 
é a Instrução Geral do Missal Romano 
(IGMR), que já teve várias edições: a pri-
meira em 1969 e a última, bastante mais 
extensa do que a primeira, no ano 2000. É 
esta a edição que vou utilizar.

 a)  Uma só cruz, com o crucificado, 
de preferência junto do altar, 

   e que aí pode permanecer mesmo 
fora das acções litúrgicas

 
As normas da Instrução insistem na 

unicidade da cruz e na obrigatoriedade de 
ela ter a imagem de Cristo crucificado. Por 
isso, as outras cruzes, eventualmente pre-
sentes, devem, de preferência, ser guar-
dadas num lugar digno, que em geral é a 
sacristia. Essa cruz pode permanecer junto 
do altar mesmo fora das celebrações.

Vou transcrever os vários números da 
Instrução que assim o determinam: «Sobre 

o altar ou perto dele, haja uma cruz, com 
a imagem de Cristo crucificado» (IGMR 
117); «A cruz com a imagem de Cristo 
crucificado e porventura levada na pro-
cissão pode colocar-se junto do altar, 
para se tornar a cruz do altar, que deve 
ser apenas uma, ou então seja guardada 
num lugar digno...» (IGMR 122); «Na 
procissão de entrada, o acólito pode levar 
a cruz... Chegando ao altar, põe a cruz 
junto dele, para se tornar a cruz do altar, 
ou então coloca-a num lugar digno...» 
(IGMR 188); «Sobre o altar ou junto dele 
coloca-se também uma cruz, com a ima-
gem de Cristo crucificado, que a assem-
bleia possa ver bem. Convém que, mesmo 
fora das acções litúrgicas, permaneça 
junto do altar uma tal cruz, para recordar 
aos fiéis a paixão salvadora do Senhor» 
(IGMR 308)

 b) Quando se incensa essa única 
cruz?

Essa cruz única pode ser incensada 
duas vezes, durante a celebração da Euca-
ristia. Transcrevem-se dois dos muitos 
números da Instrução que o referem. No 
final da procissão de entrada, «chegado 
ao presbitério..., se for oportuno, o sacer-
dote incensa a cruz e o altar» (IGMR 49); 
depois de colocar o pão e o cálice sobre o 
altar, «o sacerdote pode incensar os dons 
colocados sobre o altar, depois a cruz e o 
próprio altar...» (IGMR 75).

 c) Como se incensa a cruz do altar?

Quando se usa o incenso, a cruz do altar 
é incensada duas vezes, como acabámos de 
dizer. E como se incensa? Com três ductos 
do turíbulo: «Incensa-se com três ductos 
do turíbulo... a cruz do altar... Se a cruz 
está sobre o altar ou junto dele, é incen-
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sada antes da incensação do altar; caso 
contrário, é incensada quando o sacerdote 
passa diante dela...» (IGMR 277).

 d) Importância da cruz do altar e da 
procissão

À cruz do altar e àquela que é 
levada na procissão deve prestar-se a 
maior atenção: «Acima de tudo há-de 
prestar-se a maior atenção àquilo que, 
na celebração eucarística, está direc-
tamente relacionado com o altar, como 
são, por exemplo, a cruz do altar e a 

cruz que é levada na procissão» (IGMR 
350).

Creio que as informações que se reti-
ram do Ritual da Celebração das Bênçãos 
(1984) e da Instrução Geral do Missal 
Romano (2000) permitem ao consulente 
receber a luz sobre o problema litúrgico 
que o levou a escrever-nos.

Deus vos ajude a ultrapassar estes 
diferendos e a permanecer na paz de 
Cristo, que é um grande dom que pode-
mos e devemos pedir.

 
Um colaborador do SNL

Funções dos Acólitos

Pergunta:
Em várias formações de liturgia 

aprendi que os acólitos devem acender 
os círios (velas) que vão na procissão de 
entrada. Na minha paróquia o sacristão 
exige que eles acendam também os círios 
do ambão. Queria saber: a quem pertence 
acender estes círios?

Resposta:
Não sei qual foi o manual utilizado 

para as várias formações de liturgia em 
que o consulente participou. Nesta res-
posta vou seguir “O Livro do Acólito”, 
editado pelo Secretariado Nacional de 
Liturgia (cf. Lição 41), mas sem me limi-
tar ao que aí está escrito. 

O arranjo de tudo o que é preciso para 
a celebração da Missa pertence, em pri-
meiro lugar, ao sacristão: «O sacristão 
prepara com diligência os livros litúrgi-
cos, os paramentos e tudo o que é preciso 
para a celebração da Missa» (IGMR 105, 
a). Neste tudo o que é preciso inclui-se, 
naturalmente, o acender dos círios ou 

velas. É natural que, tendo tantas coisas a 
seu cargo, o sacristão peça a colaboração 
(o que é diferente de exigir) de outras pes-
soas, entre elas os acólitos. E pode pedir-
-lhes que acendam estes ou aqueles círios 
ou velas ou todos no seu conjunto. Sem-
pre que tal aconteça, o acólito deve fazê-lo 
com diligência e alegria. 

Pode também suceder, sobretudo 
nas igrejas que não têm sacristão, que 
o arranjo de tudo o que é preciso para a 
celebração da Missa, nos domingos e dias 
de grande festa, esteja entregue ao grupo 
de acólitos da Paróquia, coordenado por 
um responsável. Neste caso, é a esse res-
ponsável que compete distribuir, entre os 
acólitos do dia, os vários serviços a levar 
a cabo, nomeadamente acender os círios 
e velas.

Resumindo: acender os círios ou velas 
a utilizar na celebração da Missa compete 
ao sacristão, ou ao coordenador dos acóli-
tos, ou aos acólitos a quem eles o peçam 
em cada celebração, ou ainda àqueles, se 
for o caso, que tenham sido encarregados 
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de o fazer em todas as celebrações, até 
determinação em contrário por parte do 
sacristão ou do coordenador dos acólitos 
ou do próprio pároco.

Diz assim o Missal: “A celebração 
eucarística é acção de Cristo e da Igreja, 
ou seja do povo santo reunido e ordenado 
sob a autoridade do Bispo...,  mas envolve 
cada membro de modo diverso... Por con-
seguinte, todos, ministros ordenados ou 
fiéis cristãos leigos, ao desempenharem a 
sua função ou ofício, façam tudo e só o 
que lhes compete” (cf. IGMR 91). 

Na sua carta, o consulente fazia mui-
tas outras perguntas. Não vou responder 
a mais nenhuma. Em todas elas se adivi-
nha que, na paróquia onde exerce o seu 
ministério de acólito, nem tudo é pacífico 
no campo dos serviços litúrgicos, o que, 
até certo ponto, é natural e compreensí-
vel. Desejo sinceramente que aquilo que 
escrevi o possa esclarecer e ajudar a servir 
com alegria e paz a comunidade de Jesus 
Cristo da qual faz parte.

Um colaborador do SNL

Doxologia	final	das	anáforas

Pergunta:
Haverá razão teológica para, na 

doxologia final das anáforas, se omitir a 
referência explícita à Segunda Pessoa da 
SS. Trindade na honra e glória, que toda 
a assembleia (presidente e fiéis) tributa 
ao Pai na unidade do Espírito Santo? O 
esclarecimento, que peço, é evidente que 
não é para alterar, seja o que for, nos ritos 
e palavras da celebração eucarística. 
Mas, para além da antiquíssima tradição 
da fórmula, não vejo a razão por que a 
Igreja continua a mantê-la. Se me escla-
recerem, desde já os meus sinceros agra-
decimentos.

Resposta:
Caríssimo consulente
Vou tentar responder o melhor que sei 

às suas dúvidas.

1.  Pergunta se «haverá razão teológica 
para, na doxologia final das anáforas, se 
omitir a referência explícita à Segunda 
Pessoa da Santíssima Trindade na honra 

e glória, que toda a assembleia (presi-
dente e fiéis) tributa ao Pai na unidade do 
Espírito Santo».

Respondo-lhe que a Anáfora ou Ora-
ção Eucarística é a principal oração pre-
sidencial da Missa, mas não a única, pois 
também são orações presidenciais a ora-
ção colecta, a oração sobre as oblatas, e 
a oração depois da Comunhão. São cha-
madas presidenciais porque é ao sacerdote 
(bispo ou presbítero), enquanto presidente 
da celebração, que pertence dizê-las, “in 
persona Christi”. A IGMR exprime-se 
nestes termos a tal respeito: «Entre as 
partes da Missa que pertencem ao sacer-
dote, está em primeiro lugar a Oração 
eucarística, ponto culminante de toda a 
celebração. Vêm a seguir as orações: a 
oração colecta, a oração sobre as oblatas 
e a oração depois da Comunhão. O sacer-
dote, que preside à assembleia agindo na 
pessoa de Cristo, dirige estas orações a 
Deus em nome de todo o povo santo e de 
todos os presentes. Por isso se chamam 
“orações presidenciais”» (IGMR 30).
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Todas as conclusões longas das ora-
ções da Missa no Rito Romano são trinitá-
rias e seguem sempre o mesmo esquema. 
Se a oração é dirigida ao Pai, a conclusão 
é esta: «Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, que é Deus convosco (=com 
o Pai, invocado no início) na unidade do 
Espírito Santo». Com a menção de Cristo 
próxima, diz-se: «Ele (=Cristo), que é 
Deus com o Pai na unidade do Espírito 
Santo». E quando a oração é dirigida a 
Cristo: «Vós (=Cristo) que sois Deus com 
o Pai, na unidade do Espírito Santo».

Ora é precisamente este o esquema 
utilizado também na conclusão da Ora-
ção Eucarística, embora se trate de uma 
conclusão doxológica: “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 aqui mencionado mais 
explicitamente, porque a evocação inicial 
ficou longe.

Noutros ritos litúrgicos não romanos, 
existe mais do que um esquema de con-
clusão, como pode verificar consultando o 
verbete “Doxologia”, na Antologia Litúr-
gica (p. 1675) publicada pelo Secretariado 
Nacional de Liturgia. Mas nós estamos a 
falar do Rito Romano.

Pode perguntar-se: por que razão apa-
rece «Cristo», a Segunda Pessoa da San-
tíssima Trindade, em primeiro lugar, na 
conclusão da nossa Oração Eucarística? 
Porque esta Oração tem uma estrutura 
literária que o exige. Com efeito, ela é 
dirigida ao Pai (Senhor, Pai santo...),  tem 
no centro a evocação da obra redentora de 
Cristo (Na hora em que Ele Se entregava 
para voluntariamente sofrer a morte, 
tomou o pão... De igual modo no fim da 
Ceia, tomou o cálice...), prossegue na 
oferta do pão da vida e do cálice da salva-
ção ao Pai (Celebrando agora, Senhor, o 

memorial... nós Vos oferecemos...), e ter-
mina por estas palavras ou outras seme-
lhantes: «Por Jesus Cristo, nosso Senhor. 
Por Ele concedeis ao mundo todos os 
bens». A conclusão doxológica nada mais 
faz do que retomar estas últimas palavras 
da Oração e concluir assim: Por Cristo, 
com Cristo, em Cristo... 

O mesmo acontece em latim: as últi-
mas palavras antes da doxologia são: «et 
te laudémus et glorificémus per Filium 
tuum Iesum Christum. E a doxologia con-
tinua: «Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, 
est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitáte 
Spíritus Sancti, omnis honor et glória».

Numa leitura ou proclamação pouco 
atenta, pode ficar-se com a impressão 
de que a totalidade da honra e da glória 
são tributadas pelo Filho (Cristo) ape-
nas a Deus Pai todo-poderoso e ao Espí-
rito Santo: «Por Cristo, com Cristo, em 
Cristo, a Vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a honra 
e toda a glória...».  Mas a doxologia não 
dirá mais do que isso? Julgo que se dis-
sesse apenas isso, não seria necessário 
utilizar três preposições unidas à palavra 
Cristo: por, com, em. Bastava dizer «Por 
Cristo, a Vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a honra 
e toda a glória...». Que razões haverá 
para se dizer: Por Cristo, com Cristo, em 
Cristo? 

Vou dizer-lhe o que pensa um especia-
lista de liturgia, ao qual consultei sobre o 
assunto. Respondeu-me assim: «A conclu-
são final da Oração Eucarística romana, 
embora siga o esquema das outras orações 
presidenciais finalizadas por conclusão 
longa, tem uma configuração mais solene, 
tomando a forma de doxologia. Mas esta 
doxologia, embora trinitária, não é uma 
doxologia à Santíssima Trindade, mas ao 
Pai, por Cristo, no Espírito Santo, con-
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forme o teor de toda a Oração Eucarística, 
toda dirigida ao Pai, por Cristo.... Pode 
entender-se melhor esta configuração 
mudando a ordem: “A Vós Deus Pai todo-
-poderoso, por Cristo, com Cristo e em 
Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda 
a honra e toda a glória...”. É também para 
solenizar esta conclusão doxológica que 
se amplia a referência literária a Cristo 
(Por... com... em Cristo), incisos toma-
dos da cristologia do Novo Testamento, 
em especial a cristologia paulina (veja-se 
particularmente Efésios, capítulos 1-2 e 
Colossenses, capítulos 1-2)».

Assim penso eu também, pelo que 
faço minha a resposta que me foi enviada.

2. A segunda dúvida da sua parte está 
relacionada com o sentido da doxologia, 
pois pergunta: «Em vez da fórmula, que 
está no missal, não estaria mais dentro 
da ortodoxia a que apresento a seguir? 
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a Vós, 
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do 
Filho e do Espírito Santo, toda a honra e 
toda a glória, agora e para sempre».

Penso que a fórmula composta por si 
é inadmissível no Rito Romano, litera-
riamente porque contém uma repetição 
nunca utilizada nas fórmulas litúrgicas 
quer ocidentais quer orientais (unidade 
do Filho e do Espírito Santo), e teologi-
camente, porque poderia ser entendida no 
sentido de que Cristo e o Filho não são a 
mesma Segunda Pessoa da Trindade Santa 
(Por Cristo..., na unidade do Filho).

A expressão literária e teológica da 
doxologia final da Oração Eucarística 
romana, em latim e na correspondente 
tradução portuguesa, é claramente mais 
perfeita do que aquela que sugere, pois 
nela se descobre, sem dificuldade, o génio 
inconfundível do rito romano: brevidade, 

clareza sem repetições, ortodoxia e ritmo: 
Per ipsum, et cum ipso, et in ipso // Por 
Cristo, com Cristo, em Cristo, // est tibi 
Deo Patri omnipotenti, // a Vós, Deus 
Pai todo-poderoso, // in unitate Spíritus 
Sancti, // na unidade do Espírito Santo, 
// omnis honor et glória // toda honra e 
toda a glória, // per ómnia saecula saecu-
lórum. // agora e para sempre.

Tenho pena que, em vez de agora e 
para sempre, não se diga por todos os (ou 
pelos) séculos dos séculos. Mas esse é 
outro assunto.

3. Quanto aos testemunhos dos 
autores que cita em favor da sua tese (é 
evidente que se trata de S. Fulgêncio de 
Ruspas e não de S. Lourenço de Ruspas, 
como escreve, por engano), apenas lhe 
quero lembrar que é deste autor a seguinte 
explicação: «Na conclusão das nossas 
orações, dizemos: “Por Nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho”... Esta prá-
tica universal da Igreja tem a sua expli-
cação naquele mistério, segundo o qual o 
Mediador entre Deus e os homens é Jesus 
Cristo homem, sacerdote eterno segundo 
a ordem de Melquisedec, que entrou de 
uma vez para sempre pelo seu próprio 
sangue... no próprio Céu, onde está sen-
tado à direita de Deus e intercede por 
nós. Considerando este ofício sacerdotal 
de Cristo, o apóstolo afirma: “Por meio 
d’Ele oferecemos a Deus um sacrifício de 
louvor, o fruto dos lábios que confessam o 
seu nome...”. Esta é a razão por que dize-
mos a Deus Pai: “Por Nosso Senhor Jesus 
Cristo” (Antologia Litúrgica, n. 4796).

E mais não digo, porque suponho que 
isto basta.

Um colaborador do SNL
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HISTÓRIA 
DO SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA

Os seus Secretários ou Directores (VI)

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

	 Dificuldades	na	constituição	
 do novo Secretariado

Terminei a crónica anterior sobre 
a história do Secretariado Nacional de 
Liturgia com estas palavras: "Penso que é 
lícito chamar a esta reunião o novo início 
do Secretariado". Tal reunião tivera lugar 
no Seminário dos Olivais, no dia 11 de 
Fevereiro de 1975 e dela se disse, naquela 
crónica, que fora longa e proveitosa. Na 
altura própria voltaremos ao assunto.

Mas convém, por agora, regressar um 
pouco atrás e seguir a ordem dos aconteci-
mentos a partir de 17 de Outubro, dia em 
que o Presidente da Comissão Episcopal 
de Liturgia enviou a já referida carta-cir-
cular a cada um dos membros do antigo 
Secretariado, convidando-os a colaborar 
com o novo Director no sentido de desen-
volver um trabalho eficaz em favor da 
vida litúrgica em Portugal.

Dois meses depois dessa carta-circular 
a constituição do novo Secretariado con-
tinuava incerta. Uma carta de D. Alberto 
a Mons. Aníbal Ramos com data de 16 
de Dezembro afirma-o expressamente: 
«Escrevi a todos os membros a pedir a sua 

colaboração. E dizia-lhes que brevemente 
o Monsenhor entraria em contacto com 
eles. Até ao presente, só me responderam 
o Rev.do Pe. José Ferreira, de Lisboa, 
afirmando estar disposto a colaborar e o 
Rev.do Pe. Adriano António Tomás Gar-
cia, de Coimbra, comunicando-me que 
várias circunstâncias o impediam de dar 
a colaboração pedida. Certamente os 
outros esperam uma palavra do Mons. 
Aníbal. Queira, pois, o Monsenhor ter 
a bondade de pensar na constituição do 
novo Secretariado e nas pessoas que jul-
gar deverem ser convidadas».

 Um Director que faz o que pode, 
 com zelo e sem perder tempo

Tem interesse elencar os assuntos que, 
nos finais de Outubro, foram sendo resol-
vidos pelo Director, quer por sugestão de 
D. Alberto, quer por sua própria iniciativa. 

O primeiro em data é o pedido feito 
ao P. José Ferreira, a 17.10.1974, para 
completar a tradução e preparar a publica-
ção do novo Ritual da Penitência, por ser 
de interesse prioritário nas preocupações 
da Comissão Episcopal de Liturgia e do 
Secretariado Nacional. 

A 28.10.1974 garante ao Cón. José 
Falcão a pronta colaboração do Secreta-
riado na oportuna publicação que ele se 
propõe realizar do "Rito breve da Comu-
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nhão fora da Missa" e da "Comunhão dos 
enfermos fora da Missa", enviando-lhe, 
para isso, os textos já traduzidos, mas 
informando-o também que o Secretariado 
não se encontra em condições de poder 
dispensar os habituais direitos à percenta-
gem de 10%.

 A 30-10-1974 recebe uma infor-
mação que o tranquiliza, acerca de um 
assunto que o trazia preocupado: o P. 
Justiniano Ferreira dos Santos prometeu 
para breve o trabalho sobre a nota pastoral 
relacionada com o Ritual da Penitência. A 
notícia, simples em si mesma, fê-lo respi-
rar de alívio.

 

 Uma carta 
 que revela o carácter do seu autor

 
A 07.11.1974, em carta breve escrita a 

D. Alberto, o novo Director comunica-lhe 
o seguinte: «Segue incluso o relatório que 
me pediu ontem à noite; não sei se é tão 
grande que pretenda mostrar um trabalho 
que não existe, nem se é tão pequeno que 
esconda o que efectivamente se procurou 
fazer, com todas as limitações, mas tam-
bém com a preocupação de ser honesto. V. 
Exa. Rev.ma poderá apontar o que não foi 
apontado ou corrigir o que pareça menos 
exacto».  

A não existência no arquivo do Secre-
tariado do pedido a que se refere esta carta, 
leva-me a concluir que o mesmo terá sido 
feito pelo telefone.

Sublinho quatro pormenores desta 
pequena missiva, que dizem bastante 
sobre o carácter de quem a redigiu.

a) a rapidez com que responde a um 
pedido do Presidente da Comissão Epis-
copal de Liturgia testemunha que Mons. 
Aníbal compreende a urgência das situa-
ções e não recusa sacrificar-se para as 

atender ("segue incluso o relatório que me 
pediu ontem à noite");

b) a preocupação em ser verdadeiro no 
que afirma é o ponto saliente desta carta e, 
sem dúvida, do relatório que a acompanha 
("não sei se é tão grande que pretenda 
mostrar um trabalho que não existe, nem 
se é tão pequeno que esconda o que efec-
tivamente se procurou fazer, com todas as 
limitações, mas também com a preocupa-
ção de ser honesto"); 

c) o seu gosto em ver corrigido o que 
possa não corresponder à verdade cor-
robora o que se afirmou antes ("poderá 
apontar o que não foi apontado ou corri-
gir o que pareça menos exacto"); 

d) e por fim, apraz-me salientar a qua-
lidade literária desta pequena carta, sinal 
do cuidado que Monsenhor punha em 
tudo o que escrevia.

 O primeiro relatório escrito 
 sobre a situação 
 do novo Secretariado e da liturgia

O relatório elaborado em tão curto 
espaço de tempo acabou por ser o primeiro 
contacto, embora indirecto, entre Mons. 
Aníbal e o Conselho Permanente da Con-
ferência Episcopal. A sua leitura permite 
ajuizar da situação do Secretariado e das 
coisas da liturgia de então: «Secretariado 
da Comissão Nacional (sic) de Liturgia. 
Relatório: Desde que, no dia 18 de Agosto 
pp., fui convidado para aceitar o cargo 
de Secretário da Comissão Nacional de 
Liturgia (sic) procurei encontrar-me com 
o meu antecessor, Padre Manuel Simões, o 
que veio a acontecer no dia 23 de Agosto, 
por ocasião de uma visita feita expressa-
mente. Fui então informado dos trabalhos 
pendentes no Secretariado: 1-Liturgia 
das Horas: estão traduzidos: saltério, 
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antífonas, preces, orações e leituras do 
Advento; 2-Ritual da Unção dos Doen-
tes: traduzido, mas por rever; 3-Ritual 
da Sagrada Comunhão e Culto Eucarís-
tico fora da Missa: traduzido, mas por 
rever; 4-Ritual da Penitência: traduzido 
só em parte; 5-Directório da Missa com 
Crianças: traduzido, mas sem o respec-
tivo Missal. De então para cá, o Secretá-
rio participou numa reunião da Comissão 
Permanente da Conferência Episcopal, à 
qual expôs a situação do Secretariado e 
da qual recebeu algumas informações e 
orientações para as tarefas prioritárias a 
realizar pelo Secretariado. Teve também 
um encontro de trabalho com o Presi-
dente da Comissão, Sr. D. Alberto Cosme 
do Amaral, a quem apresentou o estado 
dos trabalhos em curso e de quem recebeu 
instruções concretas para o programa a 
executar. Foi também informado, neste 
encontro de que o Secretariado estava 
reduzido ao Secretário e de que se ia pro-
curar formar novo Secretariado. Devido à 
urgência da sua distribuição, o Secretário 
deslocou-se duas vezes a Santo Tirso e ao 
Porto para que o original do Directório 
Litúrgico para o próximo ano, entregue a 
tempo, entrasse na tipografia e fosse efec-
tiva e oportunamente impresso. Está neste 
momento a ser composto numa tipografia 
do Porto e deve ser distribuído em prin-
cípios de Dezembro. O Ritual da Unção 
dos Doentes está presentemente a acabar 
de ser revisto por um grupo pastoral, foi 
pedida colaboração para rever o Ritual 
da Sagrada Comunhão e do Culto Euca-
rístico fora da Missa e para acabar de 
traduzir o Ritual da Penitência. A Litur-
gia das Horas representa um trabalho que 
exige a colaboração de vários especialis-
tas e que virá a impor um pesado encargo 
financeiro. Nações com mais recursos 
humanos e maiores possibilidades eco-

nómicas ainda não conseguiram a sua 
publicação nas línguas respectivas. Esta 
observação, naturalmente, não pretende 
justificar demoras porventura havidas 
nem legitimar futuros descuidos. A for-
mação do Secretariado, quer em membros 
activos, quer em documentação, que por 
enquanto não está em condições de ser 
transportada para Aveiro, é o problema 
mais urgente deste Secretariado. Uma vez 
resolvido, virá ajudar a resolver todos os 
outros».

 Um Director que pede ajuda 
 e sabe aceitar, de bom grado, 
 observações sensatas

Uma das primeiras pessoas a quem 
pediu ajuda foi ao Cón. José Falcão, con-
cretamente para rever uma tradução: «Teria 
o maior gosto em que V. Rev.a revisse a 
tradução do Ritual do Culto Eucarístico 
[fora da Missa], pois a sua competência 
e método garantiriam um trabalho sério 
num prazo razoável». Vê-se que tinha cri-
térios e conhecia a capacidade daqueles a 
quem fazia um pedido. 

Mas nem sempre era bem sucedido, 
como se vê pela resposta recebida, três 
dias mais tarde, do Cón. Falcão: «Muito 
gostaria de ajudar V. Rev.a, uma vez que 
tão amavelmente pede a minha colabora-
ção para rever o Ritual do Culto Eucarís-
tico fora da Missa; sucede, porém, que, 
na colaboração que prestei a nível nacio-
nal para o Calendário litúrgico, me dei 
bastante mal, o que me aconselha a com-
preensível reserva; não é assunto que se 
possa tratar por carta, mas, quando pre-
cisar de vir a Lisboa, poderíamos ter uma 
conversa com largas trocas de impressões 
sobre este assunto e outros afins; quanto 
à revisão de traduções deste género, seria 
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bom notar que deve haver orações iguais 
ou semelhantes no Missal, o que põe o 
problema da uniformidade; por falta de 
atenção a esse facto é que sucede veri-
ficarem-se traduções diferentes de uma 
mesma oração em um mesmo fascículo do 
Missal». 

Mons. Aníbal tem bom espírito. Com-
preende, aceita e até abre perspectivas 
futuras: «Tomei boa nota das observações 
que fez sobre a uniformidade das orações 
do Missal e espero que tal problema não 
fique sem solução nos trabalhos a publi-
car por este Secretariado; e logo que me 
seja possível ir a Lisboa, terei o maior 
gosto numa larga troca de impressões; 
para quem começa de novo uma missão, 
todos os reparos são aceitáveis e todos os 
conselhos são úteis».

Sensatez idêntica se descobre na res-
posta que enviou ao Cón. José Ferreira, a 
propósito das reticências por ele manifes-
tadas relativamente à forma de trabalhar 
do novo Secretariado: «Compreendo que, 
depois da experiência feita, queira conhe-

cer a estrutura e o modo de funcionamento 
do Secretariado Nacional de Liturgia 
antes de dar uma resposta definitiva; para 
quem começa uma missão destas, não 
será fácil esclarecer as questões prévias 
que põe; apenas lhe posso garantir que 
me anima o desejo sincero de trabalhar 
com seriedade e que estou convicto de que 
nada se fará sem a colaboração das pes-
soas mais competentes e experimentadas, 
como é o seu caso; sinto que não possa 
traduzir todo o "Ordo Paenitentiae", mas 
aceito, de bom grado, que reveja a parte 
que já traduziu; e, para que haja unidade 
no texto português, atrevo-me a pedir-lhe 
que se encarregue da revisão total; é que, 
após a sua resposta, obtive a colaboração 
dum latinista que já iniciou o trabalho e 
costuma ser metódico e eficiente; quando 
me for possível ir a Lisboa, gostarei de me 
encontrar consigo para uma larga troca 
de impressões».

 José de Leão Cordeiro
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Dada a extensão do Quarto Rito da ceia 
pascal judaica apresentamos, neste Boletim, a 
sua primeira parte e no próximo a segunda e 
última.

27. Depois de se misturar e encher o quarto 
cálice diz-se sobre ele a última parte do Hal-
lel (Sal 113, 9 ss.; Sal 114, 1-9 e 115, 10-11; 
Sal 115, 12-18; Sal 116; Sal 117), seguindo-se 
imediatamente a: 

Bênção do cântico (Birkat ha-Šir)

28. Yehalleluyha
Louvem-Te, Senhor nosso Deus, todas as 

tuas obras. E os teus fiéis piedosos, os justos 
que fazem a tua vontade e todo o teu povo, 
casa de Israel, celebrarão com alegria, ben-
dirão, glorificarão, engrandecerão, exaltarão, 
adorarão, santificarão e farão reinar o teu 
Nome, nosso Rei, pois é bom celebrar-Te e 
cantar salmos ao teu Nome, porque Tu és Deus 
pelos séculos dos séculos.

Louvai o Senhor, porque Ele é bom, por-
que é eterno o seu amor, etc... (Sal 135).

29. Niš-mat kol hay
A alma de todo o ser vivo bendiga o teu 

Nome, Senhor nosso Deus, e o espírito de toda 
a carne glorifique e exalte sempre a tua memó-
ria, ó nosso Rei.

Desde sempre e para sempre Tu és Deus, e 
fora de Ti não há para nós Rei, Redentor e Sal-
vador, que liberte e salve, que alimente e em 
todo o tempo tenha compaixão das angústias 
e tribulações. Não tememos outro Rei senão 
Tu, Deus dos primeiros e dos últimos, Deus 
de todas as criaturas, Senhor de todas as gera-
ções, digno de ser louvado por multidões de 
louvores, que governas o universo com bon-
dade e as tuas criaturas com misericórdia. 

O eterno não dorme nem adormece. É Ele 
que faz acordar os que dormem e desperta os 
sonolentos, que faz falar os mudos e liberta os 

cativos, que ampara os que vão cair e endireita 
os encurvados. A Ti, só a Ti nós damos graças.

Mesmo que a nossa boca estivesse cheia 
de poemas como o mar e a nossa língua de 
cânticos semelhantes às suas ondas, mesmo 
que os nossos lábios soltassem gritos de júbilo 
como a imensidão do firmamento e os nossos 
olhos brilhassem como o sol e como a lua, 
mesmo que as nossas mãos estivessem esten-
didas como a águia dos céus e os nossos pés 
fossem ligeiros como os cervos, isso não bas-
taria para Te dar graças, Senhor nosso Deus 
e Deus de nossos pais, e para bendizer o teu 
Nome por uma só bondade tua, pelos inumerá-
veis milhares de milhares e pelos incontáveis 
milhões de coisas boas que nos concedeste a 
nossos pais e a nós.

Tiraste-nos do Egipto, Senhor nosso Deus, 
e libertaste-nos da casa da escravidão. Na fome 
nos alimentaste e copiosamente nos saciaste. 
Arrancaste-nos da espada e livraste-nos da 
peste, arrebataste-nos a nós e aos fiéis, de mui-
tos males e doenças. Até aqui as tuas misericór-
dias serviram-nos de auxílio, e a tua clemência 
não nos abandonou, Senhor nosso Deus, nem 
nunca Tu nos abandonarás para sempre.

Por isso, os membros que em nós distri-
buíste, o espírito e a alma que dentro de nós 
insuflaste, a língua que puseste na nossa boca, 
dão graças, bendizem, glorificam, aclamam, 
exaltam, adoram, manifestam o poder, a san-
tidade e a realeza do teu Nome, ó nosso Rei. 
Toda a boca Te há-de celebrar, toda a língua 
jurará por Ti, todo o joelho se dobrará diante 
de Ti (Is 45, 23), toda a altura se inclinará 
diante de Ti. Todos os corações hão-de temer-
-Te, todas as entranhas e rins hão-de cantar 
salmos ao teu Nome, como está escrito: Com 
todo o meu ser, eu direi: Quem pode como 
Tu, Senhor, livrar o desvalido do prepotente, 
o miserável e o pobre, de quem os explora? 
(Sal 34, 10).
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CATÁLOGO 
DE 

PUBLICAÇÕES

Missal Romano
 Dourado: 90,00 €   –   Vermelho: 70,00 €   –   Branco:  ......................................................  60,00 €
Orações Eucarísticas. Textos para os concelebrantes ......................................................................  6,00 €
Precónio Pascal (Esgotado) ........................................................................................................................  6,00 €
Missas da Virgem Santa Maria – Orações ..............................................................................................  20,00 €

Leccionários
I Ano A  ......................................................................................................................................................  24,00 €
II Ano B .......................................................................................................................................................  25,00 €
III Ano C .......................................................................................................................................................  28,00 €
IV Ferial – Advento, Natal, Quaresma e Páscoa ............................................................................  22,00 €
V Ferial – Tempo Comum: Anos ímpares .......................................................................................  27,00 €
VI Ferial – Tempo Comum: Anos pares ............................................................................................  27,00 €
VII Santoral ...................................................................................................................................................  27,00 €
VIII Missas Rituais, Votivas e outras .....................................................................................................  40,00 €
Missas da Virgem Santa Maria – Leccionário .......................................................................................  20,00 €

Evangeliário
 Dourado: 95,00 €  –  Vermelho: 80,00 €  –  Branco: .............................................................  70,00 €

Oração Universal
 Domingos, Solenidades, Comuns e Rituais ...............................................................................  25,00 €
 Ferial – Anos ímpares.........................................................................................................................  28,00 €
 Ferial – Anos pares .............................................................................................................................  28,00 €

Rituais
Iniciação Cristã dos Adultos .......................................................................................................................  13,50 €
Celebração do Baptismo ..............................................................................................................................  13,00 €
Celebração da Penitência ............................................................................................................................  17,00 €
Unção Pastoral dos Doentes.......................................................................................................................  10,00 €
Celebração do Matrimónio ..........................................................................................................................  12,50 €
Profissão Religiosa..........................................................................................................................................  12,00 €
Celebração das Bênçãos ..............................................................................................................................  27,00 €
Bênçãos da Família. Textos do Ritual para uso dos leigos .............................................................  5,00 €
Bênção da mesa. Textos do Ritual ...........................................................................................................  1,90 €
Celebração dos Exorcismos ........................................................................................................................  10,00 €
Sagrada Comunhão e Culto do Mistério Eucarístico fora da Missa .............................................  12,50 €
Celebração dominical na ausência do presbítero ..............................................................................  10,00 €
Ritual do Ministro Extraordinário da Comunhão ................................................................................  5,00 €
Celebração das Exéquias orientadas por um fiel leigo ....................................................................  9,00 €
Orações pelos Defuntos. Textos do Ritual das Exéquias .................................................................  2,00 €

Pontificais
Dedicação da Igreja e do Altar ..................................................................................................................  28,00 €
Ordenação do Bispo, dos Presbíteros e Diáconos .............................................................................  42,50 €
Ordenação dos Presbíteros e dos Diáconos. Edição para uso dos fiéis ....................................  2,00 €
Celebração da Confirmação .......................................................................................................................  15,00 €
Bênção dos Óleos dos Catecúmenos e dos Enfermos e Consagração do Crisma ...............  6,00 €
Instituição dos Leitores e dos Acólitos ...................................................................................................  12,50 €
Instituição dos Leitores e dos Acólitos. Edição para uso dos fiéis ..............................................  1,50 €
Bênção de um Abade e de uma Abadessa ...........................................................................................  5,00 €
Consagração das Virgens ............................................................................................................................  16,00 €


