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A Eucaristia é o Corpo de Cristo, 
verdadeiro Deus e verdadeiro 

homem. Para celebrar especialmente 
o sacramento e mistério do Corpo de 
Cristo, a Igreja instituiu a solenidade do 
Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo:

«Pão dos Anjos, Pão do Céu,
Feito pão das criaturas, 
Ó celeste Pão divino
Que vens pôr termo às figuras!»

(Hino do Ofício de Leitura).
 Criados à imagem e semelhança de 
Deus, o homem e a mulher não podiam 
ver a Deus senão na sua semelhança. 
A encarnação do Verbo divino permitiu 
mostrar aos humanos o rosto de Deus. 
Na primeira criação Deus criou o homem 
e a mulher à sua imagem e semelhança. 
Na nova criação Deus assume um corpo 
humano gerado no seio de uma virgem. A 
partir deste acontecimento, a Mãe de Deus 
transcende-se e torna-se tipo e figura da 
Igreja: «Com efeito, no mistério da Igreja, 
a qual é também com razão chamada 
mãe e virgem, a bem-aventurada Virgem 
Maria foi adiante, como modelo eminente 
e único de virgem e de mãe. Porque, 
acreditando e obedecendo, gerou na terra, 
sem ter conhecido varão, por obra e graça 
do Espírito Santo, o Filho do eterno Pai; 
nova Eva, que acreditou sem a mais leve 
sombra de dúvida, não na serpente antiga, 
mas no mensageiro celeste. E deu à luz um 
Filho, que Deus estabeleceu primogénito 
de muitos irmãos, isto é, dos fiéis, para 
cuja geração e educação Ela coopera com 
amor de mãe» (LG 63).

 A liturgia é o espaço e o tempo 
histórico da Eucaristia. Importa, pois, 
considerar a celebração da Eucaristia 
como a realização da obra da redenção: 
«Todas as vezes que celebramos o 
memorial deste sacrifício realiza-se a obra 
da nossa redenção» (So Dom II TC). A 
Virgem Maria tipo e figura da Igreja é o 
modelo eminente e único de virgem e de 
mãe, onde a Igreja aprende a celebração 
dos mistérios de Cristo. Aquelas duas 
virtudes são decisivas: a virgindade indica 
a ausência do homem e a presença de 
Deus, a maternidade apresenta o fruto 
duma actividade conjunta entre Deus e a 
mulher. A  liturgia, com seus ritos e preces, 
celebra estas presenças, onde Deus toma 
forma humana e os humanos adquirem 
forma divina. A estrutura da Missa tem 
tudo a ver com Deus e com o homem. A 
sua realização é terrena e celeste, como se 
exprime o final do Prefácio e o Sanctus: 
o céu na terra e a terra com o céu. Os 
espaços, as luzes e os sons, os ministros e 
os fiéis são transfigurados: «é da máxima 
importância que a celebração da Missa ou 
Ceia do Senhor de tal modo se ordene que 
ministros sagrados e fiéis, participando 
nela cada qual segundo a sua condição, 
dela colham os mais abundantes frutos» 
(IGMR 17).
 A instituição da Eucaristia, como 
memórial da obra da redenção, faz a 
passagem do acontecimento histórico, 
que tem o Espírito Santo e Maria 
como protagonistas, ao acontecimento 
sacramental em que a Igreja invoca o 
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Espírito Santo para continuar a mesma 
obra da redenção, iniciada na encarnação 
do Verbo. A contemplação deste mistério 
explica a longa história da Missa através 
dos tempos e das culturas: «Cristo instituiu 
o sacrifício eucarístico do seu Corpo e 
Sangue e o confiou à Igreja, sua amada 
esposa, como memorial da sua paixão e 
ressurreição» (IGMR 17). Na realização 
história Maria é a Esposa do Espírito 
Santo e o Verbo encarnada é o fruto 
bendito daquele ventre sagrado e virginal. 
Na realização sacramental a Igreja é a 
virgem e a mãe de Deus, amada esposa 
de Cristo. A Missa celebra as núpcias de 
Cristo com a Igreja, cujo fruto bendito é a 
Eucaristia, Corpo do Senhor.
 A estrutura da Missa, com a 
liturgia da palavra, a liturgia eucarística 
e os respectivos ritos de abertura e de 
conclusão, estão ao serviço do memorial 
da obra da redenção. As expressões 
marianas «eis a serva do Senhor: faça-se 
em mim segundo a tua palavra» (Lc 1, 
38) e «o Todo-poderoso fez em mim 
maravilhas» (Lc 1, 49) inspiram o sentir 
da Igreja: «A celebração da Missa, como 
acção de Cristo e do povo de Deus 
hierarquicamente ordenado, é o centro de 
toda a vida cristã» (IGMR 16).  
 A união mística do Espírito Santo e da 
Virgem de Nazaré manifesta-se na união 
entre a Mãe e o Filho de Deus. Assim, a 
liturgia da palavra e a liturgia eucarística 
«estão entre si tão estreitamente ligadas 
que constituem um único acto de culto» 
(IGMR 28). Este acto de culto é obra de 
Cristo: «Quando na Igreja se lê a Sagrada 
Escritura, é o próprio Deus quem fala ao 
seu povo, é Cristo, presente na sua palavra, 
quem anuncia o Evangelho» (IGMR 29). 
Nas orações, chamadas presidenciais, o 
sacerdote que preside à assembleia, agindo 
na pessoa de Cristo,  dirige as orações a 

Deus em nome de todo o povo e de todos 
os presentes» (IGMR 30). A presença de 
Cristo na liturgia garante a eficácia dos 
ritos e das preces da Igreja em oração.
 A consciência destas verdades 
deveria ter consequências práticas nas 
nossas celebrações eucarísticas. Elas são a 
anunciação do Anjo em diálogo salvífico: 
«O Senhor está contigo» e «Faça-se em 
mim segundo a tua palavra». São também 
a visitação da Virgem Maria a Isabel, com 
o respectivo diálogo salvífico: «Bendito 
é o fruto do teu ventre» e «A minha alma 
glorifica o Senhor». São ainda o Natal de 
Jesus, a visita dos pastores e a adoração 
dos magos. As celebrações eucarísticas são 
tudo o que era visível na vida do redentor.
 Celebrar é entrar no mistério 
da redenção. Os ritos e as preces da 
celebração da Missa destinam-se a 
introduzir os fiéis no mistério de Cristo. 
Maria é o modelo perfeito da participação 
litúrgica: recebeu o Anjo do Senhor 
e, disposta a acolher o Verbo divino, 
exclamou: «Faça-se em mim segundo a 
tua palavra». Cada pequeno gesto, como 
o sinal da cruz, e cada expressão, como 
«O Senhor esteja convosco», significam 
e, a seu modo, realizam o que anunciam. 
A celebração da Missa destina-se a fazer 
a Eucaristia, sacramento do Corpo de 
Cristo. A realização ou celebração digna 
da Eucaristia não pode improvisar-se, 
nem limitar-se a um determinado tempo 
cronológico: para tudo há um antes e 
um depois que são decisivos para o 
êxito. Cada celebração da Eucaristia é 
um acontecimento único na história da 
salvação: a Eucaristia faz a Igreja ser 
corpo de Cristo e a Igreja faz o corpo 
de Cristo ser Eucaristia. A renovação da 
Igreja e do mundo passa pela Missa.

Pedro Lourenço Ferreira
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O “GRANDE HALLEL”
CATEQUESE SOBRE O SALMO 135 (136)

Estimados irmãos e irmãs

Hoje gostaria de meditar convosco 
sobre um Salmo que resume toda a his-
tória da salvação, da qual o Antigo Tes-
tamento nos dá testemunho. Trata-se de 
um grande hino de louvor que celebra o 
Senhor nas múltiplas e repetidas manifes-
tações da sua bondade ao longo da histó-
ria dos homens; é o Salmo 136 – ou 135, 
segundo a tradição greco-latina.

Solene oração de acção de graças, 
conhecido como o «Grande Hallel», este 
Salmo é tradicionalmente cantado no final 
da ceia pascal judaica e provavelmente foi 
rezado também por Jesus na última Pás-
coa, celebrada com os discípulos; com 
efeito, é a ele que parece aludir a anotação 
dos Evangelistas: «Depois de cantar os 

Salmos, saíram para o horto das Olivei-
ras» (cf. Mt 26, 30; Mc 14, 26). O hori-
zonte do louvor ilumina assim o caminho 
difícil do Gólgota. Todo o Salmo 136 se 
desenvolve em forma de ladainha, ritmado 
pela repetição da antífona, «porque o seu 
amor é para sempre». Ao longo da com-
posição são citados os numerosos prodí-
gios de Deus na história dos homens e as 
suas intervenções contínuas a favor do 
seu povo; e a cada proclamação da obra 
salvífica do Senhor, responde a antífona 
com a motivação fundamental do louvor: 
o amor eterno de Deus, um amor que, 
segundo o termo hebraico utilizado, exige 
fidelidade, misericórdia, bondade, graça 
e ternura. Este é o motivo unificador de 
todo o Salmo, repetido de forma sempre 
igual, enquanto mudam as suas manifesta-
ções pontuais e paradigmáticas: a criação, 
a libertação do êxodo, o dom da terra, a 
ajuda providente e constante do Senhor 
pelo seu povo e por todas as criaturas.

Depois de um tríplice convite à acção 
de graças ao Deus soberano (cf. vv. 1-3), 
celebra-se o Senhor como Aquele que rea-
liza «maravilhas» (v. 4), a primeira das 
quais é a criação: o céu, a terra e os astros 
(cf. vv. 5-9). O mundo criado não é um 
simples cenário no qual se insere o agir 
salvífico de Deus, mas é o próprio início 
daquele agir maravilhoso. Com a criação, 
o Senhor manifesta-se em toda a sua bon-
dade e beleza, compromete-se com a vida, 
revelando uma vontade de bem da qual 
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brotam todas as outras obras de salvação. 
E no nosso Salmo, evocando o primeiro 
capítulo do Génesis, o mundo criado é 
resumido nos seus elementos principais, 
insistindo em particular sobre os astros, 
o sol, a lua e as estrelas, criaturas magní-
ficas que governam o dia e a noite. Aqui 
não se fala da criação do ser humano, mas 
ele está sempre presente; o sol e a lua ser-
vem para ele – para o homem – cadenciar 
o tempo da humanidade, pondo-a em rela-
ção com o Criador, sobretudo através da 
indicação dos tempos litúrgicos.

E é precisamente a festa da Páscoa 
que é evocada logo depois quando, pas-
sando à manifestação de Deus na histó-
ria, começa o grande evento da libertação 
da escravidão egípcia, do êxodo traçado 
nos seus elementos mais significativos: 
a libertação do Egipto com o flagelo dos 
primogénitos egípcios, a saída do Egipto, 
a passagem do mar Vermelho, o caminho 
no deserto, até à entrada na Terra prome-
tida (cf. vv. 10-20). Estamos no momento 
originário da história de Israel. Deus 
interveio poderosamente para levar o seu 
povo à liberdade; através de Moisés, seu 
enviado, impôs-se ao faraó, revelando-se 
em toda a sua grandeza e, enfim, dominou 
a resistência dos Egípcios com o terrível 
flagelo da morte dos primogénitos. Assim 
Israel pode deixar o país da escravidão 
com o ouro dos seus opressores (cf. Êx 
12, 35-36), «de cabeça erguida» (Êx 14, 
8), no sinal exultante da vitória. Inclu-
sive no mar Vermelho o Senhor age com 
poder misericordioso. Diante de um Israel 
assustado à vista dos Egípcios que o per-
seguem, a ponto de se arrepender de ter 
deixado o Egipto (cf. Êx 14, 10-12) Deus, 
como diz o nosso Salmo, «dividiu em 
duas partes o mar Vermelho [...] fez pas-
sar Israel pelo meio [...] fazendo precipi-
tar o faraó e o seu exército» (vv. 13-15). 

A imagem do mar Vermelho «dividido» 
em dois parece evocar a ideia do mar 
como um grande monstro que é cortado 
em duas partes, tornando-se assim inofen-
sivo. O poder do Senhor derrota o perigo 
das forças da natureza e militares postas 
em campo diante dos homens: o mar, que 
parecia impedir o caminho ao povo de 
Deus, deixa Israel passar por terra seca 
e depois volta a fechar-se sobre os Egíp-
cios, arrasando-os. «A mão poderosa e o 
braço estendido» do Senhor (cf. Dt 5, 15; 
7, 19; 26, 8) mostram-se assim em toda a 
sua força salvífica: o opressor injusto foi 
derrotado, engolido pelas águas, enquanto 
o povo de Deus «passa pelo meio» para 
continuar o seu caminho rumo à liberdade.

Agora o nosso Salmo faz referência a 
este caminho, recordando com uma frase 
muito breve o longo peregrinar de Israel 
rumo à Terra prometida: «Guiou o seu 
povo pelo deserto, porque o seu amor é 
eterno» (v. 16). Estas palavras encerram 
uma experiência de quarenta anos, um 
tempo decisivo para Israel que, deixando-
-se guiar pelo Senhor, aprende a viver de 
fé, na obediência e na docilidade à lei de 
Deus. São anos difíceis, marcados pela 
dureza da vida no deserto, mas também 
anos felizes, de confiança no Senhor, de 
confiança filial; é o tempo da «juven-
tude», como o define o profeta Jeremias, 
falando a Israel, em nome do Senhor, com 
expressões cheias de ternura e de saudade: 
«Lembro-me da tua fidelidade, no tempo 
da tua mocidade, do amor dos teus des-
posórios, quando me seguias no deserto, 
naquela terra que não se semeia» (Jr 2, 2). 
Como o pastor do Salmo 23, que pudemos 
contemplar numa catequese, por quarenta 
anos o Senhor guiou o seu povo, educou-
-o e amou-o, conduzindo-o até à Terra 
prometida, vencendo a resistência e hos-
tilidade de povos inimigos que queriam 
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impedir o seu caminho de salvação (cf. 
vv. 17-20).

Na sucessão das «maravilhas» que o 
nosso Salmo enumera, chega-se assim ao 
momento do dom conclusivo, ao cumpri-
mento da promessa divina feita aos Pais: 
«Entregou as suas terras como herança, 
porque o seu amor é eterno. Como patri-
mónio de Israel, seu servo, porque o seu 
amor é eterno!» (vv. 21-22). Agora, na 
celebração do amor eterno do Senhor, faz-
-se memória do dom da terra, um dom que 
o povo deve receber sem nunca se apode-
rar dele, vivendo continuamente numa ati-
tude de acolhimento reconhecido e grato. 
Israel recebe o território onde habitar 
como «herança», um termo que de modo 
genérico designa a posse de um bem rece-
bido de outrem, um direito de propriedade 
que, de modo específico, faz referência ao 
património paterno. Uma das prerroga-
tivas de Deus é «doar»; e agora, no fim 
do caminho do êxodo, Israel, destinatário 
do dom, como um filho, entra na Terra da 
promessa cumprida. Terminou o tempo da 
vadiagem, debaixo das tendas, numa vida 
caracterizada pela precariedade. Agora 
começou o tempo feliz da estabilidade, da 
alegria de construir as casas, de plantar as 
vinhas e de viver com segurança (cf. Dt 
8, 7-13). Mas é também o tempo da ten-
tação idolátrica, da contaminação com 
os pagãos e da auto-suficiência que leva 
a esquecer a Origem do dom. Por isso, o 
Salmista menciona a humilhação e os ini-
migos, uma realidade de morte em que 
o Senhor, mais uma vez, se revela como 
Salvador: «No nosso abatimento ele lem-
brou-se de nós, porque a sua misericórdia 
é eterna. E livrou-nos dos nossos inimi-
gos, porque a sua misericórdia é eterna» 
(vv. 23-24).

Nesta altura surge a pergunta: como 
podemos fazer deste Salmo uma nossa 

oração, como podemos fazer nosso este 
Salmo para a nossa prece? A moldura do 
Salmo é importante, no início e no fim: é 
a criação. Voltaremos a este ponto: a cria-
ção como o grande dom de Deus do qual 
vivemos, no qual Ele se revela na sua bon-
dade e grandeza. Portanto, ter presente a 
criação como dádiva de Deus é um ponto 
comum para todos nós. Depois, segue-
-se a história da salvação. Naturalmente, 
nós podemos dizer: esta libertação do 
Egipto, o tempo do deserto, a entrada na 
Terra Santa e depois os demais proble-
mas, estão muito distantes de nós, não são 
a nossa história. Mas temos que prestar 
atenção à estrutura fundamental desta ora-
ção. A estrutura fundamental é que Israel 
se recorda da bondade do Senhor. Nesta 
história existem muitos vales obscuros, há 
numerosas passagens de dificuldade e de 
morte, mas Israel recorda-se que Deus era 
bom e pode sobreviver neste vale obscuro, 
neste vale da morte, porque se recorda. 
Tem a memória da bondade do Senhor, 
do seu poder; a sua misericórdia é válida 
eternamente. E isto é importante também 
para nós: ter uma memória da bondade 
do Senhor. A memória torna-se força da 
esperança. A memória diz-nos: Deus 
existe, Deus é bom, a sua misericórdia é 
eterna. E assim a memória abre, mesmo 
na obscuridade de um dia, de um tempo, 
o caminho rumo ao futuro: é luz e estrela 
que nos guia. Também nós temos uma 
memória do bem, do amor misericordioso 
e eterno de Deus. A história de Israel já é 
uma memória também para nós, do modo 
como Deus se manifestou e criou para Si 
um povo. Depois, Deus fez-se homem, 
um de nós: viveu connosco, sofreu con-
nosco e morreu por nós. E permanece 
connosco no Sacramento e na Palavra. É 
uma história, uma memória da bondade 
de Deus que nos garante a sua bondade: 
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o seu amor é eterno. E depois, também 
nestes dois mil anos da história da Igreja, 
há sempre de novo a bondade do Senhor. 
Após o período obscuro da perseguição 
nazista e comunista, Deus libertou-nos, 
demonstrou-nos que é bom, que é forte, 
que a sua misericórdia é válida para sem-
pre. E, assim como na história comum, 
colectiva, está presente esta memória da 
bondade de Deus, ajuda-nos, torna-se para 
nós a estrela da esperança, também cada 
um tem a sua história pessoal de salvação, 
e realmente temos que valorizar esta his-
tória, ter sempre presente a memória das 
maravilhas que Ele fez inclusive na minha 
vida, para ter confiança: a sua misericór-
dia é eterna. E se hoje estou na noite obs-
cura, amanhã Ele libertar-me-á, porque a 
sua misericórdia é eterna.

Voltemos ao Salmo, porque no final 
retorna à criação. O Senhor – diz assim 
– «dá o alimento a todos os seres vivos, 
porque a sua misericórdia é eterna» (v. 
25). A oração do Salmo conclui-se com 
um convite ao louvor: «Louvai o Deus do 
céu, porque a sua misericórdia é eterna». 
O Senhor é Pai bom e providente, que dá 
a herança aos próprios filhos e concede a 
todos o alimento para viver. O Deus que 
criou os céus, a terra e as grandes luzes 
celestes, que entra na história dos homens 
para levar à salvação todos os seus filhos 
é o Deus que enche o universo com a 
sua presença de bem, cuidando da vida e 
doando o pão. O poder invisível do Cria-
dor e Senhor, cantado no Salmo, revela-
-se na pequena visibilidade do pão que 
nos oferece, com o qual nos faz viver. 

E assim, este pão quotidiano simboliza 
e sintetiza o amor de Deus como Pai, e 
abre-nos ao cumprimento neotestamen-
tário, àquele «pão de vida», a Eucaristia, 
que nos acompanha na nossa existência de 
crentes, antecipando a alegria definitiva 
do banquete messiânico no Céu.

Irmãos e irmãs, o louvor de bênção 
do Salmo 136 fez-nos repercorrer as eta-
pas mais importantes da história da sal-
vação, até chegar ao mistério pascal, em 
que a acção salvífica de Deus alcança o 
seu ápice. Portanto, é com alegria reco-
nhecida que celebramos o Criador, Sal-
vador e Pai fiel, que «Deus amou de tal 
modo o mundo, que lhe deu o seu Filho 
único, para que todo o que nele crer não 
pereça, mas tenha a vida eterna» (Jo 3, 
16). Na plenitude dos tempos, o Filho de 
Deus faz-se homem para dar a vida, para a 
salvação de cada um de nós, e oferece-se 
como pão no mistério eucarístico para nos 
fazer entrar na sua aliança, que nos torna 
filhos. A este ponto chegam a bondade 
misericordiosa de Deus e a sublimidade 
do seu «amor para sempre».

Por isso, quero concluir esta cate-
quese, fazendo minhas as palavras que são 
João escreve na sua Primeira Carta e que 
deveríamos ter sempre presentes na nossa 
oração: «Vede com que amor nos amou o 
Pai, para que fôssemos chamados filhos 
de Deus. E de facto nós o somos» (1 Jo 3, 
1). Obrigado!

Quarta-feira, 19 de Outubro de 2011
Bento XVI
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 Introdução

A cinquenta anos da Sacrosanctum 
Concilium, podemos perguntar qual é a 
herança? Qual é a ideia conciliar de Igreja 
e de liturgia que está radicada na menta-
lidade e na vida vivida do povo de Deus?

K. Rahner proferiu com humildade e 
utilidade teológico-litúrgica numa con-
ferência em 1965: «digamos com toda a 
clareza, que este Concílio foi a primeira 
assembleia dum ecumenismo tão abran-
gente, que o podemos denominar tanto 
um concílio da liturgia, como um concílio 
das missões. (…) é preciso agora, que as 
instruções da Constituição da Liturgia se 
tornem em formas concretas de serviço 
divino e em vida concreta de oração da 

Igreja,1em adoração de Deus em espírito 
e verdade»2.

Talvez se esperasse do Concílio uma 
finalidade pastoral conforme o propósito 
do Beato João XXIII, e da reforma litúr-
gica uma “utilidade” pastoral, que não lhe 
correspondeu, porque «a liturgia, de facto, 
não é um instrumento de pastoral, mas 
acção pastoral mesma da Igreja no seu 
núcleo e na sua fonte, isto é, o lugar de 
encontro santificante dos homens e glori-
ficante do Pai, mediante Jesus Cristo, no 
Espírito Santo»3. Após uma recuperação 
do encanto e da beleza da liturgia, vive-
-se actualmente o tempo da pastoral e da 
espiritualidade litúrgicas. 

Na realidade uma hermenêutica da 
continuidade da Tradição ou da sua des-
continuidade encontra várias dificulda-
des no Concílio Vaticano II por não ser 
possível aplicar um princípio na exegese 
dos textos conciliares, como escreve W. 
Kasper: «o Concílio, mesmo não renun-
ciando a nada da tradição dogmática, mas 
repropondo e renovando a eclesiologia 
do passado, pôs alguns novos acentos e 
formulou alguns conceitos importantes 
1 Tradução em língua portuguesa da conferência reali-

zada em língua espanhola nas 38ª Jornadas de la Aso-
ciación Española de Professores de Liturgia, Ávila, 28 
de agosto de 2013.

2 K. RAHNER, O Concílio – começar de novo, Braga 
2013

3 T. GARRIGA, «La sacra liturgia, fonte e culmine della 
vita ecclesiale», in R. FISICHELLA (ed.), Il Concilio 
Vaticano II. Recezione e attualità alla luce del Giubi-
leo, Cisinello (Milano), 2000, 59.

A IGREJA E A LITURGIA 
NA SACROSANCTUM CONCILIUM1
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e normativos, como por exemplo os da 
sacramentalidade e da colegialidade do 
ministério episcopal, da universalidade da 
salvação etc. Não produziu, porém, defini-
ções de ordem dogmática, isto é, precisa-
ções absolutamente normativas»4. 

Descobrir o sentido do mistério em 
renovar as celebrações litúrgicas para que 
sejam sinais mais eloquentes da presença 
de Cristo, o Senhor, apelou João Paulo II: 
«Por isso, a ti, Igreja que vives na Europa, 
dirijo um premente convite: sê uma Igreja 
que reza, louva a Deus, reconhece-Lhe o 
primado absoluto e exalta-O com jubilosa 
fé. Redescobre o sentido do mistério: vive-
-o com humilde gratidão; testemunha-o 
com alegria convicta e contagiante.Cele-
bra a salvação de Cristo: acolhe-a como 
um dom que faz de ti seu sacramento; faz 
da tua vida o verdadeiro culto espiritual 
agradável a Deus (cf. Rm 12, 1)»5.

Gostaria de articular a minha reflexão 
– a Igreja e a Liturgia na Sacrosanctum 
Concilium – a partir de três pontos: 1. a 
liturgia, epifania da Igreja; 2. Ações litúr-
gicas, celebrações da Igreja; 3. a sacra-
mentalidade da Igreja e da liturgia.

1. A Liturgia, epifania da Igreja 

A Liturgia, epifania da naturreza 
auténtica da verdadeira Igreja, ou seja, 
do mistério de Cristo e da Igreja está bem 
expresso no proémio da Sacrosanctum 
Concilium, como um dos altiora principia 
da Constituição conciliar:

A) «A Liturgia, pela qual, especial-
mente no sacrifício eucarístico, «se opera 
o fruto da nossa Redenção», contribui em 
sumo grau para que os fiéis exprimam 
4 W. KASPER, La Chiesa di Gesù Cristo. Scritti di 

ecclesiologia, Brescia 2011, 177.
5 J. PAULO II, Ecclesia in Europa 69.

na vida e manifestem aos outros o mis-
tério de Cristo e a autêntica natureza 
da verdadeira Igreja, que é simultânea-
mente humana e divina, visível e dotada 
de elementos invisíveis, empenhada na 
acção e dada à contemplação, presente 
no mundo e, todavia, peregrina, mas de 
forma que o que nela é humano se deve 
ordenar e subordinar ao divino, o visível 
ao invisível, a acção à contemplação, e o 
presente à cidade futura que buscamos. 
A Liturgia, ao mesmo tempo que edifica 
os que estão na Igreja em templo santo 
no Senhor, em morada de Deus no Espí-
rito, até à medida da idade da plenitude 
de Cristo, robustece de modo admirável 
as suas energias para pregar Cristo e 
mostra a Igreja aos que estão fora, como 
sinal erguido entre as nações, para reu-
nir à sua sombra os filhos de Deus disper-
sos, até que haja um só rebanho e um só 
pastor»6.

Ser manifestação da Igreja é um dos 
constitutivos da liturgia. A eclesiologia 
de comunhão realiza-se na liturgia, prin-
cipalmente na Eucaristia. Por essa razão, 
a celebração comunitária é o referencial 
da Igreja, que manifesta a sua natureza 
comunitária e hierárquica e donde todos 
participam mas conforme ao ministério 
recebido, o rito e a normativa litúrgica. 
Uma paciente educação litúrgica conti-
nuará a fazer compreender que a liturgia 
é a acção de todo o povo de Deus e é a 
grande escola da fé e do grande sentido de 
pertença à Igreja.

Uma particular atenção mereceu a 
definição dada na encíclica Mediator Dei 
escrita pelo Papa Pio XII em 1947: «a 
sagrada liturgia é, por consiguiente, o 
culto público que o nosso Redentor tributa 
ao Pai como Cabeça da Igreja, e o que a 

6 SC 2.
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sociedade dos fiéis tributa ao seu Funda-
dor e, por meio d’Ele, ao Eterno Pai: ou 
seja,o completo culto público do Corpo 
místico de Jesus Cristo, isto é, da Cabeça 
e dos membros»7. A liturgia é humana e 
divina. Na sua estrutura teândrica encon-
tramos a sua verdadeira característica 
como actuação da história da salvação.

Segundo Rahner, a Igreja «é uma pre-
sença incarnada da verdade de Cristo 
(...); uma presença incarnada da graça 
de Cristo na Igreja para o indivíduo como 
tal, através dos sacramentos. Vista da 
perspectiva de Cristo, a Igreja é a mani-
festação permanente da presença da sua 
graça no mundo; vista da perspectiva 
dos sacramentos, ela é o sacramento 
primeiro»8.

Existe uma relação indissolúvel entre 
Cristo, a Igreja e a liturgia. Esta relação é 
«conexão não só de causalidade, no sen-
tido que Cristo age na Igreja e através 
da Igreja, e a Igreja age principalmente 
na liturgia e através da liturgia, antes de 
mais pelos sacramentos. Mas também 
é uma íntima conexão de estrutura, que 
tem o seu protótipo em Cristo mesmo, à 
imagem do qual é feita a Igreja, a qual, 
por sua vez, reflecte o seu modo de ser 
principalmente na liturgia»9. A estrutura 
é, exactamente aquela do sacramentum e 
do mysterium, uma coisa sensível e visí-
vel que contém e comunica uma realidade 
invisível, sagrada, divina, da ordem da 
salvação. 

João Paulo II na carta apostólica domi-
nicae cenae de 1980 escreveu: «existe, de 
facto, um vínculo estreitíssimo e orgânico 
entre a renovação da liturgia e a renova-

7 PIO XII, «Mediator Dei», AAS 39 (1947) 528-529.
8 K. RAHNER, Chiesa e sacramenti, Morcelliana, 

Brescia 41973, 21.
9 VAGAGGINI, «Lo spirito della Costituzione sulla 

liturgia», RL 51 (1964) 13.

ção de toda a vida da Igreja. A Igreja não 
só age, mas expressa-se também na litur-
gia, vive da liturgia e retira da liturgia as 
forças para a vida»10. 

A liturgia refere-se ao ato litúr-
gico e este é a Igreja em acto. «Toda-
via, a Igreja propriamente acontece no 
seu encontro litúrgico. (…) A liturgia, 
nos seus ritos, manifesta a sua valência 
eclesiogenética»11. A liturgia é o lugar 
onde a Igreja se apresenta tal como é 
«sacramento», meio eficaz da comunhão 
intima com Cristo à qual todos somos cha-
mados.

2. Ações litúrgicas, 
 celebracões da Igreja

A) «As acções litúrgicas não são 
acções privadas, mas celebrações da 
Igreja, que é “sacramento de unidade”, 
isto é, Povo santo reunido e ordenado 
sob a direcção dos Bispos. Por isso, tais 
acções pertencem a todo o Corpo da 
Igreja, manifestam-no, atingindo, porém, 
cada um dos membros de modo diverso, 
segundo a variedade de estados, funções 
e participação actual»12.

Como bem escreve D. Julián Martín: 
«assim, enquanto se pode dizer que a litur-
gia é “eclesial” por pertença e finalidade, 
a Igreja é “litúrgica” por essência e cons-
tituição. (…) A Igreja é sujeito e objecto 
do culto, ao mesmo tempo. A Igreja faz a 
liturgia: santificação dos homens e culto 
a Deus; mas a liturgia – Eucaristia, sacra-
mentos, etc. – faz a Igreja»13. A Eclesio-
10 J. PAULO II, Dominicae Cenae 13.
11 C. MILITELLO, La Chiesa «Il corpo crismato», 

Bologna 2003, 24.
12 SC 26.
13 J. LÓPEZ MARTÍN, «En el Espiritu y la verdad». 

Introducción teológica a la liturgia, Salamanca 21993, 
77-78.
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logia litúrgica, isto é, a assembleia euca-
rística ou litúrgica de uma Igreja local 
atua-se o mistério da Igreja, que é deci-
didamente uma comunidade sacramental.

Nos números citados do texto inaugu-
ral do Vaticano II indicam-se os elemen-
tos do reconhecimento na Igreja local do 
mistério sacramental da Igreja Universal: 
a proclamação da Palavra de Deus, a cele-
bração da Eucaristia e a presidência do 
Bispo. As Igrejas locais não destroem a 
unidade Igreja Universal, tal como a plu-
ralidade das assembleias eucarísticas não 
comprometem a unidade da Eucaristia.

E como os documentos do Concílio 
Vaticano II só se entendem se lidos de 
modo circular, ou como dizia C. Valen-
ziano «em dança», a Lumen Gentium 
afirma claramente que a Igreja é, «em 
Cristo, é como que o sacramento, ou sinal, 
e o instrumento da íntima união com Deus 
e da unidade de todo o género humano, 
pretende ela, na sequência dos anteriores 
Concílios, pôr de manifesto com maior 
insistência, aos fiéis e a todo o mundo, a 
sua natureza e missão universal»14. Con-
forme a arquitectura conciliar é a luz de 
Cristo que santifica e ilumina na sagrada 
Liturgia: a Igreja (Lumen Gentium), está 
sob a Palavra de Deus (Dei Verbum), cele-
bra os mistérios de Cristo e tem Nele o seu 
centro (Sacrosanctum Concilium) e existe 
para a salvação do mundo (Gaudium et 
Spes).

A partir da constituição da Constitui-
ção Lumen gentium, a eclesiologia litúr-
gica da Sacrosanctum Concilium recebeu 
uma fundamentação mais segura e maior 
prespetiva.

Efectivamente «o facto de a Igreja ser 
“universal sacramento da salvação” mos-
tra que a “economia” sacramental deter-

14 LG 1.

mina, em última análise, o modo como 
Jesus Cristo único Salvador, por meio do 
Espírito, alcança a nossa vida na especi-
ficidade das suas circunstâncias. A Igreja 
recebe-se e simultaneamente exprime-se 
nos sete sacramentos, pelos quais a graça 
de Deus influencia concretamente a exis-
tência dos fiéis para que toda a sua vida, 
redimida por Cristo, se torne culto agra-
dável a Deus»15.

O Concílio do Vaticano II, no espí-
rito de renovação teológica, confirma a 
liturgia como a realização do mysterium 
paschale, «em Cristo “se realizou plena-
mente a nossa reconciliação e se nos deu 
a plenitude do culto divino”»16. E, quando 
trata da formação sacerdotal, afirma que 
os seminaristas sejam educados nos mis-
térios da salvação, tanto através da espe-
culação como «aprendam a vê-los presen-
tes e operantes nas acções litúrgicas»17.

«A Igreja, toda a Igreja, só a Igreja, a 
de hoje como a de ontem e de amanhã, é 
o sacramento de Jesus Cristo. Para dizer a 
verdade, ela não é outra coisa que isto. O 
resto é apenas um mais. (…) A Igreja tem 
por única missão tornar presente Jesus 
Cristo no meio dos homens. Deve anun-
ciá-lo, mostrá-lo, dá-lo a todos. O resto, 
voltamos a repetir, é só um mais»18.

Na verdade, «a fé da Igreja é anterior 
à fé do fiel, que é chamado a aderir a ela. 
Quando a Igreja celebra os sacramentos, 
confessa a fé recebida dos Apóstolos. Daí 
o adágio antigo: Lex orandi, lex credendi 
(ou: «Legem credendi lex statuat suppli-
candi», como diz Próspero de Aquitânia, 
séc. IV, Ep. 217). A lei da oração é a lei da 
fé, a Igreja crê conforme reza»19. 

15 BENTO XVI, Sacramentum Caritatis 16.
16 SC 5.
17 OT 16.
18 H. DE LUBAC, Meditazioni sulla Chiesa, 144.148.
19 CICA 1124.
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A celebração do mistério na liturgia é, 
portanto, a actualização do próprio misté-
rio pascal de Cristo e esta mesma celebra-
ção sacramental requer a ministerialidade 
da Igreja, que ritualiza a fé naquele único 
mediador entre Deus e os homens, que 
nos deu a plenitude do culto divino20. A 
liturgia é, desta forma, a acção ministerial 
da Igreja que torna presente o mistério de 
Cristo, isto é, o prolongamento visível do 
mistério e ministério salvífico de Cristo na 
Igreja. 

O mesmo conceito reafirma a actual 
reforma da liturgia pós II Concílio do Vati-
cano, numa instrução conjunta da Sagrada 
Congregação dos Ritos e do Consilium 
ad exsequendam Constitutionum de sacra 
Liturgia, ao salientar claramente a sua 
estreita ligação com a teologia dos sacra-
mentos, estabelecendo como fim supremo 
de toda a renovação litúrgica: «ut mys-
terium paschale vivendo exprimatur»21, 
querendo, em contemporâneo, indicar a 
imprescindível ligação entre a teologia e 
a liturgia com o retorno às fontes22, sur-
gindo, assim, a liturgia como mistério e 
ministério.

A reflexão da conexão da Liturgia 
com a Igreja teve o contributo de mui-
tos estudiosos, entre os quais citamos S. 
Marsili que afirmou: «a Igreja é litúrgica 
por íntima constituição»23. A liturgia é a 
acção ritual da Igreja, porque «a Liturgia 
é simultaneamente a meta para a qual se 
encaminha a acção da Igreja e a fonte de 
onde promana toda a sua força»24. Por isso, 
se diz que a Liturgia é a vida da Igreja.

20 Cf. SC 5.
21 Inter Oecumenici 6.
22 Cf. SC 35.
23 S. MARSILI, «La liturgia, culto dela Chiesa», in La 

liturgia, momento nella storia della salvezza, 1, Casale 
Monferrato 1983, 111.

24 SC 10.

Na mensagem ao povo de Deus da 13ª 
assembleia geral do Sínodo sobre a Nova 
Evangelização em 2012, os Padres sino-
dais afirmaram: «a beleza da fé deve res-
plandecer, em particular, na sagrada litur-
gia, sobretudo na Eucaristia dominical. 
Precisamente nas celebrações litúrgicas a 
Igreja mostra o seu rosto de obra de Deus 
e torna visível, nas palavras e nos gestos, 
o significado do Evangelho»25.

3. A sacramentalidade da Igreja 
 e da liturgia

O Concílio Vaticano II voltando às 
fontes retoma a sacramentalidade e, por 
consequência os sacrametos propriamente 
ditos, na perspetiva patrística da história 
da salvação. O sacramento é visto como 
valor dinâmico e forma histórica do desíg-
nio de salvação de Deus na história dos 
homens. Antes de mais, deve dizer-se que 
a problemática sacramental não constitui 
uma prioridade no Concílio. Todavia, esta 
temática é considerada em várias perspec-
tivas teológicas: litúrgica, eclesiológica, 
missionária, espiritual, pastoral e ecumé-
nica.

A Constituição sobre a Sagrada 
Liturgia, Sacrosanctum Concilium 
(04.12.1963), cita espressamente a frase 
do Missal Romano, antes da instauração 
da Semana Santa sem dar nenhuma defi-
nição eclesiológico-litúrgica: «Nam de 
latere Christi in cruce dormientis ortum 
est totius Ecclesiae mirabile sacramen-
tum» [pois do lado de Cristo adormecido 
na cruz nasceu “o sacramento admirável 
da Igreja inteira”]26. Na discussão con-

25 SÍNODO DOS BISPOS, XIII assembleia ordinária 
2012, Mensagem ao Povo de Deus 3.

26 SC 5; Cf. «Deus inconmutabilis virtus, lumen aeter-
num, respice propicius ad tocius aeclesiae tuae mira-
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ciliar alguns protestaram, pensando que 
agora fossem oito sacramentos….esque-
cimento ou ignorância do conceito patrís-
tico e litúrgico de sacramentum e di mys-
terium27, como observa C. Vagaggini. 

A ideia agostiniana do Christus totus 
evidencia as dimensões cristológica e 
eclesiológica da sacramentalidade está 
bem vincada na SC, isto é, não se pode 
apresentar Cristo sem a Igreja e vice-
-versa, e, simultaneamente, o autor dos 
sacramentos é Cristo, o qual, do seu lado 
aberto na cruz, plasmou a Igreja através 
dos sacramentos. O número 7 da SC é cla-
ríssimo: «Com razão se considera a Litur-
gia como o exercício da função sacerdotal 
de Cristo. Nela, os sinais sensíveis signi-
ficam e, cada um à sua maneira, reali-
zam a santificação dos homens; nela, o 
Corpo Místico de Jesus Cristo – cabeça e 
membros – presta a Deus o culto público 
integral. Portanto, qualquer celebra-
ção litúrgica é, por ser obra de Cristo 
sacerdote e do seu Corpo que é a Igreja, 
acção sagrada por excelência, cuja efi-
cácia, com o mesmo título e no mesmo 
grau, não é igualada por nenhuma outra 
acção da Igreja».

A Liturgia, qual voz de autoridade 
«per ritus et preces», tem a capacidade 
de se autodefinir, porque «a liturgia não é 
um objecto para reformar, mas um sujeito 
capaz de renovar a vida da Igreja»28.

bile sacramentum et opus salutis humanae perpetuae 
disposicionis effectu tranquillus operare, totusque 
mundus experiatur et videat deiecta erigi, inveterata 
novari, et per ipsum redire omnia in integrum, a 
quo sumpseret principium», MOHLBERG – EIZE-
NHÖFER – SIFFRIN (edd.), Sacramentarium Gela-
sianum 432, 70.

27 Cf. C. VAGAGGINI, «Lo spirito della Costituzione 
sulla liturgia», RL 51 (1964) 5-49.

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

O Concílio acolheu o conceito de 
sacramento como designação da Igreja, 
que es “sacramento universal de sal-
vação” «Ecclesia ut universale salutis 
sacramentum» (LG 48) e «Cum autem 
Ecclesia sit in Christo veluti sacramen-
tum seu signum et instrumentum intimae 
cum Deo unionis totiusque generis umani 
unitatis, naturam missionemque suam 
universalem, praecedentium Conciliorum 
argumento instans, pressius fidelibus suis 
et mundo universo declamare intendit» 
[Mas porque a Igreja, em Cristo, é como 
que o sacramento, ou sinal, e o instru-
mento da íntima união com Deus e da uni-
dade de todo o género humano, pretende 
ela, na sequência dos anteriores Concílios, 
pôr de manifesto com maior insistência, 
aos fiéis e a todo o mundo, a sua natureza 
e missão universal] (LG 1; cf. LG 9;48; 
GS 42); A Igreja é o sacramento universal 
da salvação «mysterium amoris Dei erga 
hominem manifestans simul et operans» 
[facto que a Igreja é o «sacramento uni-
versal da salvação» (24), manifestando e 
actuando simultaneamente o mistério do 
amor de Deus pelos homens] (GS 45)29 e 
os sacramentos podem-se descrever como 
as celebrações centrais da Igreja. Estas 
celebrações incluem como elementos o 
símbolo, a palavra e a acção (cf. SC 26).

A SC propõe o sentido dos sacra-
mentos e também dos sacramentais como 
celebração do mistério pascal de Cristo: 
« Portanto, a liturgia dos sacramentos e 
sacramentais faz com que a graça divina, 
que deriva do Mistério pascal da Paixão, 
29 «Ao ajudar o mundo e recebendo dele ao mesmo 

tempo muitas coisas, o único fim da Igreja é o advento 
do reino de Deus e o estabelecimento da salvação de 
todo o género humano. E todo o bem que o Povo de 
Deus pode prestar à família dos homens durante o 
tempo da sua peregrinação deriva do facto que a Igreja 
é o «sacramento universal da salvação» (24), manife-
stando e actuando simultâneamente o mistério do amor 
de Deus pelos homens» (GS 45).
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Morte e Ressurreição de Cristo, onde vão 
buscar a sua eficácia todos os sacramentos 
e sacramentais, [ex mysterio paschali Pas-
sionis, Mortis et Resurrectionis Christi, a 
quo omnia Sacramenta e Sacramentalia 
suam virtutem derivant], santifique todos 
os passos da vida dos fiéis que os recebem 
com a devida disposição. A ela se deve 
também que não deixe de poder ser orien-
tado para a santificação dos homens e para 
o louvor de Deus o bom uso das coisas 
materiais»30.

O Concílio Vaticano II, no espirito de 
renovação teológica, confirma a liturgia 
como a realização do mysterium paschale 
(cf. SC 5). E quando trata da formação 
sacerdotal declara que os seminaristas 
sejam instruidos nos mistérios da salva-
ção e «aprendam também a reconhecê-los 
presentes e operantes nas accões litúrgicas 
e em toda a vida da Igreja» (OT 16).

É evidente a íntima ligação entre a 
teologia dos sacramentos «circa quae tota 
vita liturgica vertit» [à volta dos quais gira 
toda a vida litúrgica] (SC 6) e a renovação 
litúrgica. Efetivamente, o fim supremo 
da reforma liturgica depois do Conci-
lio Vaticano II é «ut mysterium paschale 
vivendo exprimatur»31. O mistério cristão 
sintetiza-se no mistério pascal, que com-
pleta a história da salvação, inaugurando 
um tempo novo, o tempo da plenitude (cf. 
SC 5). Por isso, ter um sentido sacramen-
tal é ter um sentido litúrgico e celebrativo. 
A liturgia da Igreja vive dos sacramentos. 

A liturgia dos sacramentos é com-
posta de sinais e de símbolos do mundo 
dos homens, conferindo-lhes a dignidade 
de sinais da graça, da Nova Criação em 

30 SC 61.
31 SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, «Instructio 

ad exsecutionem constitutionis de sacra liturgia recte 
ordinandam, Inter Oecumenici, 6», AAS 56 (1964) 
878.

Cristo. Em cada celebração sacramental 
realiza-se o encontro dos filhos de Deus 
com o seu Pai, em Cristo e no Espírito 
Santo, que se processa através de acções e 
de palavras «per ritus et preces»32. 

A Igreja é “o sacramento universal 
de salvação” e os sacramentos podem-se 
descrever como as celebrações centrais da 
Igreja. A natureza dos sacramentos está 
ordenada à santificação dos homens e à 
edificação do corpo de Cristo. São sacra-
mentos da fé e como sinais instruem na 
fé. Esta formulação de sacramentalidade 
conforme o número 59 da SC33 indica três 
movimentos: 
1º – descendente, que vem de Deus (san-

tificação, edificação do Corpo de 
Cristo);

2º – ascendente, de nós para Deus (pres-
tar culto a Deus);

3º – horizontal (prática da caridade).

3.1 O sacramentum e o mysterium 
nos documentos conciliares 
e pós conciliares

A constituição sobre a Igreja Lumen 
Gentium (21.11.1964), falando da Igreja 
como corpo de Cristo e retomando a 
Summa de Tomás, diz que os crentes são 
unidos a Cristo através dos sacramentos: 
«In corpore illo vita Christi in credentes 

32 SC 48.
33 «Os sacramentos estão ordenados à santificação dos 

homens, à edificação do Corpo de Cristo e, enfim, 
a prestar culto a Deus; como sinais, têm também a 
função de instruir. Não só supõem a fé, mas também 
a alimentam, fortificam e exprimem por meio de pala-
vras e coisas, razão pela qual se chamam sacramentos 
da fé. Conferem a graça, a cuja frutuosa recepção a 
celebração dos mesmos optimamente dispõe os fiéis, 
bem como a honrar a Deus do modo devido e a prati-
car a caridade. Por este motivo, interessa muito que os 
fiéis compreendam facilmente os sinais sacramentais 
e recebam com a maior frequência possível os sacra-
mentos que foram instituídos para alimentar a vida 
cristã» (SC 59).
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diffunditur, qui Christo passo atque glo-
rificato, per sacramenta arcano ac reali 
modo uniuntur» [É nesse corpo que a vida 
de Cristo se difunde nos que crêem, uni-
dos de modo misterioso e real, por meio 
dos sacramentos, a Cristo padecente e glo-
rioso] (LG 7). E mais adiante apresenta o 
exercício do sacerdócio comum nos sacra-
mentos: «Indoles sacra et organice exs-
tructa communitatis sacerdotalis et per 
sacramenta et per virtutes ad actum dedu-
citur» [A índole sagrada e, orgânica da 
comunidade sacerdotal efectiva-se pelos 
sacramentos e pelas virtudes] (LG 11). 
Noutros números fala-se dos sacramen-
tos: o sacerdócio comum e a participação 
nos sacramentos (LG 10); santificação e 
sacramentos (LG 12); a sacramentalidade 
do episcopado (LG 21); a Palavra de Deus 
e os sacramentos (LG 37); os sacramentos 
e os caminhos e meios da santidade (LG 
42).

O decreto sobre o ecumenismo Unita-
tis Redintegratio (21.11.1964), tratando-se 
de um documento sobre a unidade entre os 
cristãos, trata também da vida sacramen-
tal e explicitamente da comunhão que se 
fundamenta no Batismo: «Baptismus igi-
tur vinculum unitatis sacramentale cons-
tituit vigens inter omnes qui per illum 
regenerati sunt. Attamen baptismus per se 
dumtaxat initium et exordium est, quippe 
qui totus in acquirendam tendit plenitu-
dinem vitae in Cristo. Itaque baptismus 
ordinatur ad integram fidei professionem, 
ad integram incorporationem in salutis 
institutum, prout ipse Christus illud voluit, 
ad integram denique in communionem 
eucharisticam insertionem» [O Baptismo, 
pois, constitui o vínculo sacramental da 
unidade que liga todos os que foram rege-
nerados por ele. O Baptismo, porém, de 
per si é o início e o exórdio, pois tende 
à consecução da plenitude de vida em 

Cristo. Por isso, o Baptismo ordena-se à 
completa profissão da fé, à íntegra incor-
poração na obra da salvação, tal como o 
próprio Cristo o quis, e finalmente à total 
inserção na comunhão eucarística] (UR 
22; 3). 

O decreto acerca do ministério e 
da vida dos Presbiteros, Presbyterorum 
Ordinis (07.12.1965), fala dos sacramen-
tos (PO 2; 4; 5; 9; 13; 18), inscrevendo 
a sacramentalidade no conjunto da vida 
eclesial e sublinhando a relação dos sacra-
mentos com a pregação e com a fé (PO 
2; 4): «… verbi praedicatio requiritur ad 
ipsum ministerium Sacramentorum, qui-
ppe quae sint Sacramenta fidei, quae de 
verbo nascitur et nutritur» [… é necessá-
ria a pregação da palavra para o próprio 
ministério dos sacramentos, enquanto são 
sacramentos da fé que nasce da palavra e 
da palavra se alimenta] (PO 4).

Paulo VI, na mesma linha da SC 
59 afirma que os sacramentos «não só 
supõem a fé, mas também a alimentam, 
fortificam e exprimem por meio de pala-
vras e coisas», foi muito explícito a escre-
ver: «Tali igitur modo suas omnes divitias 
evangelizatio in apertum profert, cum per 
eam artissimum nectitur vinculum, vel 
potius continuatio coniunctioque inter 
Verbum et Sacramenta. Res enim in ambi-
guo quodammodo est, si – ut interdum 
fit – Evangeli nuntiatio et Sacramento-
rum ministratio ex adverso ponantur» [A 
evangelização exprime assim toda a sua 
riqueza, quando ela realiza uma ligação 
o mais íntima possível, e melhor ainda, 
uma intercomunicação que nunca se inter-
rompe, entre a Palavra e os sacramentos. 
Num certo sentido há um equívoco em 
contrapor, como já algumas vezes se fez, 
a evangelização à sacramentalização»34.

34 PAULO VI, Evangelii Nuntiandi 47.
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Além disso, a fé tem uma estrutura 
sacramental, litúrgica, como escreve o 
Papa Francisco no terceiro capítulo dedi-
cado à Liturgia na encíclica Lumen fidei: 
«Por isso, se é verdade que os sacramen-
tos são os sacramentos da fé, há que afir-
mar também que a fé tem uma estrutura 
sacramental; o despertar da fé passa pelo 
despertar de um novo sentido sacramental 
na vida do homem e na existência cristã, 
mostrando como o visível e o material se 
abrem para o mistério do eterno»35.

O pensamento conciliar foi retomado 
pelo Código de Direito Canónico, onde 
se diz que «os sacramentos do Novo tes-
tamento, instituídos pelo Senhor Jesus 
Cristo e confiados à Igreja, uma vez que 
são acções de Cristo e da Igreja, consti-
tuem sinais e meios com que se exprime 
e fortalece a fé, se presta culto a Deus 
e se opera a santificação dos homens e, 
portanto, contribuem sumamente para 
fomentar, confirmar e manifestar a comu-
nhão eclesial»36.

Se la liturgia é culmen et fons da acção 
eclesial (SC 10), devemo-nos interrogar, 
passados cinquenta anos da promulga-
ção da SC, como fez o Papa João Paulo 
II na carta Spiritus et Spons e ainda antes 
na carta Tertio Millennio Adveniente 
(10.11.1994): «“A Liturgia é vivida como 
“fonte e ápice” da vida eclesial, segundo 
o ensinamento da Sacrosanctum Conci-
lium?”. A redescoberta do valor da Pala-
vra de Deus, que a reforma litúrgica levou 
a cabo, tem encontrado uma indicação 
positiva no contexto das nossas celebra-
ções? Até que ponto a Liturgia entrou na 
vida concreta dos fiéis e cadencia o ritmo 
de cada uma das comunidades? Ela é 
compreendida como um caminho de san-

35 FRANCISCO, Lumen Fidei 40.
36 CIC 840.

tidade, força interior do dinamismo apos-
tólico e da missionariedade eclesial?»37.

Todavia, a Liturgia não é “tudo” na 
Igreja (cf. nnºs 9, 12 e 13). Devemos evi-
tar o “panliturgismo”: implica a formação 
na fé, a Catequese, a evangelização mis-
sionária, a pastoral, as obras de caridade, 
o testemunho…Dinamismos reveladores 
da verdade da Igreja. Ela não encerra tam-
bém toda a oração da Igreja (nº 12 e 13) a 
individual, os actos de piedade.

Bento XVI de 3 de Outubro de 2012 
disse: “Quem celebra é o Cristo total, a 
Comunidade inteira, o Corpo de Cristo 
unido à Sua cabeça. Então a liturgia não 
constitui uma espécie de automanifesta-
ção de uma comunidade; mas é ao contrá-
rio, sair do simples sermos-nós-mesmos, 
estar fechados em nós próprios, e aceder 
ao grande banquete, entrar na grandiosa 
comunidade viva, na qual é o próprio 
Deus quem nos alimenta. (…) A Liturgia é 
o culto do céu aberto (…) não é um nosso, 
um meu fazer, mas é obra de Deus em nós 
e connosco. A liturgia ao mesmo tempo 
que edifica os que estão na Igreja em tem-
plo santo no Senhor, em morada de Deus 
no Espírito, até à medida da idade da ple-
nitude de Cristo, robustece de modo admi-
rável as suas energias para pregar Cristo 
e mostra a Igreja aos que estão fora, como 
sinal erguido entre as nações”. 

É no acto litúrgico que a Igreja encon-
tra a sua identidade e expressão mais pro-
funda e plena. É na Liturgia que cada fiel 
vai aurir a luz e a força para viver cada 
dia como testemunha de Jesus Ressusci-
tado e da sua Igreja. A liturgia é continua-
ção e actualização do mistério de Cristo 
e da história da salvação, celebrada por 
meio dos ritos e dos sinais. A liturgia não 
é só memória mas presença no “hodie” 

37 J. PAULO II, Spiritus et Sponsa 6.
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litúrgico; ela celebra sempre o mistério 
de Cristo que «…é sempre igual e igual 
na sua plenitude. Revela-se na sua pleni-
tude e não nos seus desenvolvimentos. O 
desenvolvimento é humano, a plenitude 
é divina»38. Um adágio diz ainda com 
grande ênfase: «A liturgia faz aquilo que 
diz e não diz aquilo que faz». Ela é, com 
efeito o lugar da memória cristã.

«A liturgia – como a poesia – é esplen-
dor gratuito, delicado desperdício, mais 
necessário do que útil»39.

 Conclusão

Em ordem ao futuro da renovação 
litúrgica, o Papa J. Paulo II salientou que: 
«A Liturgia da Igreja ultrapassa muito a 
reforma litúrgica. Não nos encontramos na 
mesma situação que se vivia em 1963; há 
uma geração de Sacerdotes e de fiéis que 

38 O. CASEL, Presenza del mistero di Cristo. Scelta di 
testi per l’anno liturgico (Meditazioni 115), Queri-
niana, Roma 1995, 34.

39 C. CAMPO, Sob um nome falso, Assírio & Alvim, 
Lisboa 2008, 111.

não chegaram a conhecer os livros litúr-
gicos anteriores à reforma, sobre a qual 
incide a responsabilidade na Igreja e na 
sociedade. Por conseguinte, não se pode 
continuar a falar de mudança, como na 
altura da publicação do Documento, 
mas sim de aprofundamento cada vez 
mais intenso da Liturgia da Igreja, cele-
brada segundo os livros actuais e vivida, 
primeiro que tudo, como um facto de 
ordem espiritual»40. Da renovação ao 
aprofundamento, eis o impulso para o 
futuro da pastoral e espiritualidade litúr-
gicas.

A Igreja vive da liturgia. Esta é a 
sua dimensão decisiva, não exclusiva. A 
Liturgia é a primeira escola da fé e da vida 
espiritual. Nela, deixamos de falar sobre 
Deus, para falarmos a Deus e agirmos em 
Deus. Celebrar, isto é, frequentar a liturgia 
é cultivar em perene surpresa o organismo 
vivo que é a Igreja.

     
 José Manuel Garcia Cordeiro

Bispo de Bragança-Miranda

40 J. PAULO II, Vicesimus Quintus Annus 14.
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 Introdução

Se me permitirdes, perder-me-ei pelas 
palavras tentando pensar em voz alta, 
reflectindo sobre o como podemos cele-
brativamente viver, professar e transmitir 
a Fé, aquela Fé verdadeira, que nos define 
como cristãos.

Pensei, por isso, num primeiro 
momento, abordar o que significa Cele-
brar e, num segundo momento, o que é 
Fé. Depois juntar as duas descobertas ou 
reflexões e cuidar de colocar em mani-
festo o Celebrar a Fé, o que significa, o 
que deve significar, como o podemos e 
devemos fazer.

Sem, no entanto, pretender suscitar 
muitas expectativas nem sequer dilemas 
existenciais, como vos disse procuro pen-
sar em voz alta e até mesmo denunciar-
-me, direi que procurarei fazer caminho 
de Fé e, nesse caminho, tentar perceber 
o que é celebrar e que importância tem 
para a vida, a do homem (cristão) e a da 
Igreja.

 Celebrar

Celebrar é uma palavra que ouvi-
mos muitas vezes no contexto de Igreja. 
Ouvimos na Missa (“Celebrando agora, 
Senhor, o memorial da morte e ressur-
reição de Vosso Filho...”), ouvimos 
quando falamos dos restantes sacramen-
tos (celebrar o sacramento do Baptismo, 
do Crisma...) ou em referência a festas 
(celebramos a festa ou o dia de Natal, da 

Páscoa...)... Usamos, ainda, quando nos 
referimos ao funeral...

Mas, para além do contexto religioso, 
o mesmo termo é usado em contexto civil, 
“profano”... fora da linguagem religiosa 
ou cristã. Celebramos festas familiares, 
civis, nacionais, de aniversário... celebra-
mos contratos, acordos...

Mas que queremos dizer exactamente 
quando falamos de “celebrar”? Em qual-
quer dos contextos é sempre algo de 
especial, diferente do normal, da normal 
actividade quotidiana... No dia do traba-
lhador não trabalhamos! Na celebração do 
Baptismo seguimos um ritual próprio!... 
O momento transforma-se... inclusive, 
quando queremos celebrar algo quase 
sempre acrescentamos uma “cerimónia”... 
algo novo, algo significativo, algo único 
ou particular mas, ao mesmo tempo, algo 
que tem que ver connosco, com a nossa 
cultura e apropriado ao momento.

Por vezes até fazemos coisas um 
pouco estranhas, “fora do normal”: porque 

CELEBRAR A FÉ
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colocamos óleo (azeite) nas mãos ou na 
fronte? Porque colocamos velas nos bolos 
se não as vamos comer? Porque... Porque 
nós precisamos de símbolos e de acções 
e gestos simbólicos para expressar o que 
queremos, o que vivemos, o que experi-
mentamos. O símbolo e a acção simbó-
lica ajudam a celebrar pois não esgotam 
o significado do gesto em si mesmos mas 
transportam-nos para lá do que se faz e do 
que se vê. São gestos que se fazem para 
significar algo diferente, importante, para 
valorizar, para colocar em realce a impor-
tância do momento e do acontecimento 
que se celebra.

Além do mais não celebramos coi-
sas banais ou sem importância! É sempre 
algo importante! Por isso o partilhamos, 
ou dito de outra forma, fazemo-lo em con-
junto com outros, pois o que celebramos 
é comum, reconhecido por mais alguém... 
O que também nos leva a perceber que o 
que para uns é importante pode não o ser 
para outros e por isso celebramos coisas 
e realidades diferentes, valores diversos, 
segundo parâmetros e conjunturas pró-
prias (cultura, tradição, fé, ideais, interes-
ses...).

Na Igreja, na liturgia, celebramos o 
mistério de Cristo. Celebramos a Eucaris-
tia, os Sacramentos, a Liturgia das Horas, 
o Funeral, o Natal, a Páscoa, rezamos com 
todos aqueles (Igreja) que professam a 
fé cristã, cumprindo e realizando acções 
rituais e simbólicas carregadas de sim-
bolismo próprio e específico da nossa fé, 
que nos colocam em relação com Cristo 
e quem é Ele para nós. Seja a celebração 
mais humilde e simples ou a mais solene. 
A seriedade da nossa fé está sempre pre-
sente pois sempre celebramos o Misté-
rio de Cristo, o mesmo e único Mistério, 
aquele que nos envolve e compromete 
verdadeira e totalmente com o “Evange-

lho de Jesus Cristo, o Filho de Deus” (Mc 
1,1).1

Celebrar não quer dizer simplesmente 
cumprir um determinado rito; quer dizer 
empenhar-se realmente e pessoalmente 
na realidade celebrada. Para nós, Igreja, 
significa empenhar-se, comprometer-se 
com Jesus Cristo, morto e ressuscitado 
(“celebrando agora, Senhor, o memorial 
da morte e ressurreição...”).

 Fé

Citando Romano Guardini, “o vocá-
bulo fé designa um facto único: a resposta 
do homem a Deus que veio ao mundo 
com Cristo... A fé está no seu conteúdo. 
Está determinada pelo que ela crê. É o 
caminho vivo (vivente) para Aquele em 
quem se crê; é a resposta viva à chamada 
d’Aquele que se anuncia na revelação e 
atrai o homem pela obra da graça. Onde 
conduz, então, a fé cristã? Para o Deus 
vivo revelado na pessoa de Cristo.”2 Ou 
então escutemos as primeiras palavras do 
Papa Bento XVI na carta apostólica “Porta 
da Fé”: “A Porta da Fé (cf At 14,27), que 
introduz na vida de comunhão com Deus 
e permite a entrada na sua Igreja, está 
sempre aberta para nós. É possível cruzar 
este limiar, quando a Palavra de Deus é 
anunciada e o coração se deixa plasmar 
pela graça que transforma. Atravessar 
aquela porta implica embrenhar-se num 
caminho que dura a vida inteira.”3

Quer o Papa Bento XVI, quer Romano 
Guardini usam o vocábulo “caminho” e 

1 Cf. D. Mosso, La liturgia è... Per una partecipazione 
più consapevole alla liturgia, Elledici, Leumann 
(Torino) 2004, 9.

2 R. Guardini, La experiencia Cristiana de la fe, Belac-
qua, Barcelona 2005, 27-28.

3 Bento XVI, Carta Apostólica “A Porta da Fé”, Pauli-
nas, Prior Velho 2012, 1.
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relevam como facto único e imprescindí-
vel o estabelecer comunhão com Aquele 
que se revela como Deus e Salvador, Jesus, 
o Cristo. A fé é, pois, a nossa resposta de 
amor ao amor manifestado e revelado em 
Cristo. A Fé significa “Revelação respon-
dida”, “Revelação acolhida”, «Revelação 
que chegou ao seu destinatário e assim ao 
seu objectivo. Sem fé, a Revelação deixa 
de ser aquilo que deve e pretende ser: 
revelação para o Homem».4

Esta resposta de amor implica com-
promisso, caminho, comunhão. Assim 
como as nossas relações serão mais ou 
menos estáveis, mais ou menos verda-
deiras, mais ou menos profundas se nelas 
investimos e com elas nos preocupamos, 
assim a fé. É caminho nunca concluído... 
Aliás, é falso crer que estamos sempre em 
dia no que respeita à fé. Fazer caminho é 
o mesmo que se comprometer constante-
mente com este Deus amor, respondendo 
à sua Palavra, à sua chamada, mas não 
tão somente com os lábios: “É que acre-
ditar de coração leva a obter a justiça, e 
confessar com a boca leva a obter a sal-
vação” (Rm 10,10). No passado, a profis-
são da fé verdadeira, ou seja, o segundo 
momento deste processo tem tido às vezes 
tanta importância que deixou na sombra 
aquele primeiro momento que é o mais 
importante e que se desenvolve nas pro-
fundidades recônditas do coração. É ver-
dadeiramente aí que primeiro nos compro-
metemos, nos convertemos: “É da raiz do 
coração que se eleva a fé”, exclama Santo 
Agostinho.5 Daí, do coração do homem, 
brota o amor e a comunhão que fazem o 
caminho necessário da fé para chegar a 

4 H. Fries, Teologia Fundamental, Herder, Barcelona 
1987, 17.

5 S. Agostinho, Comentário ao Evangelho de João, 26,2 
;PL 35,1607.

Deus e lhe responder: “E vós, quem dizeis 
que Eu sou?”(Mc 8,29). 

Então, se a Fé é resposta, sempre livre, 
ao Amor de Deus revelado, é caminho em 
compromisso e em comunhão com Aquele 
em quem acreditamos, significa que isto só 
pode realizar-se, acontecer quando de ver-
dade fazemos experiência. A fé necessita, 
pois, de ser experiência; experiência do 
que se crê: do amor salvador realizado por 
Cristo. Sem esta, a divindade de Cristo, 
logo o seu mistério Pascal, torna-se facil-
mente uma ideia, uma tese, e sabemos que 
a uma ideia é sempre possível opor outra 
ideia, e a uma tese, outra tese...

Esta experiência, este caminho em 
comunhão com Deus deverá, forçosa-
mente também, ser realizado com aqueles 
que, como nós, caminham, respondem e 
estão, também eles, em comunhão. Estar 
em comunhão com Deus é estar, logi-
camente, em comunhão com o Outro e 
com o outro. Além do mais, e permiti-me 
socorrer-me de Guardini novamente, “a 
fé do indivíduo está ligada à fé da comu-
nidade; o seu conteúdo chega sempre até 
ele através de outros crentes pela qual 
nasce esta tensão vivente que lhe é pró-
pria (pela missão da Igreja). Não significa 
que a fé tenha a sua origem no humano; 
é Deus quem a desperta, mas suscita-
-a no ser humano, e assim, o homem é 
para o homem o caminho que conduz 
para Deus.”6 Percebemos também aqui, 
que a fé, enquanto algo (ou acção) que se 
recebe, ainda que tendo a sua origem em 
Deus como dom, e por isso não chegámos 
a uma atitude crente por mera conquista 
nossa, ela é algo que nos é dado através do 
contributo de outros e de diversas media-
ções. Desta forma, dizer que a fé é dom 
de Deus não se trata de acentuar apenas o 

6 R. Guardini, La esperiencia Cristiana de la fe, 119.
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“dom espiritual” e directo de Deus, mas 
também a importância da mediação dos 
outros, através dos quais podemos chegar 
a Ele e acolher a sua Palavra. Assim se 
pode entender, portanto, como os outros 
são dom para nós e nos podem ajudar a 
acolher o dom da fé.

Por outro lado ainda, vemos como a 
confiança e o amor humanos nos podem 
ajudar a perceber melhor como a fé pode 
realmente ser dom de Deus e resposta 
livre do homem, na medida em que con-
fiar em alguém ou amar alguém nunca se 
trata de uma pura criação nossa. É neces-
sário que essa pessoa (em quem eu confio 
e amo) me tenha surgido primeiro como 
digna de confiança e amor, ou seja, como 
alguém que me atrai e se me dá. Só depois 
de eu ser atingido e arrebatado por este 
dom é que me encontro capaz de assumir 
uma atitude de resposta... “Minha mãe 
dizia-me, quando era já grandinho: Em 
pequeno foste muito doente; tive de te 
levar de médico em médico, e velar-te noi-
tes inteiras; acreditas? Como poderia eu 
dizer: – Mãezinha, não te acredito? Sim, 
acredito-te, acredito no que me dizes, mas 
acredito especialmente em ti. Assim é na 
fé. Não se trata unicamente de crer nas 
coisas que Deus revelou mas n’Ele, que 
merece a nossa fé, que tanto nos amou e 
tanto fez por amor de nós.”7

 Celebrar a fé

Diálogo íntimo e singular com Deus 
ao longo de uma vida, a fé tem na ora-
ção não um acessório ou um suplemento, 
mas a sua forma mais concreta e nuclear 
de expressão. A atitude crente consolida-

7 João Paulo I, “Audiência Geral Quarta-feira, 13 de 
Setembro de 1978”, in Encontros de formação de 
acólitos, SNL – SNA, 2012.

-se e fortifica-se na oração, nela encontra 
e deixa transparecer a sua mais profunda 
identidade (oração expressa em momen-
tos privilegiados ou como “contemplação 
na acção”). A oração é, como afirma W. 
Kasper, o “caso sério” da fé da Igreja.

A Igreja transmite a fé, celebrando a 
liturgia. Os Padres da Igreja sublinharam-
-no de modo esclarecedor: “Para o cris-
tão, a fé vem antes de tudo o mais. Por isso 
mesmo, em Roma, dá-se o nome de fiéis 
aos que foram baptizados, e o nosso pai 
Abraão foi justificado pela fé, não pelas 
obras. Recebestes o Baptismo, tendes fé. 
Não me é permitido julgar de outro modo, 
pois não terias sido chamado à graça, se 
Cristo não te tivesse julgado digno da Sua 
graça.”8 

E, como dissemos lá atrás, na Igreja, 
na liturgia, celebramos o mistério de 
Cristo. Celebramos a Eucaristia, os Sacra-
mentos, a Liturgia das Horas, o Funeral, 
o Natal, a Páscoa, rezamos com todos 
aqueles (Igreja) que professam a fé cristã, 
cumprindo e realizando acções rituais e 
simbólicas carregadas de simbolismo pró-
prio e específico da nossa fé, que nos colo-
cam em relação com Cristo e quem é Ele 
para nós. E, ao celebrarmos o mistério de 
Cristo, tornamo-l’O presente; Aquele em 
quem confiamos e cremos; tornamos pre-
sente a Sua Páscoa, centro fulcral de toda 
a vida da própria Igreja, da história da sal-
vação; tornamos actual, vivo o mistério de 
Cristo como história da salvação, porque 
a Liturgia da Igreja é o momento actual 
da história da salvação, lugar teológico da 
presença e salvação de Cristo no mundo, 
nos homens.

8 Ambrósio de Milão, De sacramentis, 1,1. Cf. D. José 
Cordeiro, Liturgia, a primeira escola da fé. Carta pas-
toral por ocasião do Ano da Fé, Paulus, Lisboa 2012, 
5. 
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Desta forma, a Liturgia não é um acto 
exterior simples ou complexo que se cum-
pre e vê, ainda que manifesto em actos 
a cumprir, em acções simbólicas e visí-
veis a realizar, ainda que com elementos 
“materiais”. Ela “é o exercício da função 
sacerdotal de Jesus Cristo; nela, através 
desses sinais sensíveis, cada qual a seu 
modo, é significada e realizada a santifi-
cação dos homens, e o Corpo Místico de 
Jesus Cristo presta a Deus o culto público 
integral” (SC 7). Logo, ela é celebração 
de salvação conduzida pela presença de 
Cristo, Cristo Sacerdote e Cristo Corpo 
(Igreja). Ela é acção de Cristo que se 
manifesta na assembleia/comunidade 
presente que reza e canta, na Palavra 
proclamada, na pessoa do sacerdote, nas 
espécies eucarísticas, no poder dos sacra-
mentos que com eficácia realizam o que 
significam (cf. SC 7).

Celebrar os mistérios significa, antes 
de mais, fazer experiência do mistério, ser 
envolvido no mistério, participar no mis-
tério, a fim de que nele a vida do cristão 
seja envolvida na vida de Cristo. Significa 
ser envolvido, mergulhado (como acon-
tece no Baptismo), ser sepultado com 
Cristo na morte para com Cristo ressusci-
tar (cf. Rm 6,4; Col 2,12); para que, imer-
sos neste mistério sejamos filhos no Filho 
(cf. Rm 8,17).

Que fé celebramos nós, então, sem 
fazer experiência? Esta experiência? 
Como podemos nós, “em Espírito e em 
verdade” (Jo 4,23-24) render culto a 
Deus? Como podemos nós ser de Deus, 
filhos e viver imersos no Seu mistério de 
Amor sem um comportamento de escuta e 
de acolhimento sincero da Sua Palavra, da 
Sua vontade, do seu dom de amor – Jesus 
Cristo?

De facto, não é possível. Tendo o 
homem tomado consciência do mistério 

de Cristo anunciado na Palavra, prestar ou 
render culto a Deus significa celebrar este 
mistério nos sacramentos, na Liturgia, na 
oração, para que se possa deixar conscien-
temente envolver na acção salvífica da 
graça de Deus, aquela que se manifestou 
em Cristo encarnado, crucificado e ressus-
citado.

Celebrar é, pois, rezar. E rezar é acto 
que parte do coração confiante, da certeza 
e segurança n’Aquele a quem amamos. A 
experiência da salvação, como demons-
trámos atrás quando falámos da fé, é feita 
através da leitura da Palavra de Deus (e 
tomando-a por aquilo que ela é realmente, 
Palavra de Deus!), administrando e rece-
bendo os sacramentos, especialmente a 
Eucaristia, lugar privilegiado da presença 
do Ressuscitado, exercitando os caris-
mas, mantendo um contacto com a vida 
da comunidade dos que crêem: “Se és 
teólogo, rezarás realmente e se rezas real-
mente serás teólogo”.9 De verdade que a 
oração é a forma de entrarmos em relação 
com o Deus vivo e verdadeiro.

A expressão mais típica da oração 
cristã encontramo-la na Liturgia, a ora-
ção da Igreja, por definição. “Nela, toda a 
oração cristã encontra a sua fonte e o seu 
termo” (CIC 1073). Todas as celebrações 
litúrgicas são oração da Igreja. E é toda a 
celebração que é pensada e vivida como 
acto de oração; em todos os momentos e 
não só quando todos rezam em comum ou 
o sacerdote diz “oremos”. As celebrações 
litúrgicas não são somente uma ocasião 
para ir à Igreja rezar. Não se trata de rezar 
durante a celebração; trata-se de rezar 
celebrando.

E celebrar é rezar juntos. Toda a cele-
bração litúrgica possui uma dupla relação, 
as quais devem ser assumidas e vividas 

9 Evagrio, De oratione 61 ;PG 79, 1165.
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conscientemente. A relação com Deus, a 
quem se dirige a oração, e a relação com 
os outros, juntamente com quem rezamos. 
Veja-se aqui a importância da assembleia; 
a importância de estar na assembleia 
(Igreja) e de ser assembleia.

Através dos rito e das orações (per 
ritus et preces) o mistério revelado faz-
-se compreensível, acessível, “experien-
cial” segundo o grau de fé daqueles que 
o celebram no sacramento. Estes são plas-
mados/transformados pela própria partici-
pação, pelos ensinamentos e pelas acções, 
pelos gestos e pelos silêncios, no enxerto 
da liturgia no espaço e no tempo. Eis por-
que deveríamos considerar uma enorme 
bênção a reforma litúrgica a seguir ao 
Concílio Vaticano II que teve sobretudo 
como objectivo, na continuidade da fé 
católica, “a plena, consciente e activa 
participação” (SC 14) dos fieis à celebra-
ção, como já havia intuído como urgente 
para a vida cristã o Papa Pio X no Motu 
Próprio “Tra le sollecitudini” (1903). 
Se todos os baptizados são “ordenados” 
à participação ao mistério da Eucaristia, 
então o critério para a autenticidade da 
liturgia é a sua plena, consciente e activa 
participação.

Talvez não seja de todo descabido 
apontar algumas exigências necessárias 
e imprescindíveis a fim de que a Litur-
gia conduza verdadeiramente os cris-
tãos a participar no mistério da salvação. 
Neste sentido parece importante esclare-
cer que participação activa não significa 
propriamente participação numa acção 
colectiva, ou numa acção comum, mas 
é, sobretudo encontro em Igreja com o 
Senhor, envolvimento/implicação na Sua 
vida em ordem a uma comunhão com Ele 
graças à experiência na fé do viver de 
Cristo em nós: “Já não sou eu que vivo, 
mas é Cristo que vive em mim. E a vida 

que agora tenho na carne, vivo-a na fé do 
Filho de Deus que me amou e a si mesmo 
se entregou por mim” (Gl 2,20). Participa-
ção não é somente iniciativa da parte dos 
fiéis, não é somente um “tornar visível” 
ou “um fazer”, um tornar-se protagonista 
da assembleia...

A primeira forma de participação é 
concretamente o formar assembleia; parti-
cipar, no sentido de estar, de uma assidui-
dade que procura, esperando a presença 
indescritível de Deus, uma assiduidade 
que se exercita na arte do discernimento da 
divina presença. É, sem dúvida, um estar 
contemplativo, mas, sobretudo, um estar 
escutando, recebendo a Palavra de Deus. 
Esta Palavra que é o próprio Cristo... Sim, 
participação significa predispor tudo para 
que a Palavra seja escutada, possa germi-
nar em nós, e no tempo, sem ânsia ou von-
tade de visibilidade, dê fruto.

E quando Cristo, o Kyrios que abre 
as Escrituras e nos dá a Sua Palavra, rea-
liza (cumpre) também os gestos eucarís-
ticos, então o nosso astare coram Deum 
deve tornar-se astarem coram crucem et 
coram sepulchrum, diante do mistério: 
este conhecimento-consciência é partici-
pação! Só assim o acto sacramental nos 
faz participantes de Cristo ao ponto de 
nos habilitar à oferta, ao dom da nossa 
vida pelos irmãos (“Por isso, vos exorto, 
irmãos, pela misericórdia de Deus, a que 
ofereçais os vossos corpos como sacrifí-
cio vivo, santo, agradável a Deus. Seja 
este o vosso verdadeiro culto, o espiri-
tual” – Rm 12,1) num serviço que é o do 
Servo do Senhor, Jesus Cristo, o qual deu 
e gastou a sua vida por todos até à morte 
de cruz.

A participação é acção activa e eficaz 
de Deus: nós devemos somente predispor-
-nos todos e tudo a tal acção e responder 
humildemente com o nosso “Ámen!”.
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 Como celebro o que creio?

1. O Domingo. É a Páscoa Semanal! 
O Domingo é o principal dia de festa dos 
cristãos, o seu dia alegre e de repouso. O 
dia do Senhor, o dia do Espírito Santo, o 
dia da Igreja, o dia da colecta e da comu-
nhão/comunidade, o dia da nova criação – 
primeiro dia da semana, o dia que o Senhor 
fez, dia da Ressurreição, dia da Eucaristia. 
Ao recordar a celebra frase dos mártires 
africanos de Abitinas – “não podemos 
viver sem o Domingo”10 – pronunciada 
diante dos seus perseguidores, parece-me 
preocupante que muitos cristãos de hoje 
apenas sabem viver o Domingo e não são 
conscientes da transcendência que tem 
para a sua existência como crentes. Inclu-
sive entre os mais “comprometidos”, a 
celebração do Dia do Senhor fica reduzida 
à participação na Eucaristia, motivada tão 
só pelo cumprimento do preceito; desco-
nhecem outros valores do dia festivo em 
si e da conveniência de aproveitá-lo ao 
máximo, dedicando ao Senhor todos os 
actos do Domingo, desde o estar em famí-
lia e o encontro com a natureza, até às 
obras de apostolado, de catequese ou de 
caridade, sem esquecer a oração e o cul-
tivo do espírito. Talvez porque se deixam 
influenciar demasiado facilmente pelo 
ambiente…  Diz-nos o Santo Padre João 
Paulo II: “Se a participação na Eucaris-
tia é o coração do domingo, seria contudo 
restritivo reduzir apenas a isso o dever 
de «santificá-lo». Na verdade, o dia do 
Senhor é bem vivido, se todo ele estiver 
marcado pela lembrança agradecida e 
efectiva das obras de Deus. Ora, isto 
obriga cada um dos discípulos de Cristo 
a conferir, também aos outros momentos 

10 Actas dos Mártires, 11, in Antologia Litúrgica. Textos 
litúrgicos, patrísticos e canónicos do primeiro milénio, 
SNL, Fátima 2003, 582.

do dia passados fora do contexto litúrgico 
– vida de família, relações sociais, horas 
de diversão –, um estilo tal que ajude a 
fazer transparecer a paz e a alegria do 
Ressuscitado no tecido ordinário da vida. 
Por exemplo, o encontro mais tranquilo 
dos pais e dos filhos pode dar ocasião não 
só para se abrirem à escuta recíproca, 
mas também para viverem juntos algum 
momento de formação e de maior reco-
lhimento. Porque não programar, inclu-
sive na vida laical, quando for possível, 
especiais iniciativas de oração – de modo 
particular a celebração solene das Vés-
peras – ou então eventuais momentos de 
catequese, que, na vigília do domingo ou 
durante a tarde deste, preparem ou com-
pletem na alma do cristão o dom próprio 
da Eucaristia?”11.

O Domingo, parece ser, sem dúvida, 
porque dia do Senhor, um dia total e 
completamente voltado para Ele, razão, 
motivo, princípio da festa que queremos 
marcante e profunda na nossa vida. O cen-
tro está na Eucaristia, Festa por excelên-
cia. Mas dela nascerá a vida do Domingo 
que não se esgota, na celebração sacra-
mental. 

O Domingo deverá também ser o 
dia da educação da fé: evangelizar não 
implica somente abertura ao exterior. 
Aliás, a própria comunidade terá de se 
deixar evangelizar para poder, por sua 
vez, ser ela evangelizadora. Para educar 
na fé a Igreja serve-se da catequese com 
todos os seus meios e recursos, numa 
linha claramente missionária e evange-
lizadora, olhando não só para a infância, 
adolescência e juventude mas também 
para os adultos e para a família (e toda a 
comunidade). Mas a Igreja dispõe tam-

11 J. Paulo II, O Dia do Senhor. Carta apostólica sobre a 
santificação do Domingo, 52, Paulinas – Secretariado 
Geral do Episcopado, 1998 Lisboa, 59-60.
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bém de outras acções eclesiais para avi-
var as raízes da vida cristã. Entre estas 
acções está a liturgia, nem sempre levada 
em linha de conta, e de forma particular 
a celebração do Domingo. É verdade que 
a missão da liturgia não é directamente a 
formação da fé, mas não é menos certo 
que a liturgia possui uma eficácia muito 
grande que incide em todos os aspectos 
da vida cristã: «na Liturgia Deus fala ao 
Seu povo, e Cristo continua a anunciar o 
Evangelho. Por seu lado, o povo responde 
a Deus com o canto e a oração. Mais: as 
orações… Os próprios sinais visíveis…
quando a Igreja reza, canta ou age, que a 
fé dos presentes é alimentada e os espíri-
tos se elevam a Deus» (SC 33)

O Domingo deverá ser também o dia 
da caridade e da acção no mundo. Pro-
vavelmente não se compreendeu bem a 
transcendência que tem a celebração do 
Domingo para criar comunidade e, conse-
quentemente, para edificar e tornar mani-
festa a Igreja no meio do mundo, mesmo 
no respeitante aos problemas da própria 
Igreja ou da sociedade.

O Domingo é o dia da Eucaristia mas 
também de outras celebrações: A santifi-
cação do Domingo não consiste somente 
em participar na Eucaristia, ainda que 
ela seja a celebração essencial. Mas o 
Domingo do cristão não pode começar e 
terminar aqui… A Igreja também celebra 
o Ofício Divino… Adoração ao Santís-
simo… Outros sacramentos e sacramen-
tais… perceber que o Dia do Senhor deve 
ser vivido com o espírito de gratuidade e 
de alegria dos filhos de Deus.

2. Ano Litúrgico. O ano litúrgico é o 
mistério da salvação que Cristo revela pro-
gressivamente ao mundo para que todo o 
homem possa entrar em contacto com Ele. 
Dito de outra forma, é a estrada ou cami-

nho para o cume do monte, lugar que é 
ou onde está Deus. Os acontecimentos da 
vida histórica de Jesus que o ano litúrgico 
recorda não são exemplos propostos para 
a meditação ou imitação piedosa, mas são 
sinais eficazes da salvação que Cristo rea-
lizou para salvar os homens e que agora se 
tornam presentes não na sua materialidade 
histórica, que pertence ao passado, mas na 
sua eficácia salvífica.

O ano litúrgico é o ano do Senhor, o 
ano de Cristo, que vive de Cristo, recor-
dando e tornando presente o poder de sal-
vação de cada um dos actos salvíficos da 
vida de Jesus, desde a encarnação até à 
última vinda gloriosa no fim dos tempos. 
Ele é epifania do Senhor e do seu amor 
ao homem. O ano litúrgico, como tempo 
litúrgico, é continuação do tempo bíblico 
ou histórico-salvífico no qual tiveram 
lugar os acontecimento de salvação, cuja 
eficácia agora se torna de novo viva e ope-
rante. O tempo litúrgico não é uma noção, 
nem se entende em termos de cronologia, 
mas sim de manifestação do tempo pro-
pício dos eventos salvíficos e marcam a 
existência temporal, local, espaço vital da 
acção do Espírito Santo. Assim, a história 
da salvação ritualizada nas acções litúrgi-
cas é o cumprimento em nós do mistério 
de Cristo, que a Igreja celebra cada ano, 
nos seus diversos aspectos, para tornar 
presente e comemorar o dom da salvação 
de forma sacramental.12

Mas o ano litúrgico é também o resul-
tado da busca, por parte do povo de Deus, 
de uma resposta a essa epifania da bon-
dade divina por meio da conversão e da fé.

3. Os Sacramentos. À pergunta dos dis-
cípulos de João: «Mestre, onde moras?», 

12 Cf. D. José Cordeiro, Liturgia, a primeira escola da fé, 
Paulus, Lisboa 2012, 39-40.
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Jesus responde, dizendo: «Vinde ver» (Jo 
1,38). À mesma pergunta, que lhe é diri-
gida por muitos que querem conhecer o 
Senhor, a Igreja responde com o mesmo 
convite: vinde ver. Não apenas mos-
trando a presença de Jesus na comunhão 
fraterna, mas também mostrando-o vivo 
e operante nos acontecimentos de graça, 
nos quais Ele próprio vem ao encontro do 
homem nas necessidades mais verdadei-
ras e profundas do seu coração: os Sacra-
mentos. Na verdade, a Liturgia vive dos 
Sacramentos. Neles, o Ressuscitado toca 
a nossa vida com o poder do seu amor, 
oferecendo-se de forma sensível no gesto 
e na palavra. Eles são o encontro con-
creto para onde a Palavra da fé nos envia, 
quando nos convida a que vamos ver para 
fazermos a experiência de Jesus. Não se 
trata de ritos vazios nem de coisas mortas; 
os Sacramentos são encontros pessoais do 
Deus vivo com o homem vivo nas etapas 
e nas situações mais diversas da sua his-
tória. Pelos Sacramentos da Igreja, o mis-
tério pascal de Cristo torna-se presente no 
concreto das diversas situações históricas 
e suscita a vida nova no Espírito, reunindo 
o povo dos crentes na unidade e na paz, 
dadas pelo senhor. Deste modo, nasce o 
comportamento que exprime a condição 
de aliança do novo povo de Deus. Vida 
de comunhão e de serviço, de consagra-
ção e de missão, a vida cristã encontra a 
sua fonte e a sua realização máxima na 
celebração dos Sacramentos, que une a 
vida da terra à liturgia do céu, a fadiga 
da história à beleza da glória: “A liturgia 
dos Sacramentos e sacramentais faz com 
que a graça divina, que deriva do Mistério 
pascal da Paixão, Morte e Ressurreição de 
Cristo, onde vão buscar a sua eficácia todos 
os Sacramentos e sacramentais, santifique 
todos os passos da vida dos fieis que os 
recebem com a devida disposição” (SC 61).

Os Sacramentos são momentos-
-síntese da História da salvação e, por-
tanto, não se devem separar da Liturgia, 
o seu núcleo e centro. Os ritos visíveis 
com os quais são celebrados, significam 
e realizam as graças próprias de cada 
Sacramento; e dão fruto naqueles que os 
recebem com as disposições requeridas.13 
Além do mais, “a fé da Igreja é anterior 
à fé do fiel, que é chamado a aderir a ela. 
Quando a Igreja celebra os Sacramentos, 
confessa a fé recebida dos apóstolos. A lei 
da oração é a lei da fé – lex orandi, lex 
credendi –, a Igreja crê conforme reza” 
(CIC 1124). Os Sacramentos têm a função 
de santificar, de edificar a Igreja e têm 
um alcance litúrgico, como actos de culto 
e como sinais têm a função de instruir 
no mistério da fé: “Os sacramento estão 
ordenados à santificação dos homens, à 
edificação do Corpo de Cristo e a prestar 
culto a Deus; como sinais têm também a 
função de instruir. Não só supõem a fé, 
mas também a alimentam, fortificam e 
exprimem por meio de palavras e coisas, 
razão pela qual se chamam sacramentos 
da fé. Conferem a graça, a cuja frutuosa 
recepção a celebração dos mesmos opti-
mamente dispõe os fieis, bem como a hon-
rar a Deus do modo devido e a praticar a 
caridade” (SC 59). A Liturgia é, portanto, 
o lugar dos Sacramentos e a sua celebra-
ção funciona como pedagogia da fé e da 
experiência cristã, ou por outras palavras, 
encontram na liturgia o seu lugar teoló-
gico.14 

4. Liturgia das Horas. Para este último 
apontamento sobre o como celebro o que 
creio, socorro-me da Carta pastoral de D. 
José Cordeiro, por ocasião do Ano da Fé. 

13 Cf.: CIC 1131.
14 Cf.: D. José Cordeiro, Liturgia, 23-24.
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Afirma: “a oração da Igreja é sempre um 
dom de Deus” e, ilustrando com o prefá-
cio eucarístico IV do tempo comum, pre-
sente no Missal Romano, ajuda-nos a per-
ceber que a nossa oração nada acrescenta 
a Deus, não o torna mais santo do que 
É, mas a nós alcança-nos a graça (dom) 
da salvação por Ele sonhada e querida, 
santificando-nos enquanto o louvamos e 
glorificamos. Então, a nossa oração, rea-
lizada pela e na Igreja, comunidade cristã 
reunida aqui e agora, é o lugar do encontro 
e santificação do homem, lugar onde Deus 
está, onde Cristo está... o Seu Corpo. “O 
objecto e, ao mesmo tempo, o sujeito da 
oração litúrgica é Cristo... A oração litúr-
gica é participação na oração de Cristo 
dirigida ao Pai no Espírito Santo. Rezar é 
uma arte, porque obra do Espírito Santo 
em nós, a oração abre-nos, por Cristo, à 
contemplação do rosto do Pai. Por isso, 
a Igreja reconhece que na Liturgia toda a 
oração cristã encontra a sua fonte e o seu 
termo.15

15 D. José Cordeiro, Liturgia, 29.

Neste contexto, e tendo já referido os 
Sacramentos, o Domingo e o Ano Litúr-
gico e sua actualização, reporto-me à ora-
ção da Liturgia das Horas. Esta é a desig-
nação dada pela Igreja à sua oração pública 
e comunitária. E, através das horas, ela 
celebra o mistério pascal de Cristo na vida 
quotidiana. O Mistério Pascal é o que guia 
e inspira a Liturgia das Horas, qual sacri-
fício espiritual e grande cântico de louvor 
que a Igreja eleva a Deus como incenso. 
E quando falamos de Igreja, não falamos 
somente de sacerdotes e religiosos, mas 
de todo o povo de Deus: “A Liturgia das 
Horas destina-se a ser a oração de todo 
o povo de Deus. Nela, o próprio Cristo 
continua esse múnus sacerdotal por inter-
médio da Sua Igreja (SC 83). Cada qual 
participa nela segundo o seu lugar pró-
prio na Igreja e as circunstâncias da sua 
vida” (CIC 1175).16

Quem dera que a nossa fé pudesse ser 
oração, a nossa oração pudesse ser a da 
Igreja e a nossa Igreja fosse celebração!

Francisco Hipólito S. Machado Couto

16 Cf.: D. José Cordeiro, Liturgia, 31-32.
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 Pressuposto1

O tema proposto: “É possível falar 
hoje de arquitectura religiosa? O que a 
Teologia diz à arquitectura contemporâ-
nea”, levanta de imediato uma interroga-
ção metodológica para abordar tal ques-
tão, isto é, para uma consideração efectiva 
dum discurso que deverá ser indicativo 
para uma realização material, é possível 
esta linearidade de discursiva somente 
entre a Teologia e a arquitectura? Parti-
mos da hipótese de que é possível; con-
tudo, deixemo-nos interpelar pelas duas 
ciências para que no final não nos encon-

1 Este texto tem como base a conferência pronunciada 
oficialmente no II Congresso Internacional: “La arqui-
tectura al servicio de la liturgia”, realizado nos dias 7 e 
8 de Outubro, em Madrid, organizado pela Fundación 
San Juan y Fundación Félix Granada.

tremos num beco sem saída, ou digamos 
simplesmente, quando os assuntos não 
são tratados seriamente neste campo, “é 
uma questão de perspectiva; de teologia 
(com “t” minúsculo); de uma ideia “à 
priori” do que é o edifício-igreja, ou duma 
ideia legada por séculos de história da arte 
quando ainda não tinha chegado um dos 
mais desafiantes e inovadores “sinais dos 
tempos” que foi a reforma conciliar. Con-
sideremos todas as hipóteses, e deixemos 
que cada passo seja firme respeitando a 
Deus e os homens para que seja possível o 
Encontro na “Domus Dei”.

1. Para uma antropologia 
 do “espaço litúrgico”

Um olhar atento do homem para si 
mesmo faz dizer que a sua primeira casa é 

É POSSÍVEL FALAR HOJE 
DE ARQUITECTURA RELIGIOSA?

O QUE A TEOLOGIA DIZ 
À ARQUITECTURA CONTEMPORÂNEA1

Arq.: Jean Cosse, Igreja de Sao Paulo em Waterloo
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o seu próprio corpo. Gaston Bachelard, no 
seu livro “La poètique de l’espace”2 iden-
tifica-o como o lugar da memória paradi-
síaca, do refúgio da identidade que coloca 
o homem na sua relação consigo próprio 
e que lhe permite ser, também, uma pre-
sença consciente frente ao mundo e aos 
outros. Na casa do seu corpo o homem 
toma consciência de si mesmo, adqui-
rindo uma posição – um lugar no espaço 
que o circunda -; reconhece o sentido que 
orienta as coisas e o seu sentir.

O tempo faz descobrir a segunda casa 
necessária ao homem: as vestes. Além 
de demarcarem os limites do corpo são 
também, na sua escolha, uma mensagem, 
uma palavra oferecida, uma ponte para 
o mundo. Além da necessidade física, 
para proteger, elas permitem ao homem o 
“fazer-se ver”, o “estar presente”, por isso 
requerem-se belas, pois fazem com que o 
homem se torne “apresentável”3.

“Todo o espaço verdadeiramente 
habitado porte em si mesmo a essência da 
casa”, dizia Gaston Bachelard4. A verda-
deira casa (de pedra, madeira ou cimento) 
que o homem constrói prolonga simboli-
camente o poder de presença do próprio 
corpo. Também esta é um outro corpo, 
um outro “seio” onde o homem imprime a 
elegância de uma nova veste por medida. 
A arquitectura sempre foi uma “arte de 
composição” destas necessidades que o 
homem sentiu desde os primórdios.

Contudo, a casa do homem não é tota-
lizante para ele mesmo. Ele toma cons-
ciência da diversidade onde o espaço 
não é todo igual e assim antevê o mundo. 

2 Gaston BACHELARD, La poétique de l’espace, Paris, 
Quadrige/PUF, 1998 (1957).

3 Erving GOFFMAN, La mise en scène de la vie 
quotidienne, Paris, 1959, rééd. Minuit. Coll. “Le Sens 
commun”, trad. Fr. 1973. 1996.

4 Gaston BACHELARD, Idem p. 24.

Existem lugares e espaços diferentes uns 
dos outros. Estes novos espaços são deli-
mitados de modo a poder definir onde se 
encontra o alto ou o baixo, a direcção, a 
distância e a proximidade. Daí a neces-
sidade de identifica-los, para saber que é 
exactamente ali5 que ele se encontra. Se 
queremos que ele exista e faça parte do 
mundo ele deve ser “guardado”, “defen-
dido”, para garantir que ele esteja sempre 
ali. Assim este espaço torna-se precioso 
tornando-se quase “sacro”. Cria um limite 
entre uma “interioridade” – “sacra” e uma 
exterioridade – o “profano”. Neste sen-
tido, toda a história humana foi marcada 
pela necessidade vital do homem de cons-
truir uma “casa para o divino”. Inúmeras 
formas deste espaço sacro, ao longo dos 
tempos, dizem de tantas outras formas de 
civilização que as inspiraram. Basta pen-
sarmos àquelas formas de arquitectura 
religiosa com as quais o cristianismo se 
viu confrontado nas suas origens6.

Paul Claudel deixou-nos uma referên-
cia preciosa para a compreensão do sen-
tido daquilo que as fontes arqueológicas 
e os “actos dos mártires” testemunham da 
razão de ser da igreja-assembleia. Dizia 
Claudel que o santuário do templo pagão 
antigo era o lugar onde “deus habitava”, 
por sua vez, a igreja é o local onde os 
cristãos se reúnem. Assim as outras fon-
tes citadas designam os lugares do culto 
cristão, isto é, a igreja-edifício é a expres-
são da Igreja-assembleia, e é exactamente 
porque a “assembleia” é a casa de Deus, 
que o edifício se torna também “Igreja”7.

5 Cf. Giuliano ZANCHI, “IL senso umano del costruire 
le assemblee cristiane”, in La Rivista del Clero 
Italiano, Gennaio 2008, 1, p. 9.

6 Pierre JOUNEL, “Les types architecturaux”, in «Art et 
Liturgie», in La Maison-Dieu, 136, 1978, 96-97.

7 Cf. Pierre-Marie GY, “Espace et célébration comme 
question théologique”, in LMD 136, 1978, 39.
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Podemos duma forma sucinta, e para 
clareza metodológica, delinear três cate-
gorias antropológicas ligadas à arquitec-
tura8:

a) Numa perspectiva antropológica, 
o espaço é em primeiro lugar destinado 
a oferecer protecção (do vento, do frio, 
dos animais, etc.) Em referência ao habi-
tat isto significa que a habitação protege 
as pessoas. Esta função de protecção 
deve também ser assumida pelo espaço 
“igreja”.

b) Tendo em conta as diversas funções 
este espaço não pode ser amorfo, indefi-
nido. Serão necessários um conjunto de 
espaços que tendo em conta a diversidade 
do “modus vivendi” do homem de hoje, 
sejam capazes de satisfazer tais exigên-
cias. A arquitectura não pode abdicar de 
circunscrever os espaços para os diferen-
ciar da massa indefinida das possibilida-
des e de propor, deste modo, uma estrutura 
que permita a realização de uma forma de 
vida especifica. 

c) Além destas funções de protecção e 
de diferenciação uma outra se impõe: a de 
“estabelecer uma escala de valores”. Cada 
decisão arquitectural tem em si uma escala 
de valores: um determinado ponto (altar, 
cadeira, baptistério, ambão…) colocado 
em evidencia ou não num espaço litúr-
gico, a escolha da disposição das cadei-
ras, o colocar obras de arte ou não, etc. 
A ideia de querer criar um espaço “neu-
tro” e aberto de todos os lados (!) conduz 
a um engano na medida em que coloca-
-lo em estrutura é já estabelecer uma 
escala de valores ao mesmo tempo que a 
neutralidade, no seu sentido etimológico 
(ne-utrum = nenhum dos dois) é simples-
mente impossível.

8 Horst SCHWEBEL, “Espace liturgique et expérience 
humaine” in LMD 197, 1994/1, 50s.

Estes princípios ajudam-nos a analisar 
duas tendências cada vez mais presentes 
na arquitectura contemporânea.

– O principio de que a igreja é “para os 
outros” e por isso se nega a auto-represen-
tação da Instituição, chegando a formas 
arquitecturais que se confundem com um 
centro comercial, uma gare, uma fábrica, 
etc. ou onde se deixa transparecer unica-
mente uma “inquietação metafísica”. Um 
tal principio levará a renunciar a toda a 
decoração na sua realização e à constru-
ção de espaços que não serão mais do que 
“instrumentos” utilitários sem pretensão 
particular, mesmo se arquitecturalmente 
“geniais”. A ideia teológica de se dar aos 
outros, renunciando a si mesmo, é de 
grande moralidade. Contudo, realizando 
este programa “Igreja para os outros”, no 
respeito da relação do homem ao espaço, 
poderá ter consequências desastrosas. Em 
situações concretas, o serviço aos outros 
poderá ser o de usar cores e formas num 
espaço monótono, oferecer uma estrutura 
diferente, uma possibilidade de identifica-
ção. 

– Outra ideia é a de “abertura”, con-
siderando que assim não há rejeição por 
um lado, nem secretismo do outro. Assim, 
mesmo aquele que não pertence à comuni-
dade poderá ousar ai entrar. A consequên-
cia arquitectural de tal forma de pensar 
traduz-se hoje, pertinentemente, na prefe-
rência de grandes muros em vidro (trans-
parentes) em vez de tijolos ou mesmo 
cimento (uma espécie de vitrina!). Assim, 
se poderá ver o mundo exterior durante 
a celebração do culto e os membros da 
comunidade serem vistos do exterior. 
Este intercâmbio visual poderá disturbar o 
clima de oração da assembleia, distraindo-
-a, e para a pessoa que não esta compro-
metida eclesialmente pode fazer com que 
ela não encontre aquilo que quis encontrar 
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no espaço litúrgico no momento em que 
participa ocasionalmente na celebração, 
arriscando-se, ainda a ser vista pelos tran-
seuntes (passantes). Traduzir a abertura 
da Igreja ao mundo por paredes em vidro 
transparente poderá ter também como 
consequência que os homens a quem nós 
nos queremos abrir, procurando oferecer-
-lhes um “abrigo”, uma “protecção” e uma 
certa “intimidade de atmosfera”, se sintam 
expostos de uma forma totalmente oposta 
àquela que procuram, uma vez que o pro-
cesso de proximidade é sempre tímido.

Arquitecturalmente falando é possível 
realizar um espaço intermédio – espécie 
de “antecâmara” – antes de chegar à aula 
litúrgica, onde a “presença tímida” tenha 
a possibilidade de ter lugar. O arquitecto 
belga Jean Cosse encontrou uma forma 
notável de o fazer. Raramente a porta 
de entrada da igreja é central e um tecto 
baixo (muitas vezes utilizando para ser o 
coro alto: espaço de distensão do próprio 
espaço para as grandes festas) permite 
uma entrada em recolhimento respeitando 
o caminho de cada um no “processo de 
conversão”. Este espaço deverá identifi-
car-se por uma “qualidade de presença” 
onde se sente uma verdadeira intimidade. 
Esta “identificação” é definida por Gaston 
Bachelard quando afirma que “todos os 
espaços de intimidade se identificam pela 
capacidade de “atraírem”9.

Será oportuno fazer uma referência 
aos primórdios da Igreja para analisar-
mos o que nos diz a tradição da ekklesia, 
e aqui lembrar, claramente, que a história 
da arquitectura religiosa católica não foi 
uniforme nas suas proposições. Devemos 
distinguir dois caminhos: o do Ocidente, 
que é aquele que nos é mais vizinho e 
por isso na quase totalidade dos casos 

9 G. BACHELARD, op. cit., p. 30

se impõe como referência totalizante; 
e o do Oriente, até ao momento em que 
os turcos se apoderaram de Constantino-
pla (1453) marcando o fim do império do 
Oriente. Aqui se manteve a concepção do 
espaço “igreja” numa relação estreita com 
o “espaço-habitação” dos membros da 
comunidade10.

10 Um estudo bem aprofundado apoiado pela arqueologia 
foi feito por Jean LASSUS, e ainda não ultrapassado: 
Sanctuaires Chrétiens de Syrie. Essai sur la genèse, 
la forme et l’usage des édifices du culte chrétien en 
Syrie, du IIIe siècle à la conquête musulmane, Paris, 
Paul Geuthner, 1947. Ver também: Hortus artium 
medievalium, Journal of the International research 
Center for Later Antiquity and Middle Ages, Vol. 
5,1-260, Zagreb – Motovun, Croatia, 1999. Outra 
abordagem mais recente que apresenta 35 igrejas 
sírias so século IV, que poderão ser chamadas 
de “paleo-ecclesiae”, nos dá o recente livro de 
Pasquale CASTELLANA, Romualdo FERNANDEZ, 
Chiese Sirienne del IV secolo, Bari, Edizione Terra 
Santa, 2013. Este testemunho é importante para o 
conhecimento arqueologico da tipologia das igrejas 

Arq.: Jean Cosse. Igreja da Universidade 
em Louvain-La-Neuve

Arq.: Jean Cosse. Igreja de Santa Ana em Bruxelas
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Aqui discordamos inteiramente da 
leitura que o arquitecto Steven J. Schloe-
der faz destes mesmos dados, falando do 
“mito da domus ecclesiae”, afirmando 
que esta concepção carece de solidez his-
tórica.11 A sua proposta de “domus Dei”, 
dizendo que se conhece pouco da liturgia 
e da arquitectura cristã pré-constantiniana, 
é surpreendente quando depois cita Porfí-
rio e o imperador Aureliano. Considera-
mos sim, que olhar a história da arquitec-
tura religiosa somente como estrutura de 
visibilidade sem uma compreensão justa 
das celebrações sacramentais a que se des-
tinam e a eclesiologia subjacente, só pode 
fazer cair no monumentalismo ou na visão 
nostálgica dos “neos” que tanto amou o 
século XIX. Buscar o modelo da arquitec-
tura religiosa contemporânea no Antigo 
Testamento, na valorização do Templo 
(“grande e régia casa”!), como Casa de 
Deus ou na ideia de “cidade celestial” a 
implantar hoje, pode ser tentador, mas está 
longe das propostas do Concilio Vaticano 
II e na concretização dessas propostas nas 
celebrações sacramentais (ver Praeno-
tanda dos Rituais). A perspectiva anterior-
mente referida, quase dominante nos Esta-
dos Unidos, tem conduzido a construções 
desastrosas; uma espécie de novo “neos” 
inspirados dos “neos” do século XIX. No 
final são as próprias comunidades a lamen-
tar-se12. Embora as novas igrejas (nos 

dos primórdios. “no ano 312, diante do tribuna de 
Nicomedia, o santo martire Luciano confessava: 
“Hoje a provincial siriaca é toda crista” (cf. Altamer, 
Patrologia, 151), do que se pode deduzir que a cidade 
o era em primeiro lugar.” (p. 9).

11 Steven J. SCHLOEDER, La arquitectura del Cuerpo 
Mistico. Cómo construir Iglesias tras el Concilio 
Vaticano II. (The architecture of the Mystical Body. 
How to build churches after the Second Vatican 
Council). Actas del Congresso Internacional de 
Arquitectura Religiosa Contemporanea 2-I (2009), 
8-25.

12 Dennis Mc Namara, (M. Arch. H. and Ph. D., 
University of Virginia, é um históriador da arquitectura 

U.S.A) tenham a necessidade de acolher 
grande número de fiéis não parece con-
cludente que repetir ou “imitar” modelos 
do século XIX seja a solução. Querendo 
fundar-se na história da arquitectura reli-
giosa, como o faz o autor referido, mostra 
que o século XIX é o século XIX, e que se 
faz com todos os outros séculos de histó-
ria desde as origens do cristianismo? Esta 
tentação além Atlântico é notória, e mais 
recentemente um novo livro aparece com 
um titulo sedutor: “The Church Building 
as a Sacred Place, Transcendence and the 
Eternal”13 do arquitecto Duncan G. Stroik 
querendo situá-lo naquilo que o Papa 
Bento XIV chamou “hermenêutica da 
continuidade” (p. 19)14. Este “limite” mar-
cou alguns arquitectos franceses quando 
para “restaurar” as igrejas tinham como 
modelo a Idade Média (daí, entre outras 
características, tectos sempre pintados em 
azul com estrelas douradas!).

São numerosas as obras que mostram 
qual o sentido preciso da palavra grega 
ekklèsia. O que hoje fazemos distinguindo 
“Igreja” com maiúscula, e “assembleia” 
dos membros desta Igreja; no Novo Tes-
tamento e nos três primeiros séculos era 
dito com uma só palavra: Ekklèsia15. 
Assim, l’Ekklèsia diz ao mesmo tempo 
a “Igreja de Deus” convocada pelo pró-

especializado em arquitectura religiosa) mostrou 
alguns exemplos recentes desta arquitectura desastrosa 
levada a cabo nos U.S.A. no II Congresso “La 
arquitectura al servicio de la liturgia”, realizado nos 
dias 7 e 8 de Outubro, em Madrid.

13 Duncan G. Stroik, The Church Building as a Sacred 
Place, Transcendence and the Eternal, Liturgy 
Training Publications, 2012.

14 A apresentação do livro por Amanda C. R. Clark, Ph. 
D., que aparece na internet, é ainda mais incisivo: “Um 
novo livro que explora a história e o significado – e o 
prometedor futuro – da arquitectura sacra”. Mas os 
modelos apresentados são as igrejas de Roma a partir 
do Renascimento.

15 Cf. Pierre-Marie GY, “Eucharistie et “Ecclesia” dans 
le premier vocabulaire de la liturgie chrétienne”, in 
LMD 130, 1977, 19-34.
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prio Deus e a assembleia eclesial reunida 
concretamente neste lugar. O Padre Gy 
tratando desta questão concluiu de modo 
claro afirmando que “do ponto de vista 
do Novo Testamento, falar de assembleia 
cristã, é dizer duas vezes a mesma coisa, 
mas é também sublinhar por sua vez que 
toda a assembleia cristã porta em si toda a 
Igreja e que não é facultativo mas neces-
sário que a Igreja se reúna, e se reúna 
regularmente”16.

Esta passagem do nome de ecclesia-
-assembleia ao edifício em que esta se 
reunia fez-se naturalmente porque era 
claro que a própria assembleia é habitação 
ou morada de Deus – isto é vital para toda 
a assembleia cristã e para toda a liturgia. 
O Concílio o sublinhou claramente na sua 
eclesiologia e teologia litúrgica. Por outro 
lado, como sublinha S. Paulo, a Igreja de 
Deus, em qualquer lugar, torna presente aí 
mesmo a totalidade da Igreja católica, que 
está em todo o lugar, tanto “no céu como 
na terra”, “no Ocidente como no Oriente”. 
Enzo Bianchi afirma que “a mensagem 
bíblica sobre a cidade leva-nos a pen-
sar que projectar ou edificar uma igreja-
-edifício não significa simplesmente dar 
à comunidade cristã um lugar de culto, 
mas significa transformar em realidade 
uma ideia de que a igreja-edifício é uma 
metáfora da presença da Igreja de Deus na 
cidade dos homens”17.

Podemos dizer, de outra forma: não há 
Igreja privada! – Mais adiante explicita-
remos as consequências “arquitecturais” 
desta afirmação para dizer que uma Igreja 

16 Cf. Pierre-Marie GY, “Espace et célébration comme 
question théologique”, in LMD 136, 1978, 40. 
Christine MOHRMANN, “Les denominations de 
l’église en tant qu’édifice en grec et en latin au cours 
des premiers siècles chrétiennes”, in Revue des 
sciences religieuses 36, 1962, 155-174.

17 Enzo BIANCHI, “Discorso di apertura” in Chiesa e 
città, Comunità di Bose, Qiqajon, 2010.

é sempre, e deve ser sempre, um Igreja (daí 
os referenciais que não podem ser arbitrá-
rios nem invenção do momento) – Mesmo 
que essas assembleias sejam “miseráveis” 
na sua visibilidade, elas são totalizantes 
no seu mistério. Sem ter isto bem presente 
tudo se desmorona fazendo aparecer todos 
os desvios possíveis e imaginários. 

Casa de Deus e casa do povo de Deus, 
a igreja cristã fala sempre de Deus aos 
homens. Hoje, como ontem a teologia con-
tinua a dizer que esta casa deve ter sempre 
a mesma linguagem traduzida numa porta 
dialogante, acessível aos homens de hoje, 
convidando-os para a Jerusalém do alto. 
Trata-se sempre duma teologia que fala a 
língua dos materiais de construção como 
palavras dum poema dirigido a Deus onde 
a beleza é a veste da verdade. Mais adiante 
falaremos do sentido desta verdade.

Por agora, concluímos, dizendo que 
todo o discurso teológico no que diz res-
peito à Igreja e ao mundo, e de modo par-
ticular à assembleia, à liturgia, etc., tem 
necessidade de um discurso antropológico 
complementar, que tenha sempre em con-
sideração a própria e especifica relação do 
homem ao espaço, que o situa na cidade, 
que se pode definir como uma “relação de 
funções” complexas18. E, seguramente, 
também esta relação possibilita e deter-
mina a arte arquitectural19.

Para a arquitectura religiosa a dificul-
dade surge quando consideramos que as 
actividades litúrgicas são em grande parte 
traduzidas por formas verbais o que faz 
com que seja imposição da liturgia “arqui-
tectar” o espaço litúrgico passando das 
formas verbais às formas materiais.

18 Cf. Renzo PIANO, La désobéissance de l’architecte, 
Paris, Arléa, 2009, p. 93.

19 Christian NORBERG-SCHULZ, La signification dans 
l’architecture occidentale, Mardaga, 1977.
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2. Como se situa o discurso teológico 

A questão que agora colocamos, é 
se de facto onde existe uma comunidade 
cristã, é necessário um edifício-igreja, isto 
é, um espaço que lhe seja próprio. Con-
sequentemente, e isto é fundamental para 
abordar a questão “arquitectura religiosa”, 
é se o edifício igreja deve conservar o seu 
significado e a sua afectação única, quando 
não se dispersa a comunidade cristã.

Assim, quanto à primeira questão, 
qualquer eclesiologia que negue o direito 
de pretensão de uma comunidade a ter 
um espaço próprio terá qualquer coisa de 
desencarnado. Isto quer dizer que a comu-
nidade cristã deve ter um local próprio 
para as suas celebrações – uma igreja. A 
própria sociologia o confirma, não iso-
lando o fenómeno religioso como algo “à 
parte” mas inserindo-o no conjunto das 
dimensões que constituem o mundo: polí-
tica, social, económica, cultural e também 
teológica. “A inscrição física do edifício 
igreja concretiza, de facto, de um modo 
particular, o papel da instituição religiosa 
na sociedade, no mundo social”20. O filó-
sofo e sociólogo francês Marcel Gau-
chet falando da “saída da religião” ou a 
anunciada “morte de Deus”, para evitar a 
palavra “laicização” ou “secularização21”, 
afirma que este processo não significa o 
fim da religião mas sim um relançar e um 
re-inventar da crença religiosa22. A partir 
20 Danièle HERVIEU-LÉGER, “La società ha ancora 

bisogno di chiese?” in Chiesa e Città, Atti del VII 
Convegno litúrgico internazionale (Bose, 4-6 giugno 
2009), Edizioni Qiqajon, Comunità di Bose, 2010, p. 
31.

21 Ver importante artigo de William R. CROCKETT, “Le 
Christianisme et la culture dans la société moderne 
sécularisée”, in LMD 179, 1989, 45-46.

22 Cf. Marcel GAUCHET, “LA Chiesa nella città 
contemporânea”, in in Chiesa e Città, Atti del VII 
Convegno litúrgico internazionale (Bose, 4-6 giugno 
2009), Edizioni Qiqajon, Comunità di Bose, 2010, p. 
50.

do momento em que o religioso não pre-
tende definir a ordem social ou dar um 
enquadramento à existência colectiva 
(“despolitizamento da religião”), que é a 
situação actual, assiste-se a uma re-ligiti-
mização do papel público da religião em 
que se deve sublinhar com clareza a razão 
de ser, sobretudo para evitar discussões 
estéreis23.

Quanto à segunda questão – o edi-
fício igreja deve conservar ou não o seu 
significado -, o teólogo deve lembrar que 
este espaço “igreja” não é unicamente 
destinado à assembleia dominical ordiná-
ria, mas que para além disso é destinado, 
também, a outras funções litúrgicas que 
podem e devem aí ter lugar, assim como 
a oração pessoal. A este propósito são elo-
quentes as palavras de Paulo VI:

“Seria interessante, neste momento, 
re-estudar a razão da coincidência da 
palavra ‘igreja’ atribuída ao edifício cons-
truído para a oração e a mesma palavra 
atribuída à assembleia dos crentes, os 
quais são ‘igreja’ dentro ou fora do templo 
que os acolhe para a oração. Pode-se então 
notar, entre outras coisas, como o edifício 
material, destinado a acolher os fiéis em 
oração, possa, de um certo modo (que a 
torna majestosa) ser não só lugar de ora-
ção – domus orationis -, mas sim sinal de 
oração, edifício espiritual e oração essa, 
expressão do culto, arte para o espírito 
donde deriva a necessidade pratica da 
construção de lugares de culto para dar ao 
povo cristão a oportunidade de reunir-se 
e de rezar; e deriva ainda o mérito daque-
les que se dão a tarefa de construir “igre-
jas novas”, que devem acolher e educar à 
oração a comunidade nova desprovida da 
sua indispensável “domus orationis”, dos 

23 Idem, p. 58.
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lugares (igrejas) onde reunir-se para cele-
brar a sua oração comunitária.” 24.

Estas palavras levam-nos a dizer que 
a “qualidade do lugar depende do modo 
como tudo se equilibra formando uma sín-
tese viva. Um aspecto decisivo para expri-
mir isto mesmo é a atenção à pessoa que 
deve estar presente de um modo particu-
lar. De tal modo que o mundo das coisas 
deve “esperar” a pessoas, e que “a própria 
arte não obedeça a qualquer forma de 
purismo”25. Podemos dizer que, também 
neste caso “o edifício religioso (a casa 
de oração) deverá exprimir a “espera” do 
dia em que vira o Deus escondido…”26. 

24 Paulo VI na Audiência Geral de Quarta-feira, 22 de 
Abril de 1970, in L’Osservatorio Romano, CX, 93, 23 
aprile 1970, p. 1.

25 Frédéric DEBUYST, Lieu d’esprit dans la maison, in 
Art d’Eglise 189, 1979, 111. 

26 Paul TILLICH, Honnêteté et sens du sacré, en : LMD 
96, 1968, p. 18

Tudo supõe uma mão viva, sensível e uma 
grande discrição27. Aqui abrir-se-ia uma 
reflexão sobre o significado da “igreja-
-vazia”, mas que deixaremos de lado neste 
contexto28.

Esta reflexão ajudará a compreen-
der o sentido teológico dado à constru-
ção da domus ecclesia, quer na sua ple-
nitude quer, também nos seus limites. É, 
também, aqui que podemos encontrar a 
chave de leitura a ter em conta para tra-
tar duma questão nova que é o problema 
do “fecho” de algumas igrejas, porque 
deixou de existir comunidade cristã, e 
como tal este espaço aparece, para alguns, 
como possibilidade (ou não) de ser utili-
zado para outras funções ou actividades. 
Lembremos que já o Concilio de Trento 
colocava esta hipótese, não dando como 
impossível que um lugar consagrado fosse 
afectado a um outro fim29. Daí que se deve 
situar (“construir”) este edifício-igreja 
como o lugar da assembleia litúrgica onde 
a comunhão de fé permite uma relação 
crente a Deus em todas as suas vertentes. 
A nossa relação teologal a Deus participa 
de um modo particular ao absoluto de 
Deus. Tocar numa igreja, é como tocar, 
para aqueles que nela rezam, à sua relação 
ao absoluto de Deus, e, portanto, a nossa 
relação a Deus não pode depender nunca 
de um lugar, porque a Igreja é o enraiza-
mento local duma catolicidade.

27 José Manuel P. RIBEIRO GOMES, Liturgie et 
architecture, une nouvelle architecture pour un 
nouveau projet liturgique, Thèse de Doctorat, vol. II, 
Institute Catholique de Paris, 2003, pp. 431-432

28 Assunto tratado por nós em José Manuel P. RIBEIRO 
GOMES, ibídem., p. 354s.

29 Cf. Concile de Trente, Session XXI, De reformatione, 
can.7.

Arq. : Corinne Callies et Jean-Marie Duthilleul. 
Igreja de S. Francisco de Molitor (Paris). 2004 
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3. Mas será que os cristãos 
 têm necessidade de um “templo”?

Será oportuno lembrar aqui o diálogo 
de encontro de Jesus com a Samaritana (Jo 
4, 21-24) : “Chegou o momento no qual 
nem neste nem noutro monte, nem em 
Jerusalém, adorareis o Pai”. Mas também 
o episódio da “Purificação do templo”, 
que provavelmente tem em João um acen-
tuado sentido de “fim do Templo”, pois 
Jesus “falava do templo do seu corpo” (Jo 
2, 21). Poderemos encontrar muitas outras 
referências neo-testamentárias falando do 
“não-templo”30. Outras sublinham que os 
cristãos são o “templo de Deus” (cf. 1 Cor 
3, 16.17; 6, 19; 2 Cor 16, 16). Outras ainda 
comparam os crentes a “pedras vivas” 
com as quais se constrói um templo vivo 
pois se refere à “pedra viva” que é Cristo 
(cf. 1Pt 2, 4).

Destas breves referências, às quais 
poderíamos juntar muitas mais, resulta 
que os cristãos não têm um templo, mas 
têm Jesus Cristo Senhor e além disso 
constituem uma comunidade, isto é uma 
“comunhão” (koinonía) – cf. 1 Cor 1, 
9. Esta comunidade, feita de homens e 
mulheres, reúne-se como lembra várias 
vezes S. Paulo (p. ex. em 1 Cor 16, 19). 
Em Actos 20, 20 Paulo lembra o ensina-
mento feito “nas vossas casas” e em Act 4, 
46 se recorda que nas “casas” se partia o 
pão. Foi de uma sala alta (sala no primeiro 
andar, bem iluminada) que caiu um jovem 
da janela porque certamente adormeceu 
devido à demora da reunião (cf. Act 20, 
7-12)31. A vida social do homem mostra 
como faz parte da experiência de qual-

30 Mt 16, 2; Act 7, 48, etc.
31 Alguns documentos do II século dão testemunho 

de indicações práticas, para tornar os lugares mais 
adaptados, junto de algumas famílias cristãs, nos quais 
se reunia a comunidade. Cf. La Maison-Dieu 63, 1960.

quer grupo procurar encontrar um lugar 
de modo estável e autónomo, para poder 
encontrar-se com uma certa tranquilidade 
e onde possa guardar aquilo que lhe serve 
para a reunião.

Retomando o lugar da ekklesia, e 
depois do caminho percorrido, ressalta 
que ele deve ser funcional32, adaptado à 
celebração dos mistérios. Isto advém da 
necessidade que a comunidade tem de 
reunir-se, seja este lugar a sala de uma 
casa privada (cf. Act 20, 8) ou mercado 
coberto (a basílica do séc. IV). Deve ser 
um lugar ordenado, e nesta ordem (diría-
mos “decoração”) tornar-se significativo, 
pois ele fala ao coração daqueles que aí 
se reúnem. A própria estrutura arquitec-
tónica, nas suas escolhas, diz do sentir 
(dimensão eclesiológica) da comunidade 
e do modo como vive a fraternidade de 
irmãos, sempre com o olhar para o “alto”, 
o que mais tarde apresentaremos como 
desafio à arquitectura no dar forma a esta 
“abertura escatológica”.

Aqui se encontra uma das dificulda-
des maiores para a arquitectura religiosa: 
como realizar materialmente este sig-
nificado, como defini-lo espacialmente. 
Alguns contentam-se em acrescentar uma 
cruz, como tudo estivesse dito33. Mas esta 
pode encontrar-se numa multiplicidade de 
lugares, por vezes, verdadeiramente ane-
dóticos; como acontece nos nossos dias 
com o terço (rosário) em vez de um fio 
(moda lançada há um anos por Madonna!)

Os arquitectos que acompanharam o 
Movimento Litúrgico encontraram uma 
solução redescobrindo o papel da luz na 

32 Fazendo referência a este aspecto deixamos de lado 
a discussão do que é ou não, ou o que deve ser, a 
funcionalidade em arquitectura.

33 Sobre la cruz y su significado ver: Crossing Worlds. 
La croce e il mondo, 7º Convegno Internazionale, 
Venezia, 22/23 ottobre 2009, Saonara, Il Prato, 2010.
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construção34, no sentido que São Bernardo 
descreve opondo-se à visão monumental 
do Abbé Suger35. Este acontecimento mos-
tra como já na história da Igreja, houve, 
pelo menos um momento onde a austeri-
dade arquitectural se tornou um principio 
exigente36. A luz é, pois, um factor formal 
pela sua intensidade e também pela distri-
buição das zonas mais claras e mais som-
brias, pelos seus reflexos, as suas transpa-
rências e fontes de iluminação. 

4. Teologia e arquitectura 
 versus arte e espiritualidade

O perigo deste género de considera-
ções é chegar a um momento em que o 
discurso toca de perto a sensibilidade pes-
soal de cada um, situando-o, a um nível 
superficial onde o arbitrário tem lugar, e 
consequentemente “quem paga decide 
como quer!”. Assim, optamos desta vez, 
e tendo em consideração o título da nossa 
intervenção, introduzir um discurso sobre 
a “arte e a espiritualidade” para tornar 
possível a presença de uma arte contem-
porânea que traduza o verdadeiro sentir 
do homem cristão de hoje e a arte que ele 
mesmo “cria”.

Consideramos que é possível Um dis-
curso sobre da arte cristã37 uma vez que 

34 “O edifício apoia-se na luz, manifestação suprema e 
eterna de Deus”. Este foi o princípio que o arquitecto 
Jean Crosse sempre teve presente nas suas obras. Cf. 
José Manuel P. RIBEIRO GOMES, Op. Cit., p. 382

35 Marie-Madeleine DAVY, Armand ABECASSIS, 
Mohammad MOKRI, Jean-Pierre RENNETAU, 
Le thème de la lumière. Dans le Judaisme, le 
Christianisme et l’Islam, Paris, Berg International, 
1976.

36 Cf. Angelico SURCHAMP, “L’esprit de l’art 
cistercien » em : L’art cistercien, France-Yonnem, 
Pierre-Qui-Vire, 1962.

37 Seguimos de perto as propostas de P.-M. LEONARD, 
« Art et spiritualité », in Dictionnaire de Spiritualité I, 
Beauchene, Paris 1987, 899-934.Exemplos da utilização da Luz como linguagem
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o cristão não pode fazer abstracção dos 
dogmas nos quais crê e que englobam 
toda a sua vida, definindo-a, explicando-
-a e guiando-a. Assim, Criação, Incarna-
ção e Redenção fazem com que também 
a arte, que concerne a matéria em todas as 
suas formas e o homem em todas as suas 
faculdades, encontre em Deus Criador, 
“o modelo e fim último de todas as coi-
sas” como que um seu reflexo e pólo de 
atracção. Jesus Cristo, Deus feito homem 
para redimir “todas as coisas” (matéria e 
espírito), indica a direcção e os meios para 
a salvação de tudo e todos. Nunca esque-
cendo que a arte é um trabalho privilegiado 
na medida em que é criador. Ainda mais, 
também ela “mora” na casa do homem, 
no sentido que referimos anteriormente. 
Ela é como a santidade, “uma invasão da 
morada interior do homem” que se sai de 
si como uma espécie de “deleite” (satis-
fação, prazer) mais do que inteligência. 
Isto é bem evidente na arte contemporâ-
nea e nos discursos dos seus protagonis-
tas38. Certos de que esta “arte criadora de 
beleza” é uma das funções humanas mais 
elevada pela sua “aspiração”, e a mais 
perigosa pelas consequências, uma vez 
que reduzida somente à consciência indi-
vidual pode infiltrar na vida quotidiana 
ilusões, que a alteram, desviam das suas 
necessidades e expressões essenciais.

Vivemos num hoje viciado pelas 
riquezas que os museus e os livros nos 
oferecem com obras de “formas perfei-
tas”. Por vezes quase nos propõem um 
“outro mundo” onde é obrigatório entrar 
38 Esta arte proclama que não nos devemos deixar 

fascinar pela “aparente solidez do mundo”. “A arte 
deve exprimir não aquilo que “é” mas sim o que “pode 
ser”. As palavras chave são: “liberdade e criação, não 
reprodução (cópia do real), reflectir ou exprimir, isto é, 
representar, mas criar, dar a ver ou ouvir o que nunca 
“foi”. Raymond COURT, citado por Eric FUCHS, 
Faire voir l’invisible. Réflexions théologiques sur la 
peinture, Labor et Fides, Genève, 2005, p.77.

sob pena de sermos marginalizados39. 
Contudo, muitos dos que julgam essas 
obras de arte perderam todo o contacto 
directo com as técnicas que as produzi-
ram e distanciaram-se do principio que 
as geraram como sendo uma expressão 
do espírito na matéria40. A consequência é 
ver na matéria um “meio” e na forma um 
“fim”, como se a matéria inerte aceitasse 
passivamente o trabalho do artista. Esta 
concepção intelectualista, e infelizmente 
demasiado presente, é inadequada pois 
ignora as exigências da matéria e do seu 
uso41. 

Diríamos que esta visão, sem dúvida 
inteligente, capaz de deixar-se tocar 
(capaz de emocionar42) por reflexos de 
imaginação e ideias subjectivas sem um 
enraizamento objectivo dos próprios limi-
tes da matéria, e sem vislumbrar a intuição 
profunda do artista que usufrui da beleza 
apreciando a feliz proporção onde a maté-
ria e a técnica fazem resplandecer a ideia, 
é sempre e somente “profana”. Faz quase 
sempre reservar o “prazer do belo, do bem 
e do bom” exclusivamente aos “especia-
listas”. Esta é uma das críticas frequentes 
à arte contemporânea. 

Ora, aqueles que são capazes de ir ao 
encontro da “intuição profunda” entram 
no verdadeiro campo do belo, pois vis-
39 Indubitavelmente o livro de J.M.G. Le CLEZIO, Les 

musées sont des mondes, Paris, Gallimard/Louvre, 
2011; é um desafio mas apresenta uma perspectiva 
distinta. O autor propõe um encontro inédito entre 
obras de culturas diferentes. Como para A. Malraux, 
não há “uma hierarquia na arte”.

40 Isto aplica-se a todas as artes uma vez que elas 
colaboram e são o resultado objectivo da fisiologia 
do homem e expressão dum pensamento. Ver “Pour le 
retour à la vie”, in Études, 1928, t. 197, p. 418. 534.

41 Ver André LEROI-GOUHRAN, Le geste et la parole 
I e II, Paris, Albin-Michel (= Sciences d’aujourd’hui), 
1964.

42 Empathie et esthétique, bajo la dirección de Alexandre 
GEFEU y Bernard VOUILLOUX, Paris, Hermann, 
2013. Principalmente, ‘Una experiencia enfática de las 
formas arquitectónicas’, p. 353s.
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lumbram a obra de arte a partir do seu 
interior considerando todos os seus ele-
mentos, matéria e espírito unidos pela 
técnica. Situamo-nos no campo de aces-
sibilidade a todo o homem, isto é, daquilo 
que S. Tomás define como “Quod visum 
placet”: “aquilo que se vê pelos sentidos 
é agradável”43.

Poderíamos continuar esta reflexão 
que nos conduz à verdade da matéria (dos 
materiais), que é exigência para o cons-
truir da casa da assembleia. Espaço de lou-
vor a Deus, pelo e com o Filho, os homens 
encontram-se aí com os seus dons e os 
seus limites (“pecados”) aceites pelo Pai e 
redimidos pelo Filho no Espírito Santo. A 
matéria (“os materiais”), criada por Deus, 
com as suas qualidades próprias, as suas 
possibilidades e limites de “transforma-
ção” impõem exigências e determinam 
intenções. Também elas não devem ser 
“violentadas”, na transformação e na apa-
rência, e podemos questionarmo-nos se 
não será legítimo qualificar de divinas na 
sua intenção estas exigências da matéria. 
Construir em betão (cimento) não poderá 
nunca parecer pedra ou madeira44. Legiti-
mar a matéria é respeitá-la nas suas possi-
bilidades intrínsecas que determinam uma 
técnica. As suas exigências não são passi-
vas, elas guiam o trabalho do artistas, que 
respeitando-a obtém as formas justas que 
fazem resplandecer a beleza45. 

Eis um princípio básico que o teó-
logo deve lembrar ao arquitecto: nada de 

43 Ver Art et mondialisation – Décembre, dirigido por 
Cathérine GRENIER, ‘Anthologie des textes de 1950 
a nos jours’, Paris, Centre Pompidou, 2013.

44 Cf. Cyrille SIMONNET, L’Architecture ou la Fiction 
constructive, Paris, Passion, 2001, p. 55s: “La véritée-
signe”.

45 Ver, François JULLIEN, “La beauté vient de la 
forme”, in François JULLIEN, Cette étrange idée du 
beau, Chantiers, II, Paris, Grasset, 2010, p. 64s.

imitações46. Mas, ao contrário, partir dos 
materiais e deixar-se conduzir pelas suas 
potencialidades47.

4.1 Breve excursus histórico

A Igreja desde as suas origens acei-
tou48 esta colaboração difícil, mesmo peri-
gosa, uma vez que tudo o que é humano e 
pode ser bom não deve ser excluído, mas 
acolhido e redimido; e quanto ao risco, 
tendo ela uma vida própria na fidelidade 
ao mandato do Senhor, deve evitar a força 
de sugestão dispersante. Em si, a arte não 
é cristã, mas como toda a vida do homem, 
pode-o ser, pela inspiração autentica-
mente cristã, ela pode ser “alimentada” e 
redimida nas tentações dispersantes.

A espiritualidade católica, até ao séc. 
XVI, alimentou duas fontes de inspira-
ção. Diferentes nas origens e nas tendên-
cias: a inspiração helenística e a inspira-
ção siríaca. A primeira, de origem grega, 
guarda o gosto pelo idealismo, gestos 
medidos, composições simples mas bem 
equilibradas aptas a reflectir o pensa-
mento cristão e a sua liturgia. A segunda 
em Jerusalém ou na Palestina faz aparecer 
uma forma de arte comemorativa, menos 
ideal, menos nobre por tradição, mas mais 
“real e verdadeira”, fortemente inspirada 
de observações topográficas e pitorescas 
46 Seria importante aqui considerar o que è a “verdade” 

na arte, sobretudo estabelecer os critérios para um 
discernimento de “verdade” na arte cristã, mas não é 
possível fazê-lo neste contexto. Contudo um caminho 
se abre quando partimos do principio que a verdadeira 
obra de arte reenvia sempre ao enigma da beleza. Ela 
é opõe-se à ciência, não descrevendo o que é, mas 
interrogando-se sobre o que significa o que “é”.

47 A história da arte mostra como os diversos materiais, 
bem utilizados segundo as exigências das suas 
qualidades intrínsecas, estão na origem dos diversos 
estilos arquitecturais. 

48 Aceitou, quer dizer, que não foi a Igreja que criou 
a arte cristã. Não foi indiferente à arte, aceitou-a 
regulamentando-a em certa medida, mas a iniciativa 
foi dos fiéis que a fizeram desabrochar.
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e de invenções populares49. A partir do 
séc. V, estas duas tradições unidas insti-
tuem um magnífico ensinamento tanto 
teológico como realista influenciando-se, 
misturando-se e separando-se.

Fazemos uma breve paragem no 
século XIII, pois neste século a arte 
exprime a ordem da cidade e a ordem 
que reinava nas almas pelas certezas da 
fé. A Beleza é uma cadência, um número 
harmonioso. Toda a forma é linguagem 
simbólica, vivificada pelo espírito. A his-
tória e a natureza são em si mesmas um 
símbolo. A catedral age como um sacra-
mento50: ela representa, conta, transfigura. 
Ela ensina que a beleza esta em todo o 
lado, mesmo na mais pequena planta que 
ela glorifica se a ama em Deus. Ela coloca 
em grande honra todos os trabalhos e todo 
o pensamento, todo o saber humano. Por 
ela, todo o ensinamento chega às inte-
ligências mais humildes. Ela oferece à 
meditação toda a história do mundo, uma 
história ideal onde a humanidade a cami-
nho encontra Cristo presente em todo o 
lado, unindo todos os tempos. Nesta arte, 
tudo é certeza, serenidade, paz profunda, 
amor silencioso. Mas sabemos que não 
iria durar. O Trecento italiano irá ganhar 
toda a Europa renovando o sentimento 
da piedade e da arte. Ele vem do longo 
movimento místico, popular e monacal, 
nascido por volta do séc. VI no Oriente. 
No final deste mesmo século a concepção 
será outra: passional, dolorosa, como os 
acontecimentos do tempo (guerras, pes-

49 Uma arte popular, de origem síria e egípcia, alimentada 
pelos evangelhos apócrifos, da vida dos santos e dos 
mártires, de observações directas e naifs, desde o séc. 
V, afirma-se autónome nos mosteiros do Oriente.

50 Ver Actas do Colóquio de Reims (3-5 Junho de 1994), 
“Cathédrale. Liturgie et patrimoine”, Desclée/Mame, 
1998.

tes, etc.51). Daí que a inspiração não se 
dirige tanto à inteligência mas sim ao sen-
timento. Se o séc. XIII, pelo número e o 
símbolo, exprimiu o cristianismo do ponto 
de vista divino; o séc. XIV e XV fizeram-
-no pelo realismo, sobretudo, a partir do 
ponto de vista humano. O homem apro-
ximou-se de Deus, de Cristo, da Virgem, 
dos Santos da própria natureza. Podemos 
dizer que no final da Idade Média a arte 
descobriu o real. Eis a grande novidade no 
início da arte moderna.

4.2 O que chegou até nós?

Podemos dizer que duas correntes 
continuam a subsistir; como a iconogra-
fia da alta Idade Média hesitava entre 
as duas grandes tradições helenística e 
siríaca, a arte dos novos tempos partilha-
-se entre duas tendências: uma, partindo 
de Roma, clássica, académica; a outra, 
revivifica-se em Espanha, pitoresca, paté-
tica, mística (traduzida na arte por El 
Greco, Zurbaran, Alonso Cano, os escul-
tores dos “pasos”). Progressivamente, de 
um modo amplo, instalou-se o Barroco, o 
Plateresco, o Rococó, quase sempre como 
arte dos “extremos”. É surpreendente 
ver como recentemente, a propósito da 
apresentação de um livro sobre as igrejas 
construídas entre 2000 e 2013 na diocese 
de Roma52, um históriador de arte defen-
dia acerrimamente que o modelo a imitar 
para a construção das igrejas hoje deveria 
ser o Barroco! Certamente um pecado de 
anacronismo histórico que suscitou novas 
discussões todas elas fora de qualquer 
consideração litúrgico ou eclesial. 
51 Imagem que nos é dada pelos best-sellers de hoje 

como, O Nome da Rosa de Umberto ECO, ou Os 
Pilares da Terra de Ken FOLLET.

52 Libro de Liberio ANDREATTA, Marco PETRESCHI, 
Nilda VALENTIN, publicado pela editore Electa, 
apresentrado a 14 de Maio de 2013.
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O séc. XIX conheceu grandes artis-
tas que tentaram fazer a síntese entre 
estas duas correntes: Puvis de Chavanes, 
Delacroix et Chassériau. Mas no con-
junto, muitas tentativas abortaram: os fal-
sos copiadores da Idade Média (Didron, 
Viollet-le-Duc, Lassus), os pré-rafaelitas 
(Burnes Jones, Millais, Holman Hunt), 
a escola de Beuren, a escola neo-crista 
(Fritz von Uhde) a escola arqueológica 
(Bida, Tissot).

Chegados a esta encruzilhada pode-
ríamos pensar à impossibilidade de uma 
arte cristã. Mas qualquer que seja o pro-
gresso no conhecimento do sensível, uma 
arte cristã é sempre possível como o foi 
desde as origens. As tentativas actuais, 
ajudadas e inspiradas pelas novas técni-
cas, ao mesmo tempo que depuradas por 
um excesso de naturalismo académico e 
pelos excessos contraditórios do cubismo, 
abrem caminho a uma busca mais justa da 
expressão pela simplicidade sem artifícios 
(depouillée). Sem certezas nem promes-
sas verifica-se uma “busca de encontro” 
entre os olhares, ainda turvos, dos artistas 
e dos crentes. Sem este “encontro” difi-
cilmente se encontrará a linha criativa do 
espiritual que no seu prolongamento, pela 
graça, conduz à fé.

É evidente que não existem técnicas 
próprias à arte crista. O mesmo se passa 
em relação à música, excluindo o caso 
específico do “gregoriano”. O dom de 
Deus vem ao nosso encontro para redimir 
todo o ser humano na sua plenitude, sob o 
olhar da razão e dos dons que possuímos. 
O essencial situa-se aqui e não na preo-
cupação de fazer sempre “justo” ou naif. 
Abrir os olhos ao sensível, à realidade que 
é nossa, sendo nós o “corpo de Cristo” 
é condição equilibrante para não ceder 
às vertigens de modo a oferecer-Lhe, 
segundo os nossos dons, a integralidade 

das nossas riquezas, e assim integrá-los 
no projecto de Salvação. 

Se é verdade que não existe um “pro-
cessus” cristão de pintar, esculpir ou cons-
truir, existe, de facto, uma estética crista, 
porque existe uma fé cristã e uma vida 
cristã. Dissemos no início que um dis-
curso ou uma metafísica da arte crista é 
possível uma vez que o cristão não pode 
fazer abstracção das verdades nas quais 
crê e que englobam toda a sua vida, defi-
nindo-a, explicando-a e guiando-a. 

Surpreende que ainda hoje se possa 
dizer (ou escrever) que a “arte da igreja”, 
diante da qual se reza, deva ser religiosa, 
teologal, mas que fora deste contexto, 
Deus não esteja presente, ou não seja uma 
fonte inspiradora, “criativa”.

É um facto de que não podemos sepa-
rar a arte do artista, tentando “à priori” 
destacar o acto criativo duma dimensão 
“crística”. “Por Ele é que tudo começou 
a existir; e sem Ele nada veio à existên-
cia” (Jo 1, 3),”Todos nós participamos 
da sua plenitude, recebendo graças sobre 
graças” (Jo 1, 16). Mesmo na mais vaga 
experiencia criativa da mão humana, cujo 
ser é continuamente chamado às realida-
des do Alto, um traço fecundo do Verbo 
se pode manifestar, e deste modo cola-
borar, mesmo obscuramente, na sua obra 
redemptora. No entanto, não basta ser um 
bom pagão, capaz de fazer vislumbrar na 
sua técnica a sedução do espírito ou mesmo 
ter um sentimento religioso, mesmo da 
parte dos cristãos onde tantos o são “sem 
ressurreição”53. Haverá o risco de fazer 
uma leitura da Paixão onde o Espírito 
Santo não faz “gemer interiormente”54, 

53 Expressão do Papa Francisco na Missa a Santa Marta, 
L’Osservatore Romano, 11 de Setembro de 2013.

54 Rom 8: 22 Sabemos que toda a criatura geme ainda 
agora e sofre as dores da maternidade. 23 E não só 
ela, mas também nós que possuímos as primícias 
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onde não esteja presente este desejo de 
“libertação nosso corpo”. Dizia Miguel 
Ângelo: “a boa pintura é boa e devota em 
si mesma”, entendo que esta “boa pintura” 
é aquele que traduz uma “beleza comuni-
cante” (tocante, relacional).

Por isso se “a boa pintura é boa e 
devota em si mesma”, como dizia Miguel 
Ângelo, a comunidade cristã não pode 
contentar-se duma arte que não seja aber-
tura ao sobrenatural, tocada pela Graça, 
consciente sempre de que “Deus nunca 
ninguém o viu!” mas que permite aproxi-
mar-se d’Ele, pelo mistério da Incarnação, 
por um caminho de múltiplas tentativas55.

5. O que diz a teologia 

A Constituição sobre a Liturgia, 
numero sete, apresenta a liturgia como 
o exercício sacerdotal de Jesus Cristo na 
qual, por meio de sinais sensíveis, cada 
qual a seu modo, é significada e realizada 
a santificação dos homens, “e o Corpo 
Místico de Cristo”, presta a Deus o “culto 
público integral”. Assim a liturgia con-
tinua na terra a acção própria de Cristo 
tomando o homem na sua totalidade espi-
ritual e física.

Tudo isto acontece, não partindo da 
vontade do homem, mas pelo mandato de 
Cristo “Fazei isto em memória de Mim” 
(cf. Lc 22, 7-20). Este “convite” de Jesus 
indica uma acção especifica que se realiza 
também como “memoria”56, isto é num 
contexto preciso.

do Espírito, gememos interiormente, esperando a 
adopção filial e a libertação do nosso corpo.

55 Cf. Jo 1, 18 A Deus, nunca ninguém O viu. O Filho 
Unigénito, que está no seio do Pai, é que O deu a 
conhecer.

56 A narração em Lucas aparece num contexto preciso em 
que faz notar que tinha chegado o dia dos “Ázimos”, 

Assim acontece quando os fiéis se 
reúnem em nome de Cristo, num espaço 
litúrgico, para celebrar “a ceia do Senhor” 
(Cena Domini), pois onde “dois ou três 
estiverem reunidos em Meu nome eu 
estarei no meio deles” (Mt 18, 20). Aqui 
esta “memória”, celebrada em “Espírito e 
Verdade”, é realizada pela assembleia reu-
nida constituindo um ‘lugar’ que se torna 
“sacro” pela acção celebrativa. Este lugar 
é espelho da comunidade, com caracterís-
ticas espaço-temporais determinadas pela 
própria comunidade e que, algumas vezes, 
são modificadas no tempo.

Contudo, este espaço, tornado 
“sacro”, no momento em que a comuni-
dade se reúne para celebrar o “memorial 
da Ceia do Senhor”, pode ser consagrado 
tornando-se para sempre um espaço reser-
vado ao culto. Isto acontece com o rito 
litúrgico da Dedicação. E é, sobretudo, no 
estudo deste Ritual que se encontra a ver-
dadeira definição de “igreja – Igreja” para 
os cristãos57. O Ritual tem várias incidên-
cias: os dispositivos espaciais (“físicos”), 
uma perspectiva teológica importante (a 
“participação dos fiéis”), e uma dimen-
são antropológica (os fiéis devem “ver” 
e “ouvir”). Todas elas, duma forma ou 
de outra, implicam uma certa concepção 
do espaço e da sua organização58. Mas a 
leitura do conjunto dos Rituais é impera-
tiva para ter a compreensão dos “lugares 
lógicos”, assim como as suas implica-
ções na “construção” dos “espaços físi-
cos” que constituem o conjunto edifício-
-igreja59.

no qual se devia imolar a Páscoa; isto é, momento de 
forte memória para o povo hebreu.

57 Este estudo foi feito por nós em: José Manuel P. 
RIBEIRO GOMES, op. cit. p. 19s, 523s e542s.

58 Idem, p. 23.
59 Cf. idem, p. 96.
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5.1 Como concretizar 
 estas “modificações no temo”?

Para isso é importante considerar o 
conceito definido pela Constituição SC 
no n. 37 – a “adaptação”. Sabendo que 
o Evangelho em si mesmo é imutável, o 
modo de o compreender e de o exprimir 
é sempre modificado pelo contexto social 
e histórico no qual ele é anunciado. Os 
próprios Evangelistas deixaram um tes-
temunho claro de que diante dos mesmos 
acontecimentos o modo de os narrar foi 
determinado pelo contexto das comu-
nidades a que se dirigiam60. Hoje, como 
outrora, a comunidade que anuncia o 
Evangelho deve mostrar pela sua vida e 
o seu agir que o Evangelho é verdadeira-
mente Boa Nova. O testemunho que con-
sequentemente nasce deste anúncio deve 
ser interrogação para os não crentes e 
incentivo para os que crêem.

Como é possível situar hoje os Actos 
dos Apóstolos quando sabemos que este 
relato corresponde a uma certa cultura 
num lugar e numa época precisa? O nosso 
contexto hoje é totalmente diferente; não 
temos as mesmas preocupações, a mesma 
visão sobre o mundo; o nosso modo de 
viver é totalmente diverso e, além disso, 
não podemos posicionar a religião do 
mesmo modo. Não é possível fazer da 
religião uma reconstituição histórica, mas 
ela deve falar às pessoas de hoje como 
elas são, e não o podemos fazer, ainda 
menos, nas formas arquitecturais. A con-
tinuidade do cristianismo, para que possa 
ter um lugar na nossa cultura e no mundo 
moderno, tem que fazer o que sempre fez, 
isto é, adaptar-se através dos seus prota-
gonistas (hierarquia e fiéis); ou melhor 

60 Cf. “Formas que toma el Evangelio” en AA.VV., 
Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles, 
Madrid, Cristiandad, 1983, p. 43s.

ainda, deixar-se “inspirar” por Aquele a 
quem quer servir (Jesus Cristo). Para a 
arquitectura a questão é saber até onde 
se deve adaptar sem fazer perder a “alma 
cristã”61. O desafio é aceitar o mundo 
moderno na sua totalidade, com os seus 
progressos técnicos e tudo o que nos 
pode oferecer como eficácia integrando 
os elementos da tradição, quer dizer, as 
suas raízes e a própria duração (tempo). 
Esta perspectiva mostra que não podemos 
fazer o que queremos, o cristianismo deve 
ser “moderno”, deve evoluir, mas não de 
qualquer modo, e sobretudo, sem separar-
-se das suas raízes. A “casa de Deus” não 
pode ser um exercício de laboratório (de 
experimentação, de design), mas certa-
mente deve acompanhar a modernidade 
com a força única da vida do Evangelho. 
Por isso não deve, tão pouco, diluir-se 
num religioso mundano (nova forma de 
“panteísmo”) que serve para tudo, inclu-
sivé para formas elitistas de construção, 
a que muitos arquitectos aspiram, preten-
dendo fazer “história”.

Tocamos aqui, também, o tema da 
inculturação que está subjacente no texto 
da SC 37. O Padre Gy resume em quatro 
etapas o processo de inculturação na his-
tória da liturgia ocidental, que correspon-
dem, de alguma forma, às mudanças lin-
guísticas da própria liturgia62. O processus 

61 Alguns preferem chama-lhe “hermenêutica da 
continuidade”. 

62 Cf. Pierre-Marie GY, “L’inculturation de la Liturgie 
chrétienne en Occident” in LMD 179, 1989, p. 17 :

1° : A inculturação fundamental, aquela que une na mesma 
Igreja os cristãos que vieram do judaísmo e os que 
vieram do paganismo.

2° A inculturação do cristianismo, ainda minoritário, 
numa sociedade em que a maioria era pagã, antes do 
séc. IV.

3° A partir do séc. IV, a fusão da herança cultural antiga 
com o cristianismo maioritário.

4° O encontro do cristianismo com tantas outras culturas 
como com tantas outras épocas culturais; encontro que 
tem em conta as etapas precedentes. 
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de como se realizaram estas etapas distan-
ciam-se do propósito desta comunicação 
pelo que o deixaremos de lado. Por agora 
importa-nos constatar que este processus 
não é novo, nem questão de moda; é real e 
exige uma atenção constante para não cair 
nem em “tradicionalismo” nem “avan-
guardismos”. 

O mesmo Concilio Vaticano II trata 
da questão da cultura, no capitulo II da 
segunda parte da Gaudium et Spes (A 
Igreja no mundo contemporâneo), tratando 
da relação entre unidade e diversidade. 
Refere que na “pluralidades de culturas” 
toda a comunidade humana é detentora 
do “seu património próprio” que constitui 
um estilo de vida próprio (GS 53). “As 
condições de vida do homem moderno, 
no aspecto social e cultural, modificaram-
-se profundamente, de tal modo que se 
pode falar de um novo período da histó-
ria humana” (SC 54). Logo, como sempre 
aconteceu na história da vida das comuni-
dades, “novos caminhos se abrem” onde 
novos modos de sentir e de agir estão pre-
sentes. 

Este horizonte de optimismo e cora-
gem proposto pelo Concilio não foi levado 
até às ultimas consequências em todos os 
campos. Para lá duma analise critica que 
é legitimo fazer, como o fez, por exemplo 
Adrian Hastings63, arriscamos a dizer que 
é no campo da arquitectura religiosa que 
todas as novas perspectivas abertas pelo 
Concilio foram tomadas em consideração 
e por vezes levadas a extremos que ainda 
não somos capazes de julgar com exacti-
dão. 

Neste campo o perigo será o de ter 
a tentação de voltar à antiga visão do 
sagrado, sem considerar aquilo a que o 

63 Cf. Adrian HASTINGS, “Le christianisme occidentale 
t la confrontation des autres cultures”, LMD 179, 
1989, 31-43.

Concílio colocou como horizonte de refle-
xão e que citamos anteriormente. Assim, 
entre o sagrado de tipo monumental, que 
por vezes poluem o nosso olhar quando 
esquecemos as condições de vida do 
homem moderno e a história do seu habi-
tat (casa, cidade), e o mundo dessacrali-
zado, o desafio é de re-orientar o sagrado 
para a sua verdadeira significação, isto é, 
para o mistério pessoal de presença e de 
comunhão que Cristo ressuscitado oferece 
à assembleia daqueles que se reúnem em 
seu nome. Ou melhor àquele sentido de 
que falamos ao descrever a ekklésia, des-
cobrindo a “Domus ecclesia”.

Diante desta oscilação constante entre 
estas duas vias da arquitectura religiosa 
contemporânea, reflectir sobre a estru-
tura de uma igreja e sobre a sua articula-
ção arquitectural deveria determinar um 
sentimento de prudência e investigação.

Cada espaço (litúrgico) é voz que 
interpela a Igreja, como a vida cristã nasce 
e alcança a plenitude na celebração do 
mistério do qual o próprio espaço (lugar) 
se faz ícone. O problema reside, muitas 
vezes num certo “pontilhismo litúrgico” 
que impede um salto de qualidade e que 
muitas vezes “castra” um projecto ou uma 
reedificação. Não se pode dar como certo 
ou adquirido todo o sentido teológico que 
define um espaço litúrgico, uma igreja; a 
começar pelos comanditários.

A Igreja levou diversos séculos para 
compreender o que sucedeu a Cristo. A 
própria vida da Igreja no mundo é um pro-
cesso de contínuo devir. Em Cristo tudo 
esta concluído, mas os discípulos, aque-
les que O seguiram, precisaram de muito 
tempo para compreender o que Lhe suce-
deu realmente, e só o compreenderam gra-
ças à ajuda do Espírito Santo. Deste modo, 
conformar a mentalidade do homem à de 
Deus (se é possível fazer a comparação!) 
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exige tempo e cansaço, é um processo que 
nunca acaba. Lentamente se formaram as 
tradições orais e escritas, os estilos artís-
ticos e arquitectónicos que formaram os 
cânones que a Igreja herdou ao longo dos 
séculos, começando pelos cânones escri-
turísticos. O mesmo se passou com os 
cânones litúrgicos. Depois dos primeiros 
séculos, ricos em criatividade e de grande 
dinâmica, os costumes e a praxis litúrgica 
reagruparam-se e fixaram-se em textos 
escritos cada vez mais vinculantes. Con-
tudo, querer fazer dos cânones escriturís-
ticos e litúrgicos os únicos paradigmas 
de êxito para a arte e a arquitectura crista 
contemporânea é extemporâneo nos nos-
sos dias. 

A “arte cristã” deve ter uma “quali-
dade litúrgica” sem a qual não o será, mas 
que dar-lhe-á vida. Não é uma realidade 
em si mesma, autónoma, mas é um prolon-
gamento da liturgia. E na acção litúrgica 
que encontramos Deus sacramentalmente 
através de um facto real, ainda que simbó-
lico. Neste espaço, que é a “casa de Deus 
e dos homens”, podemos vê-Lo, contem-
plá-Lo e podemos participar na Sua mesa. 
Trata-se, portanto, de um complexo forte-
mente unitário onde tudo é integrado no 
mistério litúrgico, que tem características 
de um acontecimento que abraça todas 
as expressões artísticas: arquitectura, 
pintura, frescos, escultura, ourivesaria, 
musica, etc; verdadeira obra de arte total: 
Gesamtkunstwerk64. Consequentemente, 
inclusivé fora das celebrações litúrgicas, 
tudo esta à espera (disposto) dos santos 
mistérios; tudo está animado e dirigido 
para “Aquele que vem e se oferece em ali-
mento”. Era neste sentido que antes fala-
mos de “igreja-espera”. 

64 Cf. P. N. EVDOKIMOV, Teologia della bellezza. 
L’arte dell’icona, Cinisello, Balsamo, Paoline, 1990, 
p. 179.

Assumimos aqui as afirmações de 
Crispino Valenziano65 que lembra, a seu 
modo, que o pároco, o dono da obra, 
arquitectos, escultores, pintores, liturgis-
tas e consultores não podem discursar 
sobre várias “ideologias” e imaginários 
construídos pelo “déjà vu”, sob pena de 
não chegaram a nenhuma conclusão ou à 
pior possível! Todos aqueles devem assu-
mir como referência absoluta, a “forma” 
litúrgica: “tornar-se profissionalmente, 
ministerialmente, profeticamente, “co-
-natural” com a forma litúrgica, aquela que 
se encontra nos livros litúrgicos actuais 
num estudo de coerência biológica com a 
Igreja, com a ritualidade celebrativa trans-
mitida vitalmente na grande tradição, do 

65 Crispino VALENZIANO, “Presentazione” in Gli 
spazi della celebrazione rituale, Subsidia CLV 133, 
Edizione Liturgiche, Roma 2005, p. 9.

Arq.: Franck Hammoutène. Igreja de Nossa Senhora 
do Pentecostes. La Défense (Paris). 2001
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Ocidente e do Oriente, permanente e cres-
cente, dos padres do Concilio Vaticano II. 
O resto, tudo o resto, que podemos espe-
rar, é génio66”.

Carlo Chenis di-lo de um modo pre-
ciso: “as experiências arquitectónicas, 
artísticas, teológicas, litúrgicas e cultu-
rais dão um sentido comum às imagens 
cultuais que se apresentam no espaço 
arquitectónico cujas características são a 
complexidade, a ordem, a transformação. 
A igreja-edifício deve estar habitada de 
tal modo que expresse, através da beleza 
estética e simplicidade formal, a elevação 
espiritual dos fiéis segundo as exigências 
culturais e sociais. Neste sentido, as novas 
construções “monumentais” devem seguir 
um projecto que seja o resultado de um 
trabalho interdisciplinar67.

6. O que a Teologia diz 
 à arquitectura contemporânea

Depois do exposto podemos dizer que 
num primeiro tempo o contributo dum 
discurso teológico situa-se no âmbito 
duma clareza apurada daquilo que é o 
“espírito cristão”. Mas aqui as dificul-
dades surgirão no momento de fazer uma 
“escolha” a seguir em teologia, diante do 
existente pluralismo teológico68. Cremos 
que terá grande relevância para a relação 
entre teologia e arquitectura considerar, 
como quisemos fazer transparecer em 
backgound desta comunicação, a ecle-

66 Crispino VALENZIANO, idem, p. 9.
67 Carlo CHENIS, L’architettura e lo spazio sacro: 

fondamenti teorici, in Ratio Imaginis. Expérience 
théologique, exprérience artistique, Edizioni 
Dehoniane Bologna, Vivens Homo, Anno XII – 
gennaio – giugno 2001, p. 262. 

68 Cf. n. 15 da Commissione Teologica Internazionale, 
aprovada na audiência plenária de 11 de Outubro de 
1972 e publicada em 1973.

siologia e sacramentologia pós-Vaticano 
II. A constituição dogmática Lumen Gen-
tium, permite-nos deixar-se seguir por 
uma eclesiologia de comunhão que con-
sequentemente privilegia a assembleia. 
Vimos anteriormente as consequências 
desta perspectiva que tomada em conside-
ração, deixará marcas visíveis no edifício 
arquitectónico.

Não pretendemos aqui definir o que é 
o “específico cristão”, pois existem trata-
dos de grande relevo que já deram as suas 
respostas69. Referimos somente, porque 
nos parece pertinente para o tema abor-
dado, recordar que o pós-moderno da vida 
do homem de hoje pede respostas essen-
ciais a questões essenciais, uma vez que 
estamos, na maior parte das vezes, a falar 
de culturas que eram de “cristandade” e 
já não o são. Esta essencialidade cristã foi 
aflorada precedentemente e reafirmarmos 
que ela passa pelo “proclamar que só o 
Senhor é Deus; reconhecer Cristo na rea-
lidade; confessar os nossos próprios limi-
tes aceitando a Salvação que o Senhor nos 
oferece”. Enfim, é colocar-se no caminho 

69 Por exemplo, J. H. NICOLAS, Syntèse dogmatique. 
De la Trinité à la Trinité, Beauchesne, Parigi, 1985.

Arq. Jean Cosse. Capela do Santissimo 
no Mosteiro de Clerlande
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daquele que é “o caminho, a verdade e a 
vida”.

Voltando a eclesiologia de comunhão, 
vemos que não é por acaso que o termo 
de “comunhão” (koinonia) é usado no 
Novo Testamento para indicar o resultado 
da fidelidade a Deus pela qual os homens 
estão em comunhão com o Filho de Deus 
(cf. 1 Cor 1, 9), indicando, pois que a 
intima unidade dos filhos de Deus se rea-
liza na bênção do cálice e no pão partido, 
Sangue e Corpo do Senhor (cf. 1 Cor 10, 
16).

Este é o momento central e consti-
tuinte da vida da Igreja e de cada crente70. 
A Eucaristia exige este “reconhecimento”, 

e assim poderemos entender porque é que 
o altar, (lugar da deposição deste Pão e 
deste Vinho) se torna o centro de todo o 
edifício-igreja (cf. PGMR 295, 73, 29671). 
Este é a nosso ver, indiscutivelmente, 
o ponto de partida dum projecto arqui-
tectónico para uma igreja (assinalado 
quando falamos duma visão do “inte-
rior” da “domus Dei”)72. Diríamos que 

70 Cf. SC 10: A liturgia é o cume e a fonte da vida da 
Igreja… “em especial a Eucaristia” (§2).

71 Introdução Geral ao Missal Romano, 3° edição típica. 
Institutio Generalis Missalis Romani, Typis Vaticanis, 
A.D. MMVIII.

72 Sobre o altar ver, em português e francês: José M. P. 
RIBEIRO GOMES, O Altar: definição, concepção, 
ornamentação, em www.joseprg.wordpress.com/altar.

é o “centro” a partir do qual tudo deve 
irradiar. Mas este “centro” não pode de 
modo nenhum ser considerado geometri-
camente. Voltar às fontes da arquitectura 
paleocristã é imperativo para descobrir o 
“lugar de Cristo”. E é exactamente isso 
que a reforma litúrgica, depois do Con-
cilio Vaticano II, colocou em evidência 
e pede de novo hoje73; uma centralidade 
onde uma hospitalidade viva é oferecida 
ao mistério vivo da liturgia. No centro 
desta liturgia situa-se o memorial pascal 
actualizado no elemento mais interior e o 
mais específico do espaço eclesial (o seu 
“centro) que é o altar. Não esquecendo 
que uma diversidade de espaços o prepara 
e o completa. Eles diversificam-se em 
elementos de aproximação, de transição, 
de acesso que determinam todo o espaço 
humano e possuem, também eles neste 
caso, a sua especificidade cristã. 

Quanto dissemos, num discurso inter-
disciplinar (de continua interpelação às 
diversas ciências: antropologia, sociolo-
gia, filosofia, história da arte e das reli-
giões, teologia, arquitectura) é suficiente 
para permitir um discurso sobre o “sacro”, 
e de modo mais amplo sobre o que é o 
“culto” cristão e também aquilo que é 
para o cristão “religião” e “religioso”, 
“povo sacerdotal”, “ministério ordenado” 
e “ministério e carisma”. Isto a teologia o 
deve deixar claro à arquitectura contem-
porânea. Daí a nossa apreensão no início 
desta comunicação e que agora encontra 
naturalmente a resposta. Esta interdisci-
plinaridade é necessária porque “funcio-
nalidade” significa algo diferente para 
o teólogo e para o arquitecto. O teólogo 
refere-se à funcionalidade e significação 
litúrgica; o arquitecto refere-se ao funcio-

73 Cf. Manuel P. RIBEIRO GOMES, idem, p. 240s.

A verdade dos materiais
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nalismo arquitectónico, dai a necessidade 
desta mediação interdisciplinar.

Num segundo tempo o contributo 
dum discurso teológico é a reflexão sobre 
a teologia dos sacramentos. Esta tem sido 
sempre objecto de grandes reflexões por 
parte de grandes teólogos e liturgistas que 
deixaram obras de referência74. A história 
desta teologia dá referências concretas às 
celebrações do mistério, onde o sinal visí-
vel e sensível é imperativo como presença 
objectiva. Será, pois, oportuno perguntar-
-se hoje qual a mediação mais adaptada 
para que o discurso sacramental seja ao 
mesmo tempo fiel e compreensível. Se o 
acento se coloca do lado da “comunhão e 
comunidade”, como o fizemos prevalen-
temente, é favorecida a acção comunitá-
ria onde terá relevância a “aula litúrgica” 
(espaço da assembleia). O edifício-igreja 
é o lugar habitual da celebração dos sacra-
mentos. Pelo que lhe é pedida homogenei-
dade estrutural que passa pela fidelidade 
traduzida na compreensão daquilo que os 
sacramentos são verdadeiramente. A teo-
logia deve dar à arquitectura todos estes 
elementos para que esta se sinta neste 
caminho de fidelidade. E aqui não é sufi-
ciente um apontamento fenomenológico 
ou sociológico. Fizemos referência a que 
os Rituais privilegiam a participação, 

74 Entre outros: pense-se a K. Ranher, A. M. Roguet entre 
os teólogos e a O. Casel, B. Botte, C. Vagaggini, J.Y. 
Hameline, Louis-Marie Chauvet, entre os liturgistas.

traduzida no “agir” do “ser” da Igreja que 
é a comunhão. Mas lembrar sempre, que 
se trata da celebração dos “mistérios” 
onde esta comunhão se realiza porque é 
“dom” de Deus oferecido em Jesus Cristo 
para salvação dos homens. A dimen-
são escatológica, sempre presente, para 
que o “louvor a Deus” seja aquele que o 
Filho e os seus irmãos oferecem ao Pai, 
tem de ser inscrito arquitecturalmente 
no edifício. A arquitectura deve ter a 
“genialidade” de tornar visível esta “aber-
tura escatológica”75 que faz distinguir 
o edifício-igreja, dum teatro, dum poli-
desportivo, dum estádio, ou de um outro 
espaço para grandes aglomerações de 
pessoas. Este será, seguramente o pecado 
mais persistente da arquitectura contem-
porânea. É preciso uma mão “genial” 
para “criar” este “abertura” com aquela 
elegância estrutural que a liturgia exige 
como sobriedade e simplicidade, sob o 
risco do “culto a Deus ser mal servido”76.

José P. Ribeiro Gomes

Oficial da Congregação para o Culto Divino 
e Disciplina dos Sacramentos, Secção IV: Arte e 
Música para a Liturgia.

75 Imprescindível a leitura de “Costruire la chiesa” 
de Rudolf Schwarz. Tradução italiana: Costruire la 
chiesa. Il senso liturgico nell’architettura sacra, Ed. 
Morcelliana, 1999.

76 Palavras de Paulo VI na “Missa dos Artistas” (7 de 
Maio de 1964).
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«Ouro»: termo quase mágico quando 
se pronuncia, tantas são as conotações 
que ele inclui nos vários âmbitos da vida: 
desde o falar ordinário – que faz referên-
cia a provérbios em que entra a palavra –, 
aos numerosos significados que estão em 
causa, quando a ele nos referimos, como a 
economia, a política, a medicina, a lógica 
monetária, o desporto...

Num tempo como o nosso, em que 
as políticas monetárias e o comércio se 
caracterizam, desmesuradamente, pela 
procura do ouro mais do que noutros tem-
pos (basta observar o aumento exponen-
cial do preço do ouro), uma reflexão sobre 
o seu uso no culto pode constituir um estí-
mulo tanto para fazer emergir o sentido da 
sua presença desde as origens do cristia-
nismo, como para evidenciar o significado 
que a comunidade cristã adquire no acto 

de oferecer o seu “ouro” por um motivo 
particular inerente ao culto.

As raízes deste percurso encontram-
-se no entrelaçar do seu sentido originário 
que este metal suscitou pela sua raridade, 
a sua inoxidabilidade, o seu esplendor: 
elementos que contribuíram ao longo das 
gerações e levaram as tradições religio-
sas a considerá-lo como símbolo da luz 
celeste ou, melhor, de uma realidade que 
vai para além do ordinário e faz pensar na 
imortalidade.

1. Desde o Génesis até ao Apocalipse

No texto latino da bíblia a palavra 
aurum aparece 316 vezes. Desde Gen 2, 
11 em que se fala do paradisíaco rio Fison 
(Um rio saía de Éden para regar o jardim 
e de lá se dividia formando quatro braços. 
O primeiro chama-se Fison; rodeia toda 
a terra de Hévila, onde há ouro; é puro o 
ouro dessa terra na qual se encontram o 
bdélio e a pedra de ónix”. O 2º Geon, 3º 
Tigre; 4º Eufrates), até Ap 21, 21 que des-
creve a nova Jerusalém, cuja praça é “de 
ouro puro como um vidro transparente”, o 
termo “ouro” é usado em numerosos con-
textos.

A arca da aliança é revestida de ouro; 
dois querubins de ouro a guardavam (cf, 
Ex 25, 10-18). O templo de Salomão res-
plandecia de ouro (cf. 1Re 6, 20-30). E, 
em contraposição com o vitelo de ouro 
(Cf. Ex 32,4), associa-se o conceito que 

“O OURO É A PRÓPRIA DIVINDADE”:
SIMBÓLICA BÍBLICO-LITÚRGICA DO OURO
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este metal inclui: símbolo de Deus, o 
único Santo. Nesta linha deve-se com-
preender o presente do ouro da parte dos 
Magos no momento da manifestação de 
Jesus ao mundo (cf. Mt 2,11), mas tam-
bém o símbolo da ciência que se deve 
considerar mais preciosa que o ouro (Pr 
8,10: «Aceitai a minha instrução e não a 
prata, a ciência mais do que o ouro fino... 
»), e daquela sabedoria que faz brotar do 
acolhimento na própria vida a palavra 
de Deus (cf. Sal 19, 11: «os preceitos do 
Senhor são mais preciosos do que muito 
ouro fino»).

Na mesma linha, a passagem à reali-
dade da fé em Cristo que é mais preciosa 
do que o ouro provado pelo fogo (cf. 
1Pe 1,7). Uma fé que tem sempre diante 
aquele Filho do homem que no final dos 
tempos aparecerá trazendo sobre a cabeça 
uma coroa de ouro (cf. Ap 14, 14).

É do uso desta metáfora do ouro na 
Bíblia – a que aqui apenas acenamos – 
que a liturgia se inspirou e instaurou uma 
praxe comum a todos os ritos em que ela 
é celebrada.

2. A simbólica do ouro

Os metais são o símbolo da energia 
potencial, da transformação e da transmu-
tação. Eles permitem hierarquizar a evo-
lução, fixar os graus iniciadores da escala 
individual ou colectiva. Assim, na paleon-
tologia, as quatro idades da humanidade 
são identificadas por quatro metais e cor-
respondem respectivamente ao ouro, à 
prata, ao bronze e ao ferro. Esta sucessão 
conduz simbolicamente à regressão espi-
ritual, afastando sempre mais o homem 
da divindade e aproximando-o de valo-
res cada vez mais materiais, mais fracos 
e impuros.

Sempre sobre o plano simbólico, os 
metais encarnam a eternidade, a perma-
nência, a intemporalidade. Em relação à 
madeira, os metais evocam a solidez, mas 
também a dureza. Criados pelos deuses, 
os metais encontram-se entre as realida-
des mais nobres da terra. Os artífices, ao 
mesmo tempo venerados e temidos, são 
os artesãos da paz e ao mesmo tempo da 
guerra, do amor e do ódio.

O ouro é o vértice destas caracte-
rísticas simbólicas pelo seu modo de 
extracção, inoxidabilidade, consistência e 
esplendor. 

– Símbolo de pureza e perfeição. 
Metal raro, porque é tirado da terra atra-
vés de um procedimento de longa pes-
quisa e de refinada purificação, é o sím-
bolo do esforço para a última verdade das 
coisas e da perfeição estética e moral. Por 
causa da sua extracção através do fogo no 
crisol, simboliza também a função purifi-
catória capaz de resistir à corrupção. Na 
alquimia é considerado a alma da matéria, 
melhor, cada elemento material, espe-
cialmente cada metal, teria como desejo 
e como finalidade vir a ser transmutado 
em ouro. Idealmente deseja-se que na 
evolução do universo tudo se transforme 
em ouro, modelo máximo da existência. A 
história humana, na mitologia e também 
nas religiões, “corrompida” pela sua exis-
tência temporal, situa-se em duas “ida-
des de ouro”: uma na origem, imaginada 
como “paraíso das delícias”, onde existia 
a perfeita felicidade; outra no final, na 
qual, depois das “quedas” da humanidade 
ao longo da história, regressa ao “paraíso” 
como prémio final, no qual se pode gozar 
de todo o bem e felicidade.

– Símbolo de eternidade-realeza-
-divindade. Por não ser oxidável, pela 
sua consistência e dureza, é símbolo de 
resistência a qualquer agressão, perma-



JANEIRO – JULHO 2013 51

necendo com as suas características por 
tempo indeterminado, e, portanto, da sua 
incorruptibilidade moral. Também por 
esta razão, é símbolo do que é grande e 
infinito, isto é, da realeza humana divini-
zada e da própria divindade. Por causa da 
sua dureza, indica força e vitória, e, pela 
sua raridade e valor, é símbolo de riqueza 
e de poder.

– Símbolo solar. Por causa do seu inal-
terável esplendor remete para o símbolo 
do sol, como luz, calor, vida, bem-estar. 
Por causa do seu brilho, torna-se símbolo 
de iluminação interior, da consciência 
intelectual e da experiência espiritual. Na 
religião cristã, na qual o simbolismo solar 
tem uma clara referência a Jesus Cristo, 
Sol que provém do Oriente, o dia 25 de 
Dezembro, festa do Sol invictus, o ouro 
torna-se o metal simbólico mais difuso e 
expressivo em todas as artes litúrgicas. 

3. A linguagem do ouro na liturgia

Do dado bíblico que estabelece uma 
ligação entre o ouro e a divindade, o 
sobrenatural, deriva o uso sempre con-
victo e difuso do metal precioso nos vários 
elementos do edifício sagrado. Quando a 
comunidade cristã obteve a liberdade de 
expressão e de construção de edifícios 
para o culto, emergiu progressivamente 
o uso do ouro sobretudo naquela técnica 
típica do mosaico.

Desta solução icónica escreveram-se 
páginas de grande valor que hoje fazem 
parte do património da humanidade. A 
beleza das imagens é constantemente 
enriquecida pelo próprio ouro que remete 
para o sobrenatural, para a divindade. É 
inútil dar exemplos, porque todos temos 
bem presente as infinitas expressões de 
ontem como de hoje, da grande basílica 

de Santa Sofia, em Constantinopla até à 
Capela Redemptoris Mater, no Vaticano, 
ou o painel que se encontra na basílica da 
Santíssima Trindade, em Fátima.

Perderíamos objectividade se não 
fizéssemos alusão a um capítulo essencial 
em que o ouro tem a sua parte determi-
nante: o ícone. Não há ícone que exprima 
o mistério da salvação que não tenha 
como fundo o ouro. É o contexto de divin-
dade ou de divinização em que se coloca o 
mistério representado.

Sempre nesta linha, pensemos no uso 
do ouro sobre os códices litúrgicos e, em 
particular, sobre os evangeliários, para 
recordar que tudo é colocado na óptica 
do sobrenatural, daquela beleza infinita 
anunciada, iconizada, descrita e, numa 
palavra, celebrada nos santos mistérios 
(Cf. o Codex purpureus de Rossano, do 
séc. VI).

O actual Missale Romanum contem-
pla apenas três ocorrências (das quais, 
duas são iguais) em que está presente o 
termo: a) na super oblata da Epifania, 
quando a Igreja invoca: «Ecclesiae tuae, 
quaesumus, Domine, dona propitius 
intuere, quibus non iam aurum, thus et 
myrrha profertur, sed quod eisdem mune-
ribus declaratur, immolatur et sumitur, 
Iesus Christus», b) na antífona de entrada 
da memória dos Santos Carlos Lwanga e 
companheiros, e no comum dos mártires, 
com um texto inspirado em Sab 3, 6-7.9: 
«Tamquam aurum in fornace probabit 
electus Dominus...».

Compreende-se ainda como é que 
tudo isto tenha entrado no âmbito das 
expressões populares. Imagens, cruzes, 
fios, “ex voto”, coroas... são todos ele-
mentos, normalmente em ouro, que deno-
tam a preciosidade da oferta em relação 
com a preciosidade do conteúdo sobrena-
tural para a qual o símbolo remete.



52 BOLETIM DE PASTORAL LITÚRGICA 

4. Educar para a linguagem do ouro 
no culto

Diante destes dados que envolvem a 
sensibilidade do fiel e a cultura de quem se 
aproxima destes sinais e símbolos, emerge 
o desafio da educação para a linguagem 
do ouro, para que o uso deste metal pre-
cioso no culto não seja visto como uma 
fonte de engano, mas como chamada de 
atenção para uma realidade cujo preço vai 
muito além e para além do valor do pró-
prio ouro.

Aqui o educador é também chamado 
à atenção. Seja ele catequista ou anima-
dor, pároco ou arquitecto, artista ou ico-
nógrafo, joelheiro ou artesão, responsá-
vel do santuário ou ecónomo, liturgista 
ou guia turístico-relegioso, se não tiver 
presente as coordenadas essenciais do 
significado do ouro no culto, arrisca-se 
não só a deformar as consciências, mas, 
sobretudo, a claudicar perante uma res-
ponsabilidade que antes de ser religiosa é 
cultural.

Nesta linha coloca-se o desafio dos 
itinerários educativos, continuamente in 
progress, que põem em causa as diversas 
deontologias profissionais com motiva-
ções diversas. E é assim que: 

– O catequista ou o animador espi-
ritual e cultural tem necessidade de uma 
formação bíblica para acolher o signifi-
cado do ouro com as suas numerosas refe-
rências na tradição do Deus de Abraão, de 
Moisés, de Jesus Cristo, da Igreja;

– O director do museu diocesano tem 
o dever de valorizar elementos típicos do 
culto (a custódia, píxide, cálice; vasos 
sagrados de qualquer tipo e indumentária 
litúrgica...) como uma lição que brota do 
património cultural de uma diocese;

– O artista que se propõe fazer uma 
estátua ou um ícone ou, sobretudo, um 

mosaico... encontrará na tradição elemen-
tos eloquentes não para serem copiados, 
mas para serem recriados no contexto 
cultual hodierno e relançados como uma 
página de fé, expressa hoje para o pre-
sente e para o futuro;

– O artesão que se propõe modelar 
um tema religioso terá necessidade de 
conhecer bem o sentido espiritual do pro-
jecto que tem em mente para que transpa-
reça na realidade. Só educando o sujeito a 
meditar, também o artesão se poderá tor-
nar um educador, ajudando aquele que se 
aproxima do objecto a acolher as caracte-
rísticas do símbolo;

– O guia turístico tem uma notável 
responsabilidade: as suas palavras podem 
constituir um valor desde que saibam 
apresentar com competência significados 
relativamente ao ouro ou à sua cor, como 
quando se passa diante de um quadro do 
séc. XIV e XV e se depara com o ouro de 
fundo, mas não se têm os olhos culturais 
para “ler” a colocação do mistério da fé 
naquele contexto;

– O responsável pela igreja ou santuá-
rio pode fazer um trabalho de formação ou 
de desinformação se não souber colocar à 
disposição dos fiéis objectos de ouro que 
possam dar um sentido de veritas ao sinal 
da fé, sem diminuir aqueles que experi-
mentam a pobreza.

E qual é a responsabilidade do litur-
gista? Grande e única, ainda que seja 
educador convicto e formado para saber 
enfrentar o desafio que lhe é colocado. 
Daí a responsabilidade de saber educar 
sobre todas as linguagens litúrgicas em 
que está presente o ouro; e saber educar 
sobretudo para a Beleza, aquela beleza 
que cada fiel tem necessidade de experi-
mentar no momento do culto ou das suas 
devoções: uma educação para a beleza que 
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não esquece a estreita relação que sempre 
deve existir entre ética e estética. 

5. “O ouro é a própria divindade”?

Que o ouro seja considerado como 
uma divindade é um dado adquirido. 
Diziam-no os antigos; confirma-o a expe-
riência de cada tempo e cultura. Relações 
sociais de vários tipos e que se movem 
em âmbito religioso mostram que o metal 
precioso pode constituir um elemento 
de reflexão capaz de ajudar a acolher os 
valores e limites, sempre em vista de uma 
sabedoria de vida.

Percorrer, portanto, os valores e sinais 
que a religião atribuiu ao ouro é, em certo 
sentido, recuperar a dimensão “religiosa” 
do próprio ouro. A partir do facto que a 
religião tem como objectivo a transmis-
são de valores éticos profundos, nasce a 
ocasião, para relançar desafios, especificar 
perspectivas, que abram horizontes para 
iluminar o coração da pessoa, em qual-
quer cultura que se encontre e os sinais 
possam falar. 

Nem todas as religiões consideram o 
ouro como um metal capaz de transmi-
tir valores que estão para além do “valor 
intrínseco” que ele abarca. O islamismo, 
por exemplo, afasta-se deste sinal parti-
cular. As outras grandes expressões reli-
giosas, pelo contrário, encontram no sinal 
do ouro numerosos motivos para exprimir 
a sua relação com o sobrenatural ou com 
aquelas realidades da vida que remetem 
para outros horizontes. Isto é determinado 
pelo facto cultural que o próprio signifi-
cado do ouro contém.

O uso do ouro no culto denota um 
conjunto de significados que convidam 
a acolher o seu valor simbólico para o 
saber interpretar no conjunto das celebra-

ções cristãs e não apenas na análise de um 
objecto particular. As duas exemplifica-
ções relativas ao ouro nos códices medie-
vais e nos cânticos da liturgia querem 
sublinhar uma realidade com contornos 
bem mais amplos. Nesta linha, por exem-
plo, devemos considerar os documentos 
murais: neles o fundo de ouro (pensemos 
no ouro proveniente do novo mundo, que 
serviu – segundo a tradição – para deco-
rar a basílica de Santa Maria Maior, em 
Roma) constitui a página essencial para 
colocar cada expressão icónica na grande 
história da arte cristã que procura remeter 
para a Beleza absoluta que é Deus através 
de tantas formas expressivas da Beleza 
humana. Um outro espaço diz respeito 
àquele capítulo da religiosidade e piedade 
popular, na qual encontram ressonância 
os objectos de devoção (ex voto, coroas, 
medalhas, cruzes...). O interesse por estes 
objectos não reside na sua particular pre-
ciosidade ou beleza, mas pela permanên-
cia de formas e valores simbólicos ligados 
às culturas populares.

Também as várias religiões revelam 
um forte interesse pelo ouro. Exemplo 
que constitui mais um elemento válido 
para nos darmos conta de como o facto 
religioso recorre à linguagem do ouro para 
exprimir um aspecto peculiar da fé.

Os reflexos podem ser reunidos nos 
numerosos aspectos culturais que apare-
cem evidentes para aquele que se apro-
ximar destes contributos. Exemplo elo-
quente é a página estreitamente cultural 
que permite perceber a quantidade de sig-
nificados que o ouro manifesta nas cultu-
ras de ontem e de hoje.

Neste panorama, não é indiferente a 
peculiar importância que assume o ouro 
“ético” ou “responsável”, assim chamado 
porque modelado sem o recurso do “cia-
neto” ou do “mercúrio”; nem o respeito 
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para com a pessoa que com ele trabalha 
e o ambiente em que é produzido; o ouro 
“ético” permite difundir uma nova cul-
tura do metal precioso. O maior preço 
do mercado em relação à produção ordi-
nária constitui uma chamada de atenção 
positiva para um empenho “ético”, que 
enquanto põe em causa a consciência da 
pessoa e da instituição, remete para aquele 
respeito pela natureza da qual o ouro é 
uma das mais eloquentes expressões. Num 
contexto semelhante, o uso “religioso” do 
ouro pode constituir uma sensibilização 
para a aquisição de objectos plasmados 

em ouro “ético” (pensemos nas ofertas 
em ouro que se fazem por ocasião de uma 
celebração dos sacramentos, sobretudo do 
matrimónio e ordenação).

O ouro é a própria divindade? Sim, 
o ouro permanece sempre a “divindade” 
perante a qual todas as economias se ajoe-
lham; mas a sua atenção relativamente às 
realidades humanas é medida pelo olhar 
“ético” e “responsável” com que a pessoa 
se relaciona com o ouro!

Bernardino Costa, osb
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QUESTÕES LITÚRGICAS

Oração eucarística, 
aclamação depois da consagração

e anamnese

Pergunta:
Gostaria que me ajudassem a enten-

der o sentido da palavra "Senhor" na 
aclamação depois da consagração e na 
anamnese. O "Senhor" que aparece em 
ambas é o Pai ou é o Filho? Se são os dois, 
não seria de substituir uma das palavras?

Resposta:
Agradeço-lhe, em nome do Secre-

tariado Nacional de Liturgia, as consi-
derações amigas e de muito apreço que 
escreveu, testemunho da atenção com que 
segue os nossos trabalhos. 

É com todo o gosto que vou tentar 
ajudá-lo a entender o sentido da palavra 
"Senhor" ao longo da Oração eucarís-
tica, e mais concretamente na aclamação 
depois da consagração, na anamnese e na 
oblação. 

Começo por clarificar o sentido das 
quatro expressões que acabo de citar, 
servindo-me, exclusivamente, das pala-
vras com que a Instrução Geral do Missal 
Romano se lhes refere.

1. Oração eucarística

A Instrução Geral do Missal Romano 
refere-se, em muitos dos seus números, à 
Oração eucarística. Para não me alongar 
cito apenas os seguintes: 30, 72, 78, 79, 
147. Em síntese, aí se diz que a Oração 
eucarística é o coração da Missa ou Ceia 

do Senhor; que só o bispo ou o presbítero 
lhe podem presidir e dizê-la, por força da 
ordenação recebida; que ao fazê-lo, se diri-
gem a Deus Pai, agem na pessoa de Jesus 
Cristo, e a realizam no poder do Espírito 
Santo, em nome de todo o povo, dando 
graças ao Pai do Céu pela obra da salva-
ção, e convertendo as oblatas no Corpo 
e Sangue de Cristo; que participando na 
Oração eucarística, toda a assembleia se 
une a Cristo na proclamação das maravi-
lhas de Deus e na oblação do sacrifício, 
escutando-a na fé e em silêncio, ou inter-
vindo nos momentos previstos.

Da riqueza desta catequese litúrgica 
sublinho este ponto: toda a Oração euca-
rística, por ser oração de Cristo, embora 
pronunciada pela boca do bispo ou do 
presbítero, é dirigida ao Pai, pelo que, 
todas as vezes que eles dizem a palavra 
"Senhor", dentro desta grande Oração, é a 
Deus Pai que se dirigem, imitando, assim, 
o Filho de Deus feito homem, que ao rezar 
falava sempre com o Pai. 

Assim procedeu sempre a Igreja, 
desde a primeira Oração eucarística his-
toricamente conhecida, que pode encon-
trar em Antologia Litúrgica, n. 778, e 
começa assim: «Nós Vos damos graças, 
ó Deus, por Jesus Cristo, vosso muito 
amado Filho, que nestes últimos tempos 
nos enviastes (como) Salvador, Reden-
tor e Mensageiro da vossa vontade. Ele 
é a vossa Palavra inseparável, por quem 
tudo criastes e que, porque assim foi do 
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vosso agrado, enviastes do Céu ao seio de 
uma Virgem. Tendo sido concebido, fez-Se 
homem e manifestou-Se como vosso Filho, 
nascido do Espírito Santo e da Virgem».

E porque o faz a Igreja assim? Por-
que em tudo procura imitar Jesus, que 
enquanto viveu entre nós, sempre orou 
ao Pai e com Ele gostava de falar. Até de 
noite O procurava para dialogar com Ele 
as preocupações que sentia, pois não Lhe 
eram indiferentes as atitudes daqueles que 
O seguiam mais de perto, nem das mul-
tidões que ora O aclamavam como rei, 
ora O abandonavam, desinteressadas das 
verdades de vida que Ele lhes ensinava. 
Gosto idêntico ao de Jesus continua a 
orientar a Igreja na sua oração, principal-
mente na Oração eucarística.

No século IV, um Concílio de Cartago 
presidido por S. Agostinho, determinou 
mesmo que «nas preces, ninguém deve 
nomear o Pai em vez do Filho, nem o 
Filho em vez do Pai, e quando se estiver 
ao altar, a oração (=Oração eucarística) 
deve ser sempre dirigida ao Pai; e, se 
alguém copiar para si próprio um modelo 
de preces feito por outrem, não o utilize 
antes de o ter submetido a irmãos mais 
instruídos» (Antologia Litúrgica 2260). 
A razão desta norma é fácil de perceber. 
Quem preside à Eucaristia é Cristo e quem 
ora é Cristo. E Cristo ora ao Pai, não ora 
a Si mesmo. O bispo ou o presbítero que 
presidem à Oração eucarística, fazem-no 
na pessoa de Cristo, ou seja, procedem 
como Ele sempre procedeu; falam com o 
Pai.

Outro é o modo habitual de proceder 
dos fiéis. Eles falam de preferência com 
Jesus, o Mediador entre Deus e os homens, 
e a Jesus rezam porque assim o apren-
deram dos Apóstolos. Com o Pai, falam 
quase exclusivamente quando dizem a 
oração que Jesus lhes ensinou: Pai nosso, 

que estais nos Céus. Mas é a Cristo que 
se dirigem na aclamação depois da con-
sagração, como irei explicar de seguida, 
chamando-Lhe Senhor, anunciando a sua 
morte ressurreição, que já aconteceram, e 
proclamando antecipadamente a sua vinda 
gloriosa, no fim dos tempos. 

2. Narração da instituição 
 e consagração 

Sobre a narração da instituição e 
consagração diz a Instrução Geral: 
«Mediante as palavras e gestos de Cristo, 
realiza-se o sacrifício que o próprio Cristo 
instituiu na última Ceia, quando ofereceu 
o seu Corpo e Sangue sob as espécies do 
pão e do vinho e os deu a comer e a beber 
aos Apóstolos, ao mesmo tempo que lhes 
confiou o mandato de perpetuar este mis-
tério (IGMR 79,d).

O que se infere deste texto da Ins-
trução, é que a narração da instituição e 
consagração é um dos elementos princi-
pais da Oração eucarística, por ser cons-
tituído pelas próprias palavras e gestos de 
Cristo na última Ceia. Vou analisá-la com 
algum pormenor.

Consagração do pão
 
Na consagração do pão vem sem-

pre, em primeiro lugar, a evocação do 
momento em que Jesus celebrou a Ceia 
com os Apóstolos. Só depois se faz refe-
rência à sua paixão, e ao gesto de Ele ter 
tomado o pão em suas mãos: Na véspera 
da sua paixão, Ele tomou o pão em suas 
santas e adoráveis mãos (OE I); Na hora 
em que Ele se entregava, para voluntaria-
mente sofrer a morte,  tomou o pão  (OE 
II); Na noite em que Ele ia ser entregue, 
tomou o pão (OE III); Quando chegou a 
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hora em que ia ser glorificado por Vós…, 
durante a Ceia, tomou o pão (OE IV).

Referem-se a seguir os gestos de Jesus 
relativamente ao pão: levantando os olhos 
ao céu, dando graças, abençoou-o, par-
tiu-o e deu-o aos seus discípulos (OE I); 
dando graças, partiu-o e deu-o aos seus 
discípulos (OE II); dando graças, aben-
çoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípu-
los (OE III); abençoou-o, partiu-o e deu-o 
aos seus discípulos (OE IV). 

Por fim, citam-se as palavras que 
Jesus pronunciou, iguais em todos os rela-
tos: Tomai, todos, e comei; isto é o meu 
Corpo que será entregue por vós.

Consagração do cálice

A segunda parte da narração é dedi-
cada ao cálice: De igual modo, no fim da 
Ceia, tomou este sagrado cálice em suas 
santas e adoráveis mãos (OE I); De igual 
modo, no fim da Ceia, tomou o cálice (OE 
II); De igual modo, no fim da Ceia, tomou 
o cálice (OE III); De igual modo, tomou o 
cálice com vinho (OE IV). 

Evoca-se a seguir o que Jesus fez com 
o cálice: dando graças, abençoou-o e 
deu-o aos seus discípulos (OE I); dando 
graças, deu-o aos seus discípulos (OE 
II); dando graças abençoou-o e deu-o aos 
seus discípulos (OE III); dando graças, 
deu-o aos seus discípulos (OE IV). 

Por fim, citam-se as palavras que 
Jesus pronunciou neste momento, iguais 
em todos os relatos: Tomai, todos, e bebei: 
este é o cálice do meu Sangue, o Sangue 
da nova e eterna aliança, que será derra-
mado por vós e por todos, para remissão 
dos pecados. Fazei isto em memória de 
Mim.

O cuidado destas narrações deixa-nos 
adivinhar o encanto com que a Igreja as 
guardou na sua memória. Nada do que 

Jesus disse e fez foi esquecido, e nada 
deve ser acrescentado ao que Ele fez e 
disse nesses dois momentos da celebração 
da Ceia. Esses gestos do Filho de Deus, 
em hora tão solene, são para fazer, em 
sua memória, até que Ele venha; e as suas 
palavras são para repetir, sem lhes alterar 
o sentido, e, se possível, a própria forma, 
enquanto esperamos a sua vinda gloriosa.

Aclamação depois da consagração

Durante muitos séculos, a Liturgia 
romana limitou a intervenção dos fiéis na 
Oração eucarística apenas a três momen-
tos: no diálogo do prefácio, no Sanctus e 
no Amen final. Tal tradição ocidental foi 
quebrada pela última reforma litúrgica, 
ao acrescentar mais uma intervenção dos 
fiéis: a aclamação depois da consagração. 
Considero-a uma das mais felizes novi-
dades introduzidas pela reforma litúrgica 
do Concílio Vaticano II, e digo-o por três 
razões: a) porque dá voz, uma vez mais, 
à assembleia dos fiéis, durante a Oração 
eucarística; b) porque tal intervenção 
ajuda a quebrar, muitas vezes, a monoto-
nia da voz do presidente; c) porque dá ao 
povo cristão o ensejo de chamar "Senhor" 
Àquele que o é até do próprio sábado (cf. 
Mt 12,8).

Jesus é "Senhor", como o afirmamos 
nas invocações iniciais da Missa, no canto 
do Glória a Deus nas alturas, na aclama-
ção depois do Evangelho, na profissão de 
fé ou Credo. É caso para dizer: a palavra 
"Senhor" é tão importante neste contexto 
celebrativo, que nenhuma outra serve 
para a substituir. Só ela está certa. Mor-
tem tuam annuntiamus, Domine, et tuam 
resurrectionem confitémur, donec venias, 
diz o texto latino do Missal Romano. 
Sim, é a morte e ressurreição de Jesus 
que anunciamos; é a sua última vinda que 
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esperamos. Ele já morreu e ressuscitou, 
mas há-de voltar uma segunda vez, no 
fim dos tempos, para julgar os vivos e os 
mortos. Que nesse dia e nessa hora Ele 
nos encontre a fazer o que nos mandou, a 
Eucaristia, e a proclamar a nossa fé com 
todo o coração. E uma vez que o ministro 
ordenado só pode dirigir-se ao Pai, den-
tro da Oração eucarística, chamando-Lhe 
Senhor, que ao menos a assembleia chame 
"Senhor" a Jesus, nosso Deus, Redentor e 
Salvador, dizendo: Anunciamos, Senhor, a 
vossa morte, proclamamos a vossa ressur-
reição. Vinde, Senhor Jesus!

3. Anamnese e oblação

Cito uma vez mais a Instrução Geral: 
«Em obediência ao mandato, recebido 
de Cristo Senhor através dos Apóstolos, 
a Igreja celebra a memória do mesmo 
Cristo, recordando de modo particular a 
sua bem-aventurada paixão, gloriosa res-
surreição e ascensão aos Céus. No memo-
rial, a Igreja, de modo especial aquela 
que nesse momento e nesse lugar está 
reunida, oferece a Deus Pai, no Espírito 
Santo, a hóstia imaculada. A Igreja deseja 
que os fiéis não somente ofereçam a hóstia 
imaculada, mas aprendam a oferecer-se 
também a si mesmos e, por Cristo media-
dor, se esforcem por realizar de dia para 
dia a unidade perfeita com Deus e entre 
si, até que finalmente Deus seja tudo em 
todos (IGMR 79, e-f).

A anamnese litúrgica é a recordação 
perfeita e viva, em obediência ao mandato 
recebido de Cristo Senhor e por sua graça, 

dos acontecimentos centrais da fé cristã: 
o nascimento de Jesus, a vida pública, a 
Boa Nova, a Ceia, a paixão, a ressurrei-
ção, as aparições, a ascensão aos Céus, 
e todas as coisas que Ele fez e ensinou 
enquanto conviveu com os Apóstolos, e 
que, segundo o Evangelho de S. João, "se 
fossem escritas, uma por uma, penso que 
o mundo não teria espaço para os livros 
que se deveriam escrever" (Jo 21, 25).

Para que recorda a Igreja esses acon-
tecimentos salvadores durante a celebra-
ção eucarística? Para os tornar presentes 
à assembleia reunida, a fim de que, com 
Cristo, por Cristo e em Cristo, Ela os ofe-
reça agora, pelas mãos dos seus ministros 
e dos fiéis, ao Pai celeste, no poder do 
Espírito Santo, e também para deles rece-
ber as infinitas graças que a morte reden-
tora de Jesus neles deixou impressa para 
sempre.

Assim se exprimem a anamnese e a 
oblação da Oração Eucarística II: «Cele-
brando, agora, Senhor, o memorial da 
morte e ressurreição de vosso Filho, nós 
Vos oferecemos o pão da vida e o cálice 
da salvação e Vos damos graças porque 
nos admitistes à vossa presença para Vos 
servir nestes santos mistérios».

É evidente que este "Senhor" do qual 
se fala na anamnese e na oblação, é o Pai 
de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ambos, 
o Pai e o Filho, são Senhores, com letra 
grande, na unidade do Espírito Santo, que 
é Senhor e fonte de vida.

É só a Eles, Trindade Santíssima, que 
a Igreja presta culto de adoração. A Eles a 
glória e o poder pelos séculos dos séculos. 
Amen.

Um colaborador do SNL
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HISTÓRIA 
DO SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA

Os seus Secretários ou Directores (VIII)

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

Um Director que tem de se
ocupar de tudo

Durante muitos meses, é pela pessoa 
de Mons. Aníbal Ramos que passa tudo o 
que tem a ver com o Secretariado. A ele 
são dirigidas cartas, telefonemas, pedi-
dos de todo o género, e é ele próprio que 
responde a cada carta ou cartão, atende o 
telefone, pede favores a pessoas ou vai ao 
correio levar a correspondência. 

É o que se deduz destas suas notas 
pessoais, escritas entre 9 e 13 de Dezem-
bro de 1974. 

«09-12-1974: Escrevi à Ir. Cecília 
Amorim, religiosa do Instituto do Sagrado 
Coração de Maria, residente na Cúria 
Generalícia, em Roma, a dizer-lhe que 
lhe mandava pela Ir. Maria Albertina, do 
mesmo Instituto, os textos do "Projecto do 
Próprio de Portugal Metropolitano para 
a Liturgia Horarum" e do "Projecto do 
Próprio de Portugal Metropolitano para 
o Missale Romanum"». Não existe, no 
arquivo do Secretariado, cópia do escrito 
enviado por Mons. à Irmã Celina. 

«10-12-1974: Voltei ao Colégio das 
Caldinhas para tratar com o P. Manuel 
Simões de assuntos do Secretariado.  Não 
encontrou o texto latino do Ritual do Culto 
Eucarístico, mas deu-me uma norma do 

pedido de aprovação ou confirmação do 
texto litúrgico em vernáculo. Por sinal era 
a pedir a aprovação do Ritual da Confir-
mação». O arquivo do Secretariado con-
tinuava em Braga e Mons. sentia neces-
sidade de se encontrar periodicamente 
com o anterior Director, para lhe falar de 
assuntos de interesse mútuo e trazer para 
Aveiro documentos de que precisava.

«Antes de partir de Aveiro, neste dia, 
recebi um ex. do Directório Litúrgico para 
o próximo ano e 2 exs. da Oração de Lau-
des e Vésperas na Missa das Exéquias. 
Ambos os volumes foram preparados pelo 
Dr. Costa Maia, do Porto».

«11-12-1974: Entreguei à Ir. Maria 
Albertina da Silva Pereira os Próprios 
de Portugal Metropolitano para a Litur-
gia Horarum e para o Missale Romanum, 
do Cónego José Falcão, para ela os levar 
pessoalmente para Roma no próximo dia 
18 e os entregar à Ir. Maria Cecília Amo-
rim que os fará chegar com prontidão à 
Congregação para o Culto Divino». Esta 
nota completa a do dia 9, e ambas estão 
relacionadas com a carta a que já nos 
referimos no último Boletim de Pastoral 
Litúrgica, enviada ao P. João Caniço. Por 
ela ficamos também a saber que o Cón. 
José Falcão prepara material para o Missal 
e o Ofício Divino em língua portuguesa. 

«Recebi um cartão do P. José Ferreira 
a aceitar o meu pedido para rever todo 
o texto do "Ordo Paenitentiae" e o meu 
(do sr. Bispo de Leiria também) convite 
para colaborar, de modo permanente, no 
Secretariado». Uma dupla vitória para 
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Mons., que lhe deu, como veremos mais 
adiante, muita alegria.

«13-12-1974: Telefonou-me de Lis-
boa, às 21 h, o Cónego José Falcão 
para agradecer a minha carta e pedir o 
original dos seus Projectos de Próprios 
de Portugal, que deseja rever, antes de 
serem enviados para Roma. Falou-me 
também do Calendário, mas eu não sabia 
do estado da questão, pois não se tratava 
do Directório ou Folhinha… A corres-
pondência entre Mons. e o Cón. José Fal-
cão é frequente. Desta vez a urgência do 
assunto exigiu um telefonema a horas já 
tardias, tendo em conta que se estava no 
mês de Dezembro.

«Escrevi ao sr. Bispo de Leiria uma 
carta em que lhe dei conta dos trabalhos 
em curso no Secretariado e da minha preo-
cupação em formar o pequeno grupo que 
há-de constituir o Secretariado». Esta breve 
nota mostra o cuidado de Mons. em man-
ter o Presidente da Comissão Episcopal de 
Liturgia a par dos assuntos do Secretariado.

Bem sei que se trata de notas pessoais. 
Apesar disso, impressionam tantas expres-
sões sempre na primeira pessoa: escrevi 
a alguém, voltei ao Colégio, recebi uma 
carta, entreguei os próprios, telefonou-me 
o Sr. Cónego.

O Secretariado era ele. Com o tempo 
deixará de ser assim. Mas por agora não 
há outra solução. Alguém tem de dar estes 
primeiros passos sozinho.   

Cartas 
que completam as notas pessoais 

Para quem organizou o arquivo do 
Secretariado, a descoberta das notas de 
Mons. foi um achado importante. Mas 
nada há que substitua as cartas a que essas 
notas se referem e outras, em relação às 
quais elas são omissas.

Cartão do Padre José Ferreira

Começamos por este cartão escrito 
pelo Padre José Ferreira a Mons. Aníbal 
Ramos, no dia 9 de Dezembro de 1974, 
e referenciado na nota pessoal do dia 11: 
«Meu caro amigo: Desculpe não ter mais 
respondido à sua carta; esqueci-me sim-
plesmente, no meio da barafunda do dia 
a dia! Pode mandar a tradução do "Ordo 
Paenitentiae"; revê-la-ei o mais rapida-
mente possível. Não é preciso mandar o 
texto latino; eu tenho-o. No entanto penso 
que, em princípio, a tradução de um livro 
litúrgico é muito mais complexa do que a 
de qualquer outro texto. Em princípio, a 
tradução deveria ser, finalmente, vista por 
uma equipa. No entanto, eu dou, de bom 
gosto, as minhas achegas, como souber. 
Quanto ao Secretariado, aceito colaborar. 
Se pus restrições, foi porque não sabia 
mais nada dele; e, depois, não tinha gran-
des tradições. Mas espero que assim se vá 
definindo por si. Colaboro. O tempo e o 
mais, terá de ser depois precisado. Não 
falei nada recentemente com o meu bispo; 
mas ele já me tinha autorizado a colabo-
rar. Poderá talvez pôr-se até a hipótese de 
uma colaboração maior. Aguardo as suas 
ordens. Com amizade. P. José Ferreira».

 O P. José Ferreira conhecia Mons. 
Aníbal de longa data. Sentindo-se à von-
tade com ele, diz-lhe o que pensa. Pri-
meiro que tudo, garante-lhe que está dis-
ponível para rever a tradução do Ritual da 
Penitência. Deve acrescentar-se que ele 
tinha capacidade para isso, por ter sido, 
durante muitos anos, professor de latim, 
e sobretudo pela sua sensibilidade litúr-
gica, já então muito apreciada por quem o 
conhecia, como era o caso de Monsenhor. 

Após este primeiro sim, exprime a 
sua opinião sobre as traduções litúrgicas 
em geral, afirmando que, na medida do 
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possível, devem ser trabalho de equipa, 
como mais tarde veio a acontecer com 
outros Rituais, e particularmente com o 
Missal e a Liturgia das Horas, que tanto 
devem à dedicação e competência do Cón. 
José Falcão e do P. Manuel Simões, S.J., 
os quais o Senhor já chamou à sua pre-
sença, e de outros que ainda temos entre 
nós. Contudo, porque essa equipa ainda 
não existia, e menos ainda o hábito de 
trabalhar em grupo, Mons. Aníbal sentia-
-se muito feliz quando encontrava um 
latinista disponível para traduzir o texto 
de determinado Ritual e depois outra 
ou outras pessoas para rever a tradução, 
como o P. José Ferreira lhe assegura: Eu 
dou, de bom gosto, as minhas achegas, 
como souber. E de facto sabia. 

O último ponto abordado pelo P. José 
Ferreira no seu cartão é o Secretariado, 
acerca do qual diz duas coisas: que aceita 
colaborar, o que é importante, e que as 
restrições por ele apresentadas foi porque 
não sabia mais nada do anterior [Secreta-
riado], uma vez que essa instituição não 
tinha grandes tradições entre nós, o que 
é verdade. Ele sabia do que falava, pois 
fizera parte, com outros Padres, entre eles 
o autor destas crónicas, do «grupo de 
cinco responsáveis diocesanos que for-
mam equipa com o Secretariado», como 
se exprime o saudoso P. Barbosa Pinto, em 
carta a D. Florentino (26.06.1972). Claro 
que este «Secretariado» era apenas e só 
o próprio Secretário, e os «cinco respon-
sáveis diocesanos» apenas e só um grupo 
que formava equipa com ele, quando era 
convocado.

Foi com Mons. Aníbal que o Secre-
tariado se foi inventado e determinando 
pouco a pouco, como o P. José Ferreira 
escrevera na sua carta: «Espero que assim 
se vá definindo por si», até ao dia em que 
sentiu necessidade de se dotar de Estatutos 

próprios, iniciados pelo primeiro Director 
do Secretariado, o P. Tomás Gonçalinho, e 
depois ampliado e concluído com as ache-
gas dos seus membros, em reuniões a isso 
destinadas.

Uma coisa é certa: o P. José Ferreira 
foi o primeiro convidado a dizer aceito 
colaborar, colaboro. E para que não res-
tassem dúvidas sobre esta sua decisão, 
acrescenta: «Não falei nada recentemente 
com o meu bispo; mas ele já me tinha 
autorizado a colaborar. Poderá talvez 
pôr-se até a hipótese de uma colabora-
ção maior». Uma vez mais estes dizeres 
foram proféticos. Essa colaboração maior 
não tardou a tornar-se realidade e a durar 
no tempo, de tal modo que, passados qua-
renta anos, o seu autor continua a sentir-se 
membro do Secretariado. Embora as limi-
tações de saúde não lhe permitam marcar 
presença em cada reunião, não deixa de 
o fazer, sempre que pode, na primeira 
segunda-feira de cada mês.

Mas este cartão, de poucas palavras, 
produziu ainda outro efeito. Ao inteirar-se 
do que o seu autor lhe dizia, Mons. Aníbal 
começou a sentir-se mais acompanhado, 
como iremos ver, já de seguida.

Resposta de Mons. Aníbal 
ao cartão anterior

Escrito no dia 9 de Dezembro 
(segunda-feira), e recebido em Aveiro 
no dia 11 (quarta-feira), o cartão do P. 
José Ferreira teve resposta imediata no 
dia seguinte (quinta-feira), através da 
seguinte carta escrita por Mons. Aníbal no 
dia 12 de Dezembro: «Caro Padre José 
Ferreira. Venho comunicar a recepção 
do seu cartão de 9 do corrente e agra-
decer reconhecidamente a aceitação do 
meu pedido referente à revisão de todo o 
texto do "Ordo Paenitentiae". Concordo 
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com a sua opinião sobre o trabalho em 
grupo, mas creio que neste momento e 
dada a diversidade dos textos a escolher 
para qualquer parte significativa do rito 
– o que permite uma selecção mais inte-
ligente e adequada a cada circunstância 
– teremos de avançar, procurando com-
pensar em oportunidade o que porventura 
viermos a perder em qualidade. Não há 
critérios sem inconvenientes, como sabe. 
A aceitação por parte do P. José Ferreira 
recebe um agradecimento reconhecido de 
Monsenhor, pleno de sinceridade. Não era 
fácil encontrar colaboradores que reunis-
sem as qualidades indispensáveis para um 
serviço deste género. O trabalho de um 
tradutor pode sempre ser melhorado, mas 
é a última correcção de um revisor que dita 
a qualidade do produto final. Do tradutor 
exige-se fidelidade ao original e beleza de 
linguagem na tradução; do revisor de um 
texto traduzido esperam-se outras qua-
lidades não menos importantes. No caso 
vertente, espera-se que tenha, sobretudo, 
formação e sensibilidade litúrgica. O 
P. José Ferreira era a pessoa indicada, e 
Mons. Aníbal está certo disso.

Agradeço também – e ainda mais – 
a sua boa vontade de colaborar com o 
Secretariado, de modo permanente, e até 
admitindo "a hipótese de uma colabora-
ção maior". Aquela aceitação e esta pers-
pectiva deram-me grande consolação, 
como deve calcular. Grande consolação e 
não menor tranquilidade de espírito. Não 
sei como foi o sono dessa noite de Mon-
senhor, mas estou em crer que terá sido 
muito mais pacífico do que outros das últi-
mas semanas.

A urgência de publicar os textos litúr-
gicos em atraso absorve-me o tempo e 
exige cuidados especiais; mesmo assim, 
continuo a trabalhar na escolha de um 
pequeno grupo que venha a constituir o 

Secretariado e lhe permita tanto recupe-
rar o tempo perdido como corresponder 
às necessidades crescentes do Povo de 
Deus neste domínio. Quando o Secreta-
riado se tornou realidade, não de nome 
mas de facto, percebeu-se melhor a sua 
importância e a pobreza em que se tinha 
vivido até aí, sem ele ou com ele redu-
zido a uma pessoa. O ritmo mensal das 
reuniões, a visão alargada sobre os pro-
blemas que iam surgindo e precisavam de 
resposta, o nascimento e consolidação de 
uma consciência de grupo, o facto de os 
seus membros se enriquecerem e apoia-
rem mutuamente, e sobretudo por se tratar 
de um conjunto de pessoas com formação 
litúrgica específica, a quem se podiam 
pedir tarefas concretas nos vários domí-
nios da liturgia, possibilitou um salto de 
qualidade. Monsenhor tinha consciência 
de que esse era o problema número um a 
resolver para recuperar o tempo perdido 
e responder às necessidades que cresciam 
todos os dias.

Segue hoje, pelo correio o texto da 
restante tradução do "Ordo Paeniten-
tiae". Eu precisaria de ter o texto com-
pleto e revisto antes do fim do mês, para 
assegurar o compromisso da tipografia 
que o irá imprimir. Peço-lhe também a 
indicação da remuneração que achar lhe 
seja devida, para que venha a ser satis-
feita em tempo oportuno. Creia-me muito 
fraternalmente. Aveiro, 12 de Dezembro 
de 1974». Os sonhos de Mons. Aníbal 
não se tornaram realidade na data por ele 
indicada. De facto, a 1.ª edição em lín-
gua portuguesa da Celebração da Peni-
tência ainda demorou dois anos (1976). 
Mas seria demasiado longo dizer agora 
os motivos que estiveram na origem de 
tão grande demora, quando parecia que o 
mais difícil estava feito.

José de Leão Cordeiro
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Em 1993 foi apresentado e tornado 
público o «Catecismo da Igreja Católica». 
Antes dele houve muitos outros. Uns mais 
completos, com apresentação resumida de 
toda a doutrina da Igreja; outros nitidamente 
mais parcelares, limitando-se a desenvol-
ver alguns aspectos do ensino catequético. A 
«Didaqué» ou «Doutrina dos Doze Apósto-
los», que a partir de hoje começamos a apre-
sentar nesta secção do «Boletim» pertence 
a este segundo tipo. É o primeiro catecismo 
conhecido do catecumenado cristão, prova 
indirecta do aumento do número de candida-
tos ao baptismo e à vida cristã.

Os dois caminhos

1. 1 Há dois caminhos: um da vida e outro 
da morte. Mas a diferença entre eles é grande. 
2 O caminho da vida é este: primeiro, amarás 
a Deus que te criou; depois, ao teu próximo 
como a ti mesmo; e tudo o que não queres que 
te seja feito, não o faças a ninguém. 

Instrução sobre o caminho da vida
Primeiro mandamento

3 Bendizei aqueles que vos amaldiçoam, 
orai pelos vossos inimigos, jejuai pelos vos-
sos perseguidores. Com efeito, que agrade-
cimento mereceis, se amais aqueles que vos 
amam? Não o fazem também os pagãos? Vós, 
porém, amai os que vos odeiam; não tenhais 
inimizade. 4 Afasta-te das paixões da carne e 
do corpo. Se alguém te bater na face direita, 
oferece-lhe também a outra e serás perfeito. Se 
alguém te obrigar a acompanhá-lo durante uma 
milha, acompanha-o durante duas. Se alguém 
te levar o manto, dá-lhe também a túnica. Se 
alguém levar o que é teu, não o reclames; de 
qualquer modo não tens possibilidade. 5 Dá a 
todo aquele que te pede, sem exigir devolu-
ção, porque a vontade do Pai é que dêmos de 
graça os seus próprios dons. Feliz daquele que 
dá, segundo o mandamento, pois fica livre de 
toda a censura. Ai de quem recebe! Se alguém 

recebe por ter necessidade, não merece cen-
sura, mas, se não estiver em necessidade, dará 
contas do motivo e do fim pelos quais rece-
beu. Enviado para a cadeia, será julgado pelos 
seus actos e não sairá de lá enquanto não tiver 
devolvido o último centavo. 6 Mas é verdade 
que a este propósito também foi dito: Trans-
pire a tua esmola nas tuas mãos, até que sai-
bas a quem a vais dar.

Segundo mandamento

2. 1 Instrução sobre o segundo mandamento: 
2 Não matarás, não cometerás adultério. Não 
te entregarás à pederastia, nem às uniões ile-
gítimas, nem ao roubo, nem à magia, nem à 
bruxaria. Não suprimirás a criança por aborto 
e não matarás a criança já nascida. Não cobi-
çarás os bens do teu próximo. 3 Não faltarás 
ao que tiveres jurado nem darás falso testemu-
nho; não amaldiçoarás nem guardarás rancor 
a ninguém. 4 Não usarás de duplicidade nem 
em pensamento nem em palavra: a hipocrisia 
é uma armadilha fatal. 5 O teu discurso será 
isento de mentira e de palavras vãs, mas, ao 
contrário, terá a marca da sinceridade e da 
seriedade. 6 Não serás ambicioso, nem ladrão, 
nem hipócrita, nem malicioso, nem soberbo. 
Não alimentarás má intenção contra o teu pró-
ximo. 7 Não odiarás ninguém, mas repreen-
derás uns, rezarás por outros, e ainda a outros 
amá-los-ás mais do que a ti mesmo.

A instrução do sábio

3. 1 Meu filho, evita tudo o que é mal e até o 
que tiver a sua aparência. 2 Não te irrites facil-
mente: a cólera leva ao assassínio; também 
não sejas ciumento, nem brigão, nem arreba-
tado: é de tudo isso que nascem os homicídios. 
3 Meu filho, não sejas frequentador de mulhe-
res: o desejo ardente conduz à união ilegítima; 
evita também a obscenidade e os maus olha-
res: é de tudo isso que nascem os adultérios.

ANTOLOGIA LITÚRGICA, Didaqué ou 
Doutrina dos Doze Apóstolos [nn. 194-196].

NOVIDADE PERENE
DIDAQUÉ OU DOUTRINA DOS DOZE APÓSTOLOS

O primeiro catecismo de uma comunidade cristã
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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 €

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 ...............  10,00 €
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 €

Liturgia das Horas
I Advento e Natal ...................................................................................................................................  35,00 €
II Quaresma e Tempo Pascal ...............................................................................................................  35,00 €
III Tempo Comum: Semanas I a XVII .................................................................................................  35,00 €
IV Tempo Comum: Semanas XVIII a XXXIV ....................................................................................  35,00 €
Laudes, Hora Intermédia, Vésperas e Completas ...............................................................................  25,00 €
Laudes, Vésperas e Completas ..................................................................................................................  22,00 €


