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A Eucaristia é Cristo presente nas 
espécies consagradas numa oração 

eucarística. Esta presença é tão real e 
verdadeira como aquela histórica. A Missa 
serve para prestar a Deus o culto que 
lhe é agradável: «5Ao entrar no mundo, 
Cristo diz: “Não quiseste sacrifícios nem 
oblações, mas formaste-Me um corpo. 
6Não Te agradaram holocaustos nem 
imolações pelo pecado. 7Então Eu disse: 
‘Eis-Me aqui; no livro sagrado está escrito 
a meu respeito: Eu venho, ó Deus, para 
fazer a tua vontade’ ”. ... 9Assim aboliu o 
primeiro culto para estabelecer o segundo. 
10É em virtude dessa vontade que nós 
somos santificados pela oblação do Corpo 
de Jesus Cristo, feita de uma vez para 
sempre» (Heb 10, 5-7.9-10).
 Esta presença permanente entre nós 
é por expressa vontade de Cristo: «Eu 
estou convosco até ao fim dos tempos» 
(Mt 28, 20). E concretiza-o: «Na Missa 
ou Ceia do Senhor, o povo de Deus é 
convocado e reunido, sob a presidência 
do sacerdote que actua na pessoa de 
Cristo, para celebrar o memorial do 
Senhor ou sacrifício eucarístico. A esta 
assembleia local da santa Igreja se aplica 
eminentemente a promessa de Cristo: 
“Onde estiverem dois ou três reunidos em 
meu nome, aí estou Eu no meio deles” 
(Mt 18, 20). Com efeito, na celebração da 
Missa, em que se perpetua o sacrifício da
cruz, Cristo está realmente presente: 
na própria assembleia congregada em 
seu nome, na pessoa do ministro, na 
sua palavra e, ainda, de uma forma 

substancial e permanente, sob as espécies 
eucarísticas» (IGMR 27).
 As diferentes formas de presença 
sacramental não esgotam a presença de 
Cristo, mas indicam-na. A assembleia 
orante, a pessoa do ministro, a sua 
palavra, as espécies eucarísticas e as 
diversas moradas físicas e espirituais são 
sinais sacramentais da mesma presença. 
Todas são importantes porque respondem 
a diferentes necessidades: Jesus reza ao 
Pai na prece dos orantes, Jesus proclama 
e explica a Escritura, Jesus dá-se em 
comunhão sacramental e espiritual. A 
“forma substancial e permanente” encerra 
todas as demais formas de presença: o 
que falou pelos profetas, a palavra feita 
carne, o que nasceu, morreu, ressuscitou 
e subiu ao céu, continua sempre presente 
na carne assumida na encarnação. Essa 
carne gerada no seio da Virgem Maria 
é consagrada na Missa e colocada à 
disposição dos homens para remissão 
dos pecados e vida do mundo novo. Esta 
presença real de Jesus imprime, pela força 
da sua palavra, um dinamismo novo nas 
relações de Deus com o homem: Ele está 
no meio de nós. Um poeta místico cantou 
este grande mistério da Eucaristia na noite 
escura da vida humana:

« Bem eu sei a fonte que mana e corre,
 Embora seja noite.

Aquela eterna fonte não a vê ninguém
E bem sei onde é e donde vem,
 Embora seja noite.

A Eucaristia, 
Cristo na Igreja
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Não sei a fonte dela, que não há,
Mas sei que toda a fonte vem de lá,
 Embora seja noite.

Não pode haver, eu sei, coisa tão bela
E céus e terra beleza bebem dela,
 Embora seja noite.

Porque não pode ali o fundo achar,
Eu sei que ninguém a pode atravessar,
 Embora seja noite.

A claridade sua não escurece
E sei que toda a luz dela amanhece,
 Embora seja noite.

Tão caudalosas são suas correntes
Que regam céus, infernos e as gentes,
 Embora seja noite.

E desta fonte nasce uma corrente
E bem sei eu que é forte e omnipotente,
 Embora seja noite.

E das duas a corrente que procede
Sei que nenhuma delas a precede,
 Embora seja noite.

E esta eterna fonte está escondida
Em este vivo pão a dar-nos vida,
 Embora seja noite.

Aqui está a chamar as criaturas
Que bebem desta água, e às escuras,
 Porque é de noite.

Esta viva fonte que desejo,
Em este pão de vida, aí a vejo,
 Embora de noite. »1

1 S. João da Cruz, Poesias: Hino da Liturgia das Horas, 
vol III, pag. 76.

 Escrito durante o tempo da sua 
prisão no convento em Toledo, esta 
poesia é uma profissão de fé, uma oração 
e um canto a Deus pela sua presença na 
Eucaristia. Ela pode inspirar a oração e a 
vida de qualquer mortal durante a noite 
que precede o dia sem ocaso, sempre na 
presença reconfortante de Jesus Cristo no 
seu Corpo eucarístico. 
 A celebração da Missa é «acção de 
Cristo e do povo de Deus ... centro de 
toda a vida cristã»2. E vida cristã é vida 
em Cristo. Para perpetuar a sua presença, 
instituiu a Eucaristia: «Na hora em que 
Ele Se entregava, para voluntariamente 
sofrer a morte, tomou o pão e, dando 
graças (eucaristia), partiu-o e deu-o aos 
seus discípulos dizendo: ‘Tomai, todos, 
e comei: isto é o meu Corpo, que será 
entregue por vós’»3. O mesmo corpo 
gerado no seio da Virgem Maria passa 
a ser consagrado no altar da Igreja. O 
mesmo Cristo dado à luz em Belém é 
dado em comunhão na Missa. Por sua vez, 
esta comunhão eucarística realiza a união 
com Deus Trindade: «Humildemente Vos 
suplicamos que, participando no Corpo 
e Sangue de Cristo, sejamos reunidos, 
pelo Espírito Santo, num só corpo»4. Ora, 
este é o fruto da própria celebração: «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. Foi para isso que Cristo instituiu 
o sacrifício eucarístico do seu Corpo e 
Sangue e o confiou à Igreja»5.

Pedro Lourenço Ferreira
2 IGMR 16.
3 Oração Eucarística II.
4 Oração Eucarística II.
5 IGMR 16.
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Prezados irmãos e irmãs

Nas últimas catequeses reflectimos 
sobre alguns Salmos que são exemplos 
dos géneros típicos da oração: lamentação, 
confiança e louvor. Na catequese de hoje, 
gostaria de meditar sobre o Salmo 119 
segundo a tradição judaica, e 118 segundo 
a tradição greco-latina: um Salmo muito 
particular, único do seu género. Antes 
de tudo, pela sua extensão: com efeito, é 
composto por 176 versículos, divididos 
em 22 estrofes de oito versículos cada 
uma. Além disso, tem a peculiaridade de 
ser um «acróstico alfabético»: ou seja, é 
construído segundo o alfabeto hebraico, 
que é composto por 22 letras. Cada estrofe 
corresponde a uma letra daquele alfabeto, 
e com tal letra começa a primeira palavra 
dos oito versículos da estrofe. Trata-se de 
uma construção literária original e muito 
difícil, em que o autor do Salmo teve de 
demonstrar toda a sua habilidade.

Mas aquilo que para nós é mais impor-
tante é a temática central deste Salmo: 
com efeito, trata-se de um imponente e 
solene canto sobre a Torah do Senhor, ou 
seja sobre a sua Lei, um termo que na sua 
acepção mais ampla e completa, deve ser 
compreendido como ensinamento, instru-
ção, directriz de vida; a Torah é revelação, 
é Palavra de Deus que interpela o homem 
e suscita a sua resposta de obediência con-
fiante e de amor generoso. E este salmo 
está inteiramente impregnado de amor pela 

Palavra de Deus, celebrando a sua beleza, 
a sua força salvífica, a sua capacidade de 
doar alegria e vida. Porque a Lei divina 
não é um jugo pesado de escravidão, mas 
um dom de graça que nos torna livres e 
nos leva para a felicidade. «Em vossos 
decretos ponho as minhas delícias, não 
hei-de esquecer a vossa palavra», afirma 
o Salmista (v. 16); e depois: «Conduzi-me 
pela senda dos vossos mandamentos, pois 
nela estão as minhas delícias» (v. 35); e 
ainda: «Quanto estimo, Senhor, a vossa 

CANTO SOBRE A TORAH DO SENHOR 
Catequese sobre o Salmo 118, (119)
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lei! Nela medito todo o dia» (v. 97). A 
Lei do Senhor, a sua Palavra, é o centro 
da vida do orante; aí encontra consolação, 
dela faz objecto de meditação e guarda-a 
no seu coração: «Conservo a vossa pala-
vra dentro do coração, para não pecar con-
tra Vós» (v. 11): este é o segredo da feli-
cidade do Salmista; e depois ainda: «Com 
mentiras me difamam os arrogantes, mas 
eu guardo os vossos preceitos de todo o 
coração» (v. 69).

A fidelidade do Salmista nasce da 
escuta da Palavra, a conservar no íntimo, 
meditando-a e amando-a, precisamente 
como Maria, que «conservava, ponde-
rando-as no seu coração», as palavras 
que lhe tinham sido dirigidas e os acon-
tecimentos maravilhosos em que Deus se 
revelava, pedindo o seu consentimento de 
fé (cf. Lc 2, 19.51). E se o nosso Salmo 
começa nos primeiros versículos, procla-
mando «felizes» «os que andam na Lei do 
Senhor» (v. 1b) e «os que observam as suas 
ordens» (v. 2a), é ainda a Virgem Maria 
que completa a figura perfeita do crente, 
descrito pelo Salmista. Com efeito, Ela 
é a verdadeira «bem-aventurada», assim 
proclamada por Isabel, porque «acredi-
tou que teriam cumprimento as coisas que 
lhe foram ditas da parte do Senhor» (Lc 
1, 45), e é dela e da sua fé que o próprio 
Jesus dá testemunho quando, à mulher que 
tinha bradado: «Felizes as entranhas que 
te trouxeram», responde: «Felizes aqueles 
que ouvem a palavra de Deus e a põem 
em prática!» (Lc 11, 27-28). Sem dúvida, 
Maria é feliz porque o seu ventre trouxe 
o Salvador, mas principalmente porque 
acolheu o anúncio de Deus e foi guardiã 
atenta e amorosa da sua Palavra.

Por conseguinte, o Salmo 119 desen-
volve-se inteiramente ao redor desta Pala-
vra de vida e de bem-aventurança. Embora 
o seu tema central sejam a «Palavra» e a 

«Lei» do Senhor, ao lado destes termos 
recorrem em quase todos os versículos 
sinónimos como «preceitos», «decretos», 
«ordens», «ensinamentos», «promessa», 
«juízos»; e além disso muitos verbos a eles 
correlativos, como observar, guardar, com-
preender, conhecer, amar, meditar e viver. 
Todo o alfabeto se desenvolve através das 
22 estrofes deste Salmo, e também todo o 
vocabulário da relação confiante do crente 
com Deus; aqui encontramos o louvor, a 
acção de graças, a confiança, mas inclu-
sive a súplica e a lamentação, porém sem-
pre imbuídos da certeza da graça divina e 
do poder da Palavra de Deus. Também os 
versículos mais marcados pela dor e pelo 
sentido de obscuridade permanecem aber-
tos à esperança e são permeados de fé. «A 
minha alma está prostrada no pó da terra; 
vivificai-me segundo a vossa palavra» (v. 
25), reza confiante o Salmista; «Sou como 
um odre ao fumo, mas não esquecerei os 
vossos decretos» (v. 83), é o seu clamor 
de crente. Mesmo sendo posta à prova, a 
sua fidelidade encontra força na Palavra 
do Senhor: «E saberei responder aos que 
me insultam, pois confio na vossa pala-
vra» (v. 42), diz ele com firmeza; e inclu-
sive diante da perspectiva angustiante da 
morte, os decretos do Senhor constituem 
o seu ponto de referência e a esperança de 
vitória: «Por pouco não me exterminavam 
da terra, mas eu não abandonei os vossos 
preceitos» (v. 87).

A lei divina, objecto do amor apaixo-
nado do Salmista e de cada crente, é fonte 
de vida. O desejo de a compreender, de a 
observar e de orientar para ela todo o seu 
ser é a característica do homem justo e 
fiel ao Senhor, que a «medita dia e noite», 
como recita o Salmo 1 (v. 2); trata-se de 
uma lei, a de Deus, que devemos conser-
var «no coração», como reza o famoso 
texto do Shema no Deuteronómio:
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«Escuta, ó Israel... As palavras que 
hoje te prescrevo ficarão gravadas no teu 
coração. Hás-de recomendá-las a teus 
filhos e delas falarás, quer estando sentado 
em casa quer andando pelos caminhos,  
quando te deitas e quando te levantas» (6, 
4.6-7).

Centro da existência, a Lei de Deus 
exige a escuta do coração, uma escuta 
feita de obediência não servil, mas filial, 
confiante e consciente. A escuta da Pala-
vra é encontro pessoal com o Senhor da 
vida, um encontro que deve traduzir-se em 
escolhas concretas e tornar-se caminho 
e seguimento. Quando se lhe pergunta o 
que é necessário fazer para alcançar a vida 
eterna, Jesus aponta o caminho da obser-
vância da Lei, mas indicando o modo de 
o fazer para lhe dar cumprimento: «Falta-
-te apenas uma coisa: vai, vende tudo o 
que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás 
um tesouro no Céu; depois, vem e segue-
-me!» (Mc 10, 21 e par.). O cumprimento 
da Lei consiste em seguir Jesus, percor-
rer o caminho de Jesus, em companhia de 
Jesus.

Portanto, o Salmo 119 leva-nos ao 
encontro com o Senhor e orienta-nos para 
o Evangelho. Ele contém um versículo 
sobre o qual agora gostaria de meditar: é o 
v. 57: «Senhor, eu disse: A herança que me 
toca é cumprir as vossas palavras». Tam-
bém noutros Salmos o orante afirma que o 
Senhor é o seu «quinhão», a sua herança: 
«Senhor, porção da minha herança e do 
meu cálice», recita o Salmo 16 (v. 5a), 
«Deus será sempre o meu refúgio e a 
minha herança» é a proclamação do fiel 
no Salmo 73 (v. 26 b), e ainda, no Salmo 
142, o Salmista clama ao Senhor: «Sois o 
meu abrigo, a minha herança na terra dos 
vivos» (v. 6b).

Este termo, «herança», evoca o acon-
tecimento da repartição da terra prometida 

entre as tribos de Israel, quando não foi 
atribuída aos levitas porção alguma de 
território, porque a sua «herança» era o 
próprio Senhor. Dois textos do Pentateuco 
são explícitos a este propósito, utilizando 
o termo em questão: «O Senhor disse a 
Aarão: “Nada possuirás na terra deles, e 
não terás parte alguma entre eles. Eu sou 
a tua parte e a tua herança no meio dos 
israelitas”», assim declara o Livro dos 
Números (18, 20), e o Deuteronómio rei-
tera: «Por isso, Levi não teve parte nem 
herança entre os seus irmãos: Deus é a sua 
herança, como lhe prometeu o Senhor, teu 
Deus» (Dt 10, 9; cf. 18, 2; Gn 13, 33; Ez 
44, 28).

Os sacerdotes, pertencentes à tribo de 
Levi, não podem ser proprietários de ter-
ras no país que Deus oferecia em herança 
ao seu povo, cumprindo a promessa feita a 
Abraão (cf. Gn 12, 1-7). A posse da terra, 
elemento fundamental de estabilidade e 
de possibilidade de sobrevivência, era um 
sinal de bênção, porque implicava a possi-
bilidade de construir uma casa, de aí cres-
cerem os próprios filhos, de cultivar os 
campos e de viver dos frutos da terra. Pois 
bem os levitas, mediadores do sagrado e 
da bênção divina, não podem ter, como 
os outros israelitas, este sinal exterior da 
bênção e esta fonte de subsistência. Intei-
ramente consagrados ao Senhor, devem 
viver apenas dele, abandonados ao seu 
amor providencial e à generosidade dos 
seus irmãos, sem dispor de uma herança 
porque Deus é o seu quinhão de herança, 
Deus é a sua terra, que os faz viver em 
plenitude.

E agora, o orante do Salmo 119 aplica 
a si mesmo esta realidade: «O Senhor é 
a minha herança». O seu amor a Deus e 
à sua Palavra leva-o à escolha radical de 
possuir o Senhor como único bem e tam-
bém de conservar as suas palavras como 
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um dom inestimável, mais precioso que 
toda a herança e toda a posse terrena. Com 
efeito, o nosso versículo tem a possibili-
dade de uma dupla tradução e poderia ser 
apresentado também do seguinte modo: 
«Eu declarei, Senhor, que o meu quinhão 
é guardar as vossas palavras». As duas tra-
duções não se contradizem mas, ao con-
trário, completam-se reciprocamente: o 
Salmista afirma que a sua parte é o Senhor, 
mas que também conservar as palavras 
divinas é a sua herança, como depois dirá 
no v. 111: «As vossas ordens são a minha 
herança eterna, são elas que dão alegria ao 
meu coração». Esta é a felicidade do Sal-
mista: a ele, assim como aos levitas, foi 
confiada como porção de herança a Pala-
vra de Deus.

Caríssimos irmãos e irmãs, estes ver-
sículos são de grande importância também 
hoje, para todos nós. Em primeiro lugar 
para os sacerdotes, chamados a viver uni-
camente do Senhor e da sua Palavra, sem 
outras seguranças, possuindo-O como 
único bem e única fonte de vida verda-
deira. É nesta luz que se compreende a 
livre escolha do celibato pelo Reino dos 
céus, a ser redescoberto na sua beleza e 
força. Mas estes versículos são importan-
tes também para todos os fiéis, povo de 
Deus pertencente unicamente a Ele, «reino 
de sacerdotes» pelo Senhor (cf. 1 Pt 2, 9; 
Ap 1, 6; 5, 10), chamados à radicalidade 
do Evangelho, testemunhas da vida tra-
zida por Cristo, novo e definitivo «Sumo 

Sacerdote», que se ofereceu em sacrifício 
pela salvação do mundo (cf. Hb 2, 17; 4, 
14-16; 5, 5-10; 9, 11 ss.). O Senhor e a 
sua Palavra são a nossa «terra», na qual 
podemos viver na comunhão e na alegria.

Portanto, deixemos que o Senhor 
grave no nosso coração este amor pela sua 
Palavra, e nos conceda a graça de O ter, 
bem como à sua santa vontade, sempre no 
centro da nossa existência. Peçamos que 
a nossa prece e toda a nossa vida sejam 
iluminadas pela Palavra de Deus, farol 
para os nossos passos e luz para os nossos 
caminhos, como diz o Salmo 119 (cf. v. 
105), de tal modo que o nosso caminhar 
seja seguro, na terra dos homens. E Maria, 
que acolheu e gerou a Palavra, seja a nossa 
guia e o nosso conforto, estrela polar que 
indica o caminho da felicidade.

Então, também nós poderemos ale-
grar-nos na nossa oração, como o orante 
do Salmo 16, pelos dons inesperados do 
Senhor e a herança imerecida que nos 
coube como sorte:

«Senhor, 
porção da minha herança 
e do meu cálice...
Couberam-me em partilha
terras aprazíveis:
muito me agrada a minha sorte» 
(Sl 16, 5.6).

9 de Novembro de 2011
Bento XVI
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LITURGIA, 
PRIMEIRA FONTE DA ESPIRITUALIDADE CRISTÃ

A “espiritualidade”, em âmbito cris-
tão, assume um aspecto existencial: sig-
nifica a fé vivida e o seu modo de ser. 
Pelo conteúdo é preciso recorrer às suas 
três dimensões: a palavra de Deus, aos 
sacramentos e a acção do Espírito Santo 
no cristão e na Igreja. Entre os fenómenos 
destacam-se: vida interior, vida espiritual, 
e também união com Deus e experiência 
espiritual. A espiritualidade é um campo 
vasto e complexo que abrange vários 
âmbitos da vida de fé; ela é a síntese da 
revelação bíblica, liturgia, dogma, moral, 
ascética, piedade, mística, à qual se pode 
também acrescentar antropologia, ethos, 

elementos culturais, históricos, psicológi-
cos, sociológicos, pedagógicos.

A Espiritualidade litúrgica é a pro-
gressiva configuração com Cristo, cen-
trada na sua experiência/vivência litúrgica 
do mistério pascal (os mistérios da Páscoa 
e do Pentecostes celebrados e vividos pela 
Igreja), como explica M. Augé: 

«A espiritualidade litúrgica é um 
comportamento permanente ou um estilo 
de vida cristã fundado na assimilação e 
identificação com Cristo que, iniciado sob 
a acção do Espírito Santo no Baptismo e na 
Confirmação, é depois nutrido pela plena 
participação na eucaristia, nos sacramen-
tos em geral e na oração da Igreja. Tudo 
isto vivido ao longo do Ano litúrgico e 
segundo o ritmo que o caracteriza»1.

A Espiritualidade litúrgica é o modo 
prático e concreto de conceber e realizar 
o ideal da vida cristã, e da configuração da 
vida do baptizado com Cristo mediante a 
acção do Espírito Santo, pelo qual o cristão 
participa da vida trinitária mediante a litur-
gia e cresce na santidade para louvor e gló-
ria de Deus. A espiritualidade litúrgica não 
se pode entender em contraposição com as 
outras formas de vida espiritual, porque é 
o substrato comum de todas as espirituali-
dades que desejam ser autênticas. 

Na história da igreja, a espirituali-
dade cristã viveu em estreita relação com 

1 M. Augé, Spiritualità litúrgica. “Offrite i vostri cortpi 
come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, San 
Paolo, Cinisello Bálsamo 1998, 94-95.
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as civilizações. Por isso, devem ter-se 
em conta as épocas culturais, nas quais o 
cristão se sentiu condicionado na sua fé e 
na vida cristã. É necessário, portanto, um 
excursus histórico para melhor esclare-
cer o âmbito da espiritualidade litúrgica e 
melhor conhecer o núcleo da questão. Pro-
cederemos, por conseguinte, por períodos 
históricos e culturais:
 1.  Séc. I-VII: formação e apogeu da 

espiritualidade litúrgica
 2.  Sec. VIII-XIV: período de pro-

gressiva decadência;
 3.  Sec. XV-XIX: época culminante 

da crise (sob vários aspectos, a 
época que vai desde o séc. VIII 
ao XIX caracteriza-se pela mesma 
espiritualidade).

 4.  Séc. XX: renovação (que tem no 
Vaticano II o seu momento deci-
sivo).

O objectivo desta análise será, por-
tanto, a caracterização progressiva da 
espiritualidade litúrgica, inserindo-a num 
quadro de referência. Constituirá contem-
poraneamente uma purificação da memo-
ria, porque a história deixa marcas na 
nossa vida espiritual que nos condicionam 
e que dificilmente são esquecidas e ultra-
passadas.

1. Século I-VII: 
 formação e apogeu 
 da espiritualidade litúrgica

A época patrística é a idade de ouro da 
liturgia: nesta época de entusiasmo para a 
fé, passa-se de um estilo informal e solidi-
fica-se uma praxe celebrativa complexa e 
diferenciada.

A espiritualidade cristã está forte-
mente impregnada da palavra de Deus e 
da liturgia, os seus ramos mais importan-

tes: a vida espiritual é essencial e consis-
tente porque está centrada directamente 
sobre as fontes primárias da fé. A leitura 
frequente da Sagrada Escritura está em 
continuação com a mentalidade religiosa 
do Antigo Testamento, segundo o qual a 
inteligência espiritual da Bíblia tinha uma 
importância decisiva para a compreensão 
e acolhimento frutuoso do dom da salva-
ção. Durante o período das perseguições 
foi-se sublinhando a dimensão espiritual 
do culto cristão, de acordo com o Novo 
Testamento, tanto no que concerne ao 
sacrifício como no que ao templo diz res-
peito: é o culto espiritual2.

Nesta época, a espiritualidade litúrgica 
concentra-se sobretudo nas catequeses 
mistagógicas (introdução aos “mistérios”, 
a explicação das celebrações sacramentais 
da iniciação cristã) dos grandes Padres da 
Igreja, feita aos neófitos durante a semana 
pascal3. A mistagogia introduzia-os na 
vida cristã, isto é, na vida de fé, espe-
rança e caridade. Mediante a mistagogia 
ensinava-se aos cristãos a viver de acordo 
com as promessas feitas no Baptismo. A 
liturgia constituía o grande veículo desta 
identidade. Esta espiritualidade está fun-
dada, existe e cresce graças às estruturas 
e celebrações que caracterizaram o cresci-
mento do cristianismo depois da liberdade 
constantiniana: o anúncio do evangelho 
e a celebração litúrgica, com o compor-
tamento e as escolhas cristãs. Para os 
Padres a mistagogia é um ensinamento 
que se destina a fazer entender o que os 
sacramentos significam para a vida, valo-
2 O verdadeiro sacrifício é constituído pela oração, o 

templo é o corpo do próprio Cristo. A espiritualização 
do culto é apresentada com clareza por Tertuliano, 
Apologia 30,5; De Oratione 25; De ieiuniis 10.

3 As catequeses mistagógicas foram recuperadas no 
Ritual da Iniciação Cristã dos Adultos, um directório 
litúrgico-pastoral recente (1978). Para os sacramentos 
da iniciação, o Movimento litúrgico redescobriu o 
método mistagógico dos Padres da Igreja.
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rizando-os para o próprio progresso espi-
ritual e o testemunho cristão: a celebração 
incorpora os símbolos bíblicos, simboliza 
o mistério, e é a vida que representa a pro-
posta concreta, inspiradora da vida teolo-
gal. Era uma vida que devia olhar para si 
própria com olhos críticos, capaz de ser 
fermento no seu contexto cultural.

Os ritos diferenciavam-se, em virtude 
da diferente sensibilidade e espirituali-
dade do Oriente e do Ocidente, mas é 
notória também a passagem da espiritua-
lidade originária, ligada ao mundo bíblico 
semita, para uma outra de influência 
helenista, da cultura greco-romana. Esta 
inculturação, graças aos Padres de génio 
e santidade, é ainda capaz de conservar 
as conotações evangélicas. A liturgia é a 
grande escola da fé, da doutrina e da vida 
cristã.

O monaquismo é o lugar privilegiado 
da espiritualidade litúrgica. As comunida-
des monásticas vivem uma vida litúrgica 
nas suas linhas essenciais, fonte da sua 
espiritualidade, ainda que se caracterizem 
mais pela vida de oração do que pelas 
celebrações, garantia da oração contínua. 
Porque a vida no mosteiro se caracteri-
zava pela celebração litúrgica (sobretudo 
do Ofício divino prolongado), a vida do 
monge mantinha uma estreita relação 
entre liturgia e vida espiritual. A orga-
nização da vida diária girava à volta da 
“oração das horas”, criando um espaço e 
um clima ritmado pela oração. Estas duas 
expressões estão unidas pela palavra de 
Deus, sobretudo mediante a Lectio e o 
Saltério. 

O sacrifício do martírio foi transferido 
para a vida consagrada a Deus mediante 
uma ascese rigorosa e uma vida de conver-
são e penitência. A comunidade monástica 
era constituída por gente simples, com 
uma rica vida de fé, capaz de espiritua-

lidade e interioridade, que vive constan-
temente na presença de Deus, em estreita 
união com Cristo: de tal modo conservou 
o fervor das comunidades das origens, na 
absoluta e integral fidelidade ao evange-
lho. A espiritualidade litúrgica abre-se à 
universalidade do tempo e do espaço vivi-
dos nos terrenos dos mosteiros, “a escola 
do serviço do Senhor”, o laboratório das 
boas obras, a casa de Deus, na qual se 
valoriza a formação, a oração e o traba-
lho.

2. Séculos VIII-XIV: 
 período de progressiva decadência

Limitamo-nos, a partir de agora, à 
Igreja do Ocidente, mas o Oriente, ainda 
que melhor ancorado na tradição – da 
qual continua a transmitir alguns valores 
– inclina-se para um declínio religioso. 
Apesar das boas intenções, a Idade Média 
dissipa a herança da igreja antiga. Até ao 
século XII procede-se ainda de acordo 
com as directrizes indicadas pelos Padres, 
mas num progressivo empobrecimento da 
tradição. A Idade Média é uma longa esta-
ção de fermentos, passagens e fracturas, 
por vezes inadvertidas, por vezes tumul-
tuosas e traumáticas, como se tratasse de 
continentes à deriva, em progressiva frag-
mentação. A vida monástica é a única que 
consegue salvaguardar melhor os valores 
originários.

Com a conclusão da época patrística 
(VII-VIII), a cristianização de massas e a 
assimilação de culturas, incapazes de uma 
interpretação do facto cristão, caracteri-
zou-se por um lento processo de erosão 
dos valores, a partir da separação da sal-
vação da história (tanto da historia salutis 
e sua relação com a vida) e de redução da 
vida sacramental a dimensões prevalente-
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mente individuais e subjectivas4. Entre as 
consequências, verificou-se a separação 
entre liturgia e espiritualidade. Desde o 
início da Idade Média a espiritualidade 
cristã reduziu-se progressivamente a uma 
forma ascética e íntima da vida interior; 
esta estará ligada a tendências afectivas, 
emotivas e voluntaristas. As celebrações 
litúrgicas, particularmente os sacramen-
tos, serão vistos como os “meios” para 
“produzir” a graça, a identidade indis-
pensável para poder aceder ao prémio 
eterno:

«A acção litúrgica – anota E. Ruffini – 
mesmo continuando a ser um momento 
importante da vida e da praxe cristã, já 
não será o ponto de partida, a alma ou 
o critério em exame. A vida cristã, mais 
do que a liturgia, será ritmada pela ética, 
muitas vezes compreendida como com-
plexo de normas em vez de ser a lógica 
da existência. A espiritualidade, através 
da ascética, encontrará maior número de 
ligações com a moral e não com a liturgia 
e, em cada caso, sofrerá um duplo pro-
cesso de privatização e des-historização à 
qual subjazia a própria noção de salvação. 
Neste clima, a espiritualidade encontrará 
alimento nas devoções privadas mais do 
que na liturgia: de tal modo que, da alta 
Idade Média em diante, será esta espiri-
tualidade devocional a exercer um notório 
condicionamento e, em certa medida, uma 
influência negativa da liturgia [...] Quando 
a espiritualidade tiver de fazer referência 
aos mistérios da vida de Cristo, fá-lo-á 
através de práticas devocionais desliga-

4 A Escolástica, com as suas definições abstractas, cria 
inadvertidamente algumas armadilhas espirituais. A 
liturgia já não se configura como uma realidade que 
vale por si, como realidade capaz de vida e significado 
autónomos. Há dificuldade para perceber a mensagem; 
os “celebrantes” já não se sentem como comunidade 
sacerdotal. Caiu a ligação com o evento histórico que 
o fundamenta.

das, para não dizer substitutivas da pró-
pria acção litúrgica. As grandes escolas 
de espiritualidade [...] não estão imunes 
do perigo de se distinguir entre elas por 
um enriquecimento devocional e não 
pelo modo com que deviam testemunhar 
na vida a fidelidade ao único mistério 
celebrado na igreja»5.

Os livros litúrgicos transformaram-se 
em páginas difíceis de decifrar. O estilo 
celebrativo caracteriza-se por um ritua-
lismo sacral, à procura de alegorismos que 
facilitem a dramatização. Os ritos tornam-
-se ritualismo, recuperando a mentalidade 
vetero-testamentária. O povo assiste pas-
sivamente, cada vez mais estranho, de 
longe. E tudo está impregnado de uma 
auréola mágica.

A santidade configura-se com a con-
formação a Cristo, não ao crucificado e 
ressuscitado, mas à humanidade sofredora 
de Jesus, à santidade da Virgem, às 
virtudes dos santos, vistos isoladamente 
pela sua grandeza heróica.

Começa-se a notar esta separação 
nos movimentos espirituais da época, 
que exprimem uma visão da vida espi-
ritual cada vez mais afastada da Palavra 
de Deus e da liturgia. A espiritualidade 
começa a adquirir uma nova linguagem, e 
anda à procura de conteúdos novos. Ainda 
que muito tenuemente se vislumbre uma 
certa visão cristológica e eclesial, dá-se 
sempre importância à experiência interior, 
degustando os seus efeitos num plano 
puramente afectivo. A objectividade do 
mistério de Cristo, característico da cele-
bração litúrgica, passa a segundo plano 
no que diz respeito à experiência interior, 
ternurenta, subjectiva e abstracta. A vida 

5 E. Ruffini, «Celebrazione liturgica», in Nuovo dizio-
nario di spiritualità, ed. S. De Fiores – T. Goffi, Pao-
line, Roma 1979, 162.
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litúrgica esmorece num formalismo ritual, 
um “rito exterior” não entendido e não 
participado.

Se se lê a Bíblia, esta já não se 
compreende: é lida em sentido moral 
e alegórico. Pregação e espiritualidade 
preferem as fontes extra-bíblicas (os “dez 
artigos da fé”, as “sete virtudes”, os “sete 
dons do espírito santo”, os “sete pecados 
capitais”...); a missa é uma cerimónia her-
mética. A liturgia é, por conseguinte, um 
conjunto de incompreensões, abusos e 
desvios.

A partir do século XIV, a Devotio 
moderna caracterizará a espiritualidade 
em sentido voluntarista, psicológico, indi-
vidualista e privado6. A espiritualidade 
torna-se espiritualismo. Os místicos orien-
tam a sua vida espiritual para a meditação 
e contemplação dos mistérios de Cristo, 
cada um isolado do outro, de forma epi-
sódica. Ainda que se reconheça a impor-
tância dos sacramentos, estes aparecem 
afastados das exigências espirituais dos 
cristãos: os fiéis, pela sua estranheza, não 
são capazes de compreender o significado 
dos ritos, participando activamente neles. 
Ligado ao momento litúrgico, há ainda 
o problema da autenticidade da própria 
celebração, reduzida a sinais exteriores e 
a sensações fugazes.

Pelo afastamento da liturgia da vida 
concreta, o povo procura-a noutras fon-
tes. Assim, a uma liturgia já não acessí-
vel, contrapõe-se uma religiosidade viva 
espontânea, à procura de novidades, 
menos comedida nas suas emoções, afec-
tos e sentimentos. O fenómeno vê-se legi-
timado pela cultura religiosa do tempo, 
que via nas devoções populares a Cristo, 

6 Enquanto que no período romano se tinham estabe-
lecido regras rigorosas, o medieval é mais indiscipli-
nado: prefere-se a espontaneidade inventiva e previsí-
vel... isto vale também para a espiritualidade. 

Maria e seus santos um novo modo de ali-
mentar a vida da fé.

A Devotio moderna põe o acento 
na meditação, que deverá ser capaz de 
satisfazer as exigências interiores dos 
fiéis mais fervorosos, acompanhada de 
exercícios ascéticos. A oração de carácter 
devocional é considerada mais consistente 
do que a celebração litúrgica para 
alimentar o fervor da caridade. Procura-se 
colmatar o vazio criado pela crise litúrgica 
recorrendo a formas de piedade sempre 
novas, de acordo com a fantasia, mas sem 
um sério fundamento: a primeira é um rito 
que é executado em nome da igreja («Culto 
devido a Deus por parte da Igreja», isto é, 
do clero), as segundas são livres, aquilo 
que verdadeiramente conta para a vida 
espiritual. Existia, por conseguinte, um 
fosso entre liturgia e vida espiritual, que se 
aprofundará sempre mais. Com um certo 
dissabor espiritual, assiste-se, agora, a um 
dualismo cultual: de um lado o culto do 
templo, do outro, a devoção pessoal. Esta 
última, que goza realmente de preferência, 
consolidar-se-á nas várias formas da pie-
dade popular, que requerem o favor dos 
frades, do clero e, por último, também dos 
monges. Neste tempo, as devoções são 
consideradas válidas e necessárias para 
alimentar a vida cristã (o que era faculta-
tivo torna-se a norma), e são recomenda-
das como caminho para alcançar a salva-
ção7.

O movimento devocionista torna-se 
um facto cultural: quer-se experimentar de 
modo concreto; a vida religiosa é cada vez 
7 A religiosidade popular tem também uma origem no 

mundo rural. Um clero com poucos recursos eco-
nómicos e uma formação precária consegue propor 
uma observância cristã que se limita ao exterior e à 
execução. A população, maioritariamente analfabeta, 
vive uma vida cristã sem suficientes motivações, como 
se se tratasse de um mundo meio cristão e meio pagão. 
Na ausência de melhores modelos, a igreja institucio-
nal vive tranquila.
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mais um facto sensível; a orientação é psi-
cológica, intimista, devota e meditativa. 
Há, no entanto, uma procura de interio-
ridade por si própria. Aquilo que importa 
é a “salvação da alma”. Primeiramente 
as devoções serão ainda comunitárias, 
depois, com a Idade Moderna, limitar-se-
-ão a uma escolha pessoal. Se a liturgia era 
ainda tida em consideração, resvala facil-
mente para aspectos marginais, secundá-
rios e periféricos (culto eucarístico fora 
da missa, várias devoções cristológicas e 
marianas, santos padroeiros e protectores, 
etc.). Aquilo que é ainda litúrgico, como 
a comunhão e a confissão, é vivido como 
devoção.

Neste clima, as celebrações litúrgico-
-sacramentais servem apenas para garan-
tir o acesso à vida eterna, com um acento 
obrigatório, enquanto que as devoções 
são mais espontâneas. Pela sua força 
cultural, tudo serviu para facilitar a nova 
mentalidade imperante. A celebração 
permaneceu apenas como rito, com nor-
mas cada vez mais minuciosas, que era 
preciso seguir com precisão para garan-
tir a sua validade. A uma liturgia incom-
preensível, reduzida a rubricas, corres-
ponde uma espiritualidade sem solidez. 
Para a adquirir era necessário procurá-la 
noutros lugares. Apesar das intenções e 
das aparências, foi-se progressivamente 
empobrecendo e fragmentando numa 
multiplicidade cada vez mais dispersiva, 
ancorada em métodos e técnicas de medi-
tação8.

8 Esta espiritualidade sugeria a fuga mundi, o desprezo 
pelas realidades terrestres, o isolamento, o silêncio. 
Acabará por entrar nos conventos e requeria exercícios 
acessíveis a poucos. Os seculares deviam imitar até 
onde fosse possível aqueles que viviam nos claustros, 
participando da sua espiritualidade.

3. Os séculos XV-XIX: 
 a época culminante da crise

Os séculos XV-XVI coincidem com a 
grande crise do Ocidente9. Deixamos de 
parte a referência à reforma protestante, 
ainda que esta, entre erros e contestações, 
propunha instâncias legítimas. Segue a 
tentativa da Contra-reforma católica com 
o Concílio de Trento. Depois da tempes-
tade, euforia e triunfalismo, a cristandade 
estava pelo menos segura nos seus prin-
cípios doutrinais e salvou-se a ritualidade 
que os protestantes tanto puseram em 
causa. A Contra-reforma proporcionou 
uma efervescência de correntes espiri-
tuais, com novas formas de renovação: as 
do clero francês, a teresiana, novos esti-
los de vida... A igreja parecia, na altura, 
um jardim com várias cores, no que 
concerne à oração, às virtudes cristãs, à 
santidade...10.

A época da Contra-reforma foi um 
longo período no qual a eficácia da cele-
bração litúrgica foi bloqueada por gra-
ves carências teológico-pastorais que 
obstruíam a compreensão e a fruição 
do mistério cristão. A vida espiritual 
caracterizou-se por variadas expressões 
de ascese, que desempenharam um papel 

9 Observou-se, neste período, uma progressiva fixação 
da liturgia que a tornou demasiadamente rígida. No 
século XVI, dissolveu-se e não se adaptou à nova 
civilização. Apareceram novos países, entraram novos 
povos na Igreja que possuíam uma cultura antiga e 
não lhes foi possível elaborar uma liturgia própria ou 
adaptar a romana. Esta falta de integração constitui um 
problema tanto para a liturgia como para as devoções: 
a primeira estava enferma de rubricismo, e as segundas 
eram sentimentais e sem substrato teológico.

10 Entre os exemplos de devoção havia também aquele 
que explicava como se devia assistir à santa missa. 
Enquanto os protestantes negavam o carácter sacri-
ficial da missa, os católicos defendiam que ela era a 
renovação da paixão-morte do Senhor. O modo melhor 
de a “seguir” será o da meditação de conteúdo peniten-
cial sobre o pecado que a causou, e sobre a paixão de 
Cristo que era o seu melhor remédio. 
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substitutivo. Bíblia e liturgia continua-
vam a ser incompreendidas, reduzidas 
ao seu uso e à sua eficácia. Os cristãos 
recorrem a instrumentos que respondem 
à necessidade de um alimento espiri-
tual, mas estes orientavam-nos sobre-
tudo para uma religiosidade volunta-
rista, dependente dos estados de ânimo 
que procuravam segurança e intimidade 
religiosa.

Para este período seria preciso repe-
tir o que já foi dito na alínea anterior, 
porque quase não se registam novida-
des relevantes. O Concílio de Trento 
pôs travão aos abusos mais graves, mas 
não recuperou os valores perdidos e as 
verdades que se tinham esmorecido. A 
espiritualidade permaneceu como estava, 
tenazmente agarrada às formas da Idade 
Média. O devocionismo é a escola de 
espiritualidade para todos. As devoções 
– um alimento cada vez mais pobre e 
superficial – eram apoiadas e sustentadas 
pelo magistério, que as propunha como 
expressões da piedade cristã e caminhos 
de salvação. A sua tonalidade era anti-
-protestante.

Celebração litúrgica e vida espiritual 
chegavam a falar linguagens diferentes 
cada vez mais corrompidas, e o rito já 
nada dizia e nada significava: tratava-
-se de uma acção executada segundo as 
regras de uma liturgia petrificada, fre-
quentemente reduzida a um pensum que 
se devia seguir. A liturgia tinha um acento 
cerimonial exterior, para criar espectá-
culo, com uma hipertrofia de solenidade. 
Se continuássemos a falar desta fractura 
entre espiritualidade e liturgia, falar-se-ia 
de cisão, divórcio, estranheza. 

As escolas de espiritualidade da Idade 
Moderna e Contemporânea (franciscana, 
carmelita, salesiana, afonsiana...) nasce-
ram como ramos de um mesmo tronco, 

a partir dos séculos XIII-XIV11. Contri-
buíram para preencher o vazio bíblico-
-litúrgico, apareceram com a melhor das 
intenções, mas não mostraram interesse 
pela liturgia; pelo contrário, mitigaram 
várias práticas de piedade e continuaram 
a criar outras novas (devoção ao Sagrado 
Coração, devoções eucarísticas, devoções 
marianas...). A igreja no Ocidente estava 
impregnada de tantas devoções que che-
gou a ser preocupante; só muito tarde se 
deu conta de que se tratava de uma situa-
ção grave e de um estado deplorável e 
nem sequer se vislumbrava o caminho e a 
força para ultrapassar a situação12.

A piedade barroca continuará a ser 
fortemente individualista. Sentia-se parti-
cularmente inclinada pelo particularismo, 
por aquilo que cada uma das suas escolas 
gostava de sublinhar e que a tornava dife-
rente das outras. Insiste-se nos elementos 
secundários. Esquece-se que os dons do 
Espírito se destinavam ao bem de todos, 
para o serviço de toda a igreja. O que era 
específico das diversas espiritualidades 
não fazia mossa pela sua diversidade nem 
era proposto de modo competitivo, isso 

11 No elenco exemplificativo das espiritualidades não se 
faz referência à espiritualidade monástica, porque esta 
corresponde à devotio antiqua, que será recuperada 
durante o Movimento litúrgico.

12 Do Jansenismo e do Iluminismo recordamos apenas 
que “para lá dos exageros... deixaram uma rica herança 
que se revelou um período de incubação do Movi-
mento litúrgico... A maior conquista foi a de querer a 
todo o custo que os fiéis não apenas assistissem, mas 
se empenhassem na celebração”. Por motivos opostos, 
o romantismo, ligado à restauração, considerava que a 
liturgia é o culto devido a Deus da parte da Igreja, isto 
é, do clero; ela não envolvia a comunidade. Sobre este 
ponto subsistiam as incertezas, ideias vagas e veleida-
des. A missa era para ser “escutada” com orações pes-
soais, como a meditação da paixão ou dos novíssimos 
do homem), com a recitação dos mistérios do terço, 
com cânticos. Não havia participação comunitária. Ela 
agia ex opere operato em quem seguia as prescrições. 
O romantismo sentia nostalgia cultural das formas 
clássicas ou medievais e dos seus estilos arquitectóni-
cos. 
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era tão significativo quanto contribuía 
para a unidade do corpo de Cristo13.

4. O Século XX: 
 Renovação (Movimento litúrgico 
 e do Concílio Vaticano II)

O clima espiritual que dominava ainda 
na segunda metade do século XIX (e con-
tinuará nos primeiros decénios do século 
XX) caracterizava-se por uma piedade 
popular assente no espírito de reparação, 
estilo de vida austero, fervor pelo serviço 
ao próximo. A liturgia continuava ainda à 
margem da vida espiritual. A vida do clero 
caracterizava-se pelo ardor, estudos, prá-
tica dos exercícios de piedade, fidelidade 
à vocação, rigor moral, obediência à hie-
rarquia.

A questão da relação liturgia-espi-
ritualidade entrou finalmente, depois 
de mais de mil anos de decadência, no 
“Movimento litúrgico”14. Muito perto da 
primeira guerra mundial, L. Beauduin, no 
seu opúsculo La piété de l’Église, princi-
pes et faits (1914), volta a propor a espi-
ritualidade litúrgica para a vida cristã que 
pretende renovar-se regressando às fontes 
do cristianismo.

Até ao Vaticano II, a relação entre 
vida espiritual e liturgia foi frequente-
mente tratada num clima de polémica e 

13 Cf. M. Augé, Spiritualità litúrgica, 70. No período pos-
terior ao Concílio de Trento, por impulso do próprio 
Concílio, mas também pelo esforço de vencer o racio-
nalismo e o iluminismo, não faltaram os estudiosos 
que propunham uma renovação mediante o regresso à 
tradição: Giovanni Bona, Ludovico A. Muratori, Louis 
Thommasin, Giuseppe Tomasi, J-M Sailer, António 
Rosmini..., autênticos precursores do Movimento 
litúrgico.

14 Podemos indicar como ponto de partida deste ressour-
cement o motu proprio de Pio X, Tra le sollecitudini 
(1903), sobre a «participação activa nos sacrossantos 
mistérios e na oração pública da Igreja.. primeiro e 
indispensável... do espírito cristão».

entre rígidas oposições e resistências. O 
Movimento litúrgico – que começa a dar 
os seus primeiros passos em reacção ao 
iluminismo e à reforma monástica de P. 
Guéranger – foi hostilizado logo no início 
e no seu caminho por uma série de con-
trovérsias. Intuía-se que a liturgia deve-
ria conduzir a uma profunda mudança 
na Igreja. As escolas de espiritualidade 
defendiam as suas posições como se lutas-
sem pela própria sobrevivência. A reno-
vação litúrgica era acusada de arqueolo-
gismo e historicismo. A espiritualidade 
litúrgica era proposta com alguma inge-
nuidade e debilidade teológica, com estilo 
contemplativo. Procurava-se na liturgia 
o imobilismo ritual e o rubricismo e luta 
anti-modernista impedia a sua restaura-
ção. O Movimento litúrgico, nascido nos 
ambientes monásticos da França, Bélgica, 
Alemanha e Áustria, insistia na necessi-
dade de dar um cunho litúrgico à forma-
ção cristã, e a necessidade de regressar à 
liturgia como primeira fonte da espiritua-
lidade cristã. Esta exigência de profundi-
dade espiritual e de fidelidade às origens 
convidava a olhar para a espiritualidade 
bíblico-litúrgica da época patrística como 
um bem perdido, mas com sentido nostál-
gico.

Durante o Movimento litúrgico (1909-
1959) cada escola de espiritualidade con-
siderava-se, em sentido exclusivo, a mais 
autêntica. Mas não eram mais do que 
expressão de carismas particulares, com 
algum tempo de existência. Confundia-
-se Tradição e tradições. Tinham desa-
brochado como rebentos da cepa bíblico-
-litúrgica desvitalizada, às quais já não 
tinham em conta.

A espiritualidade litúrgica tornou-se 
um tema explícito no Movimento litúrgico 
desde os seus inícios. Por conseguinte, 
punha em causa as espiritualidades que 



JULHO – DEZEMBRO 2013 79

estavam em voga, sobretudo a espiritua-
lidade inaciana, pelo seu individualismo, 
característico da época em que nasceu. A 
teologia oficial, que apoiava a meditação 
e os exercícios espirituais, por exemplo, 
manifestou desde logo a sua preocupação 
pelo consenso que as novas ideias gera-
vam e pela produção litúrgica de divul-
gação (missais, traduções do ofício e dos 
ritos sacramentais).

A controvérsia centrou-se na distin-
ção entre “piedade objectiva” e “piedade 
subjectiva”15. A piedade objectiva deriva 
da historia salutis, que é dom divino; a 
espiritualidade subjectiva é iniciativa do 
baptizado, e está ligada aos seus anelos 
interiores. As devoções eram vistas como 
um desenvolvimento e a personalização 
das formas da idade patrística: pela sua 
atenção ao indivíduo e aos casos concre-
tos, considerava-se a “piedade subjectiva” 
como um progresso em relação à devotio 
antiqua. Nestas discussões a intervenção 
de R. Guardini foi decisiva: o objectivo 
e o subjectivo – prevaleceu ora um, ora 
outro – são os pólos de um processo que 
não se contrapõem, mas se harmonizam 
em recíproca interacção: são o dom de 
Deus em tensão com o desejo e a apropria-
ção humana. A liturgia constitui o milieu 
na qual o eu cresce e é transformado pela 
palavra e pelo sacramento16.

Apesar dos esforços, o Movimento 
litúrgico manteve-se uma corrente de 
elite. Até ao Vaticano II eram propostas as 

15 O debate, iniciado antes da primeira guerra mundial, 
agudizou-se no período entre as duas guerras, sobre-
tudo na Alemanha. Recordamos as obras: R. Guardini, 
O espírito da liturgia; D. Von Hildebrand, Liturgia e 
personalità; L. Bouyer, La pietà litúrgica; O. Casel, O 
mistério do culto cristão; M. Zundel, Il poema della 
sacra liturgia. Foram estes os clássicos durante o 
período do Movimento litúrgico.

16 Pio XII tomou posição e defendeu, na Mediator Dei 
(1947), a piedade subjectiva: encorajou o Movimento 
litúrgico, mas com reservas, circunspecção e cautela.

devoções aos fiéis como o alimento neces-
sário da fé para que a vida cristã autên-
tica continuasse garantida. O Movimento 
litúrgico era apodado de anti-devonionista 
e temia-se que a liturgia pusesse em crise 
a fé do povo. 

O Movimento litúrgico foi simulta-
neamente uma corrente de restauração e 
renovação: procurava-se não só repensar 
a espiritualidade cristã à luz da Palavra de 
Deus, mas também revitalizar uma espi-
ritualidade comunitária, em consonância 
com o mistério da Igreja. A recuperação do 
“mistério pascal”, graças à acção carismá-
tica de O. Casel, estará entre as aquisições 
mais importantes da liturgia renovada. A 
refundação teológica da liturgia constitui 
a base necessária para a sua recolocação 
no centro da vida cristã17.

O Vaticano II quis voltar às origens 
cristãs também no que concerne à espiri-
tualidade, ultrapassando as modestas aspi-
rações em que tinha caído desde a Idade 
Média. A Sacrosanctum Concilium pro-
curará reconciliar a liturgia e a devoção: 
a liturgia, apresentando-se como funda-
mento, não exclui outras formas quando 
estas obedecem a determinados requisi-
tos. Por si próprias elas não são erradas 
ou nocivas e reconhecem-se pelos seus 
frutos; quando a liturgia é respeitada, não 
se exclui uma espiritualidade com conota-
ções devocionais. Quando são orientadas 
para a liturgia, a sua recíproca integração 
é possível (cf. SC 13).

Depois do Concílio as energias foram 
absorvidas pelas urgências e pelas exi-
gências da actuação da reforma litúrgica. 
Hoje interrogamo-nos sobre se a liturgia 
renovada terá conduzido a uma autêntica 
espiritualidade bíbico-litúrgica, como 

17 A Constituição litúrgica do Vaticano II foi o fruto 
maduro do Movimento litúrgico.
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acontecia com a vida cristã das origens. 
Não parece que se tenha obtido este resul-
tado, ainda que alguns exemplos possam 
indicar que ela está a germinar. Os estu-
dos teológico-pastorais preocuparam-se 
com a renovação das acções litúrgicas e 
com os problemas pastorais da ritualidade 
que lhe são inerentes. Os interesses mais 
notórios são ainda te tipo pragmático, para 
que a liturgia seja celebrada segundo os 
documentos que concernem à actuação da 
reforma pós-concilar. Se é relativamente 
fácil passar à acção (liturgia como ritos a 
executar), o mesmo não acontece no que 
respeita à recepção e assimilação a nível 
de espiritualidade teologicamente fun-
dada (formulação espiritual, caminho de 
fé, experiência religiosa).

 Conclusão

Para chegar a uma autêntica experiên-
cia espiritual é preciso uma mudança de 
mentalidade, a nível profundo, um esforço 
interior pessoal, um facto que requer 

tempo: procura-se ainda assimilar os prin-
cípios. Mas uma liturgia que não produz 
frutos de espiritualidade não pode ser 
autêntica. A espiritualidade deste segundo 
milénio estruturou-se fora da liturgia, uma 
realidade cujo ressurgimento se confronta 
com a inércia que é preciso vencer, num 
caminho que arduamente se há-de percor-
rer. Há o perigo do regresso a um novo 
ritualismo fácil e acomodado. Apesar dos 
rápidos progressos, a teologia litúrgica 
não teve ainda o relevo que deveria ter 
e continua a ser olhada como uma serva 
pobre da dogmática. 

Enquanto a recuperação das tradições 
perdidas se revela uma operação difícil, 
o espírito da Constituição Sacrosanctum 
Concilium continua a ser benéfico para 
a Igreja pelo seu aspecto formativo. Mas 
esse espírito requer renovados e constan-
tes esforços, porque a geração que viveu 
o Concílio está praticamente em extinção. 

Bernardino Costa, OSB
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A FÉ CELEBRADA: 
LITURGIA E TRANSMISSÃO DA FÉ

“Desejamos que este Ano suscite, 
em cada crente, o anseio de confessar a 
fé plenamente e com renovada convic-
ção, com toda a confiança e esperança. 
Será também uma ocasião propícia para 
intensificar a celebração da fé na liturgia, 
particularmente na Eucaristia, que é «a 
meta para a qual se encaminha a acção 
da Igreja e a fonte de onde promana toda 
a sua força»… (SC 10). Descobrir nova-
mente os conteúdos da fé professada, 
celebrada, vivida e rezada… é um com-
promisso que cada crente deve assumir, 
sobretudo neste Ano” (Porta Fidei, 9)1

Vale a pena ler de novo esta citação da 
Carta Apostólica “Porta Fidei”, a convo-
cação para o Ano da Fé, sobre a fé profes-
sada e celebrada ou, como se diz também 
no texto da mesma Carta, a celebração da 
fé na liturgia.

Não é preciso recordar em pormenor, 
mas sim ter presentes os objectivos que o 
Papa Bento XVI propôs no momento pró-
prio para o Ano da Fé, ou seja, a reflexão e 
a redescoberta da fé, a preparação de uma 
autêntica e sincera profissão da mesma 
fé ao longo do Ano da Fé, uma renovada 
conversão ao Senhor e a intensificação 
do testemunho da caridade. Estes quatro 
objectivos, mais ou menos directamente, 

1 Bento XVI, Carta Apostólica Porta Fidei, de 11-10-
2012.

têm a ver com a celebração da fé na litur-
gia, isto é, com a fé celebrada.

Ora bem, antes de entrar, por assim 
dizer, no tema, é conveniente esclarecer 
o conceito de fé que utilizamos quando 
nos referimos às relações entre a liturgia 
e a fé. O próprio Santo Padre, na Carta 
Apostólica Porta Fidei fala dos principais 
sentidos da fé. Com efeito, Bento XVI, 
desde o primeiro momento, apresentou o 
Ano da Fé como “um tempo de particular 
reflexão e redescoberta da fé” (PF 4), para 
recuperar não só os conteúdos da fé, ou 
seja, o que devemos crer (cf. PF 4; 9; 10; 
etc.), mas também o significado e alcance 
do acto de fé, como ele mesmo diz, “o 
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próprio acto com que se crê” (PF 9). A 
este propósito escreveu a frase que citei 
no início como convite ao qual cada fiel 
cristão é chamado este ano a responder: 
“confessar a fé… intensificar a celebra-
ção da fé… descobrir novamente os con-
teúdos da fé professada, celebrada, vivida 
e rezada, e reflectir sobre o próprio acto 
com que se crê” (PF 9). 

Por isso devemos distinguir bem os 
dois aspectos da fé: o primeiro é o que diz 
respeito ao objecto da fé, o que devemos 
crer, celebrar, viver e tornar tema de ora-
ção, ou seja, os conteúdos da fé, o Credo 
numa palavra; o segundo aspecto é, dito 
com palavras do Papa também na mesma 
Carta Apostólica, “o acto pelo qual deci-
dimos, com plena liberdade, entregar-nos 
totalmente a Deus” (PF 10). Esta distin-
ção é explicada na I Parte do Catecismo 
da Igreja Católica, dedicada à Profissão 
de Fé, cap. III da I Secção: Eu Creio  – 
Nós Cremos.

Para nos entendermos, podemos dizer 
que, ao falar das relações entre a liturgia 
e a fé, ou entre a celebração litúrgica e a 
fé, nos referimos quase exclusivamente 
ao primeiro aspecto, a fé enquanto con-
teúdo doutrinal ou fé em sentido objec-
tivo, o objecto da fé. Podemos também 
chamar-lhe o mistério que celebramos, ou 
os mistérios da fé. É, em resumo, o que 
queremos dizer quando, na celebração de 
alguns sacramentos, proclamamos: “Esta 
é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja, que nos 
gloriamos de professar, em Jesus Cristo, 
Nosso Senhor”, em referência explícita ao 
Credo. Como é evidente, não esquecemos 
a segunda acepção, o acto de fé pelo qual 
cada um crê, digamos o aspecto subjec-
tivo e pessoal. A liturgia também o leva 
em conta, sobretudo quando se dirige aos 
fiéis, mas nós vamos fixar-nos, por agora, 
no primeiro sentido, principalmente ao 

dizermos que a liturgia exprime a fé da 
Igreja.2

Dito isto, divido esta conferência em 
três partes. Na primeira, de carácter geral, 
referir-me-ei à mútua relação entre a litur-
gia e a fé. Na segunda tratarei da liturgia 
como expressão da fé da Igreja, não em 
ordem à formulação da doutrina mas à 
celebração. E, na terceira, a liturgia (bem 
celebrada) como transmissora da fé. 

(A conferência tem um apêndice que 
se refere ao actual Missal Romano 1970- 
-20083 e à sua importância para a celebra-
ção da fé).

1. A liturgia e a fé: relação mútua

Quando Bento XVI fala de fé profes-
sada, celebrada, vivida e rezada na reali-
dade está a citar um parágrafo da Cons-
tituição Apostólica Fidei Depositum, pela 
qual João Paulo II promulgou em 1992 a 
edição típica latina do Catecismo da Igreja 
Católica. Como é fácil verificar, esses 
quatro qualificativos da fé correspondem, 
respectivamente, a cada uma das partes 
do citado compêndio da fé da Igreja. Com 
efeito, essas quatro partes do Catecismo 
contêm aspectos essenciais da vivência da 
fé, que não só não são independentes mas 
até se relacionam entre si de modo muito 
2 Eis como o Catecismo da Igreja Católica integra estes 

aspectos: “Quando professamos a nossa fé, come-
çamos por dizer: «Creio», ou «Cremos». Portanto, 
antes de expor a fé da Igreja, tal como é confessada 
no Credo, celebrada na Liturgia, vivida na prática dos 
mandamentos e na oração, perguntamos a nós mesmos 
o que significa «crer». A fé é a resposta do homem a 
Deus, que a ele Se revela e Se oferece, resposta que, ao 
mesmo tempo, traz uma luz superabundante ao homem 
que busca o sentido último da sua vida” (CIC 26; cf. 
166-167; etc.). 

3 Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecume-
nici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli 
PP. VI promulgatum Ioannis Pauli PP. II recognitum, 
Editio III, Typis Vaticanis 2008 (a I edição é de 1970, 
a II de 1975).
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estreito: O mistério cristão, objecto da fé 
(I parte do CIC), é celebrado e comuni-
cado nas acções litúrgicas (II parte); está 
presente para iluminar e amparar os filhos 
de Deus no seu agir (III parte); e é o fun-
damento da nossa oração (IV parte).

O Beato João Paulo II explicava o 
referido mistério cristão, recorrendo, em 
primeiro lugar à liturgia: “A Liturgia é, 
em si mesma, oração: a confissão da fé 
encontra o seu justo lugar na celebração 
do culto. A graça, fruto dos sacramentos, 
é condição insubstituível do agir cristão, 
tal como a participação na Liturgia da 
Igreja requer a fé. Se a fé não se prolonga 
nas obras, está morta (cf. Tgo 14-16) e 
não pode dar frutos de vida eterna”.4 
Esta afirmação do venerado Pontífice, for-
mulada no contexto da promulgação do 
Catecismo da Igreja Católica, continua a 
ser muito oportuna porque nem sempre se 
tem em conta que a celebração litúrgica é 
o âmbito privilegiado em que se transmite 
e se forma a fé dos fiéis. Tem-se a ideia 
de que o lugar da formação da fé é a cate-
quese ou o ensino da religião, e é verdade 
que a catequese e o ensino desenvolvem 
e alimentam a fé. Mas não em exclusivo 
e independentemente da vida de fé dos 
filhos de Deus que nasce e se alimenta 
precisamente nos sacramentos, que são 
liturgia. É bom recordar as afirmações do 
Concílio Vaticano II:

«Os sacramentos… enquanto sinais, 
também têm um fim pedagógico. 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 certamente 
a graça, mas a sua celebração também 
dispõe perfeitamente os fiéis a receberem-

4 João Paulo II, Const. Ap. Fidei depositum, cit., AAS 
86 (1994), 117.

-na com fruto, bem como a honrar a Deus 
do modo devido e a praticar a caridade» 
(SC 59; cf. 33; etc.).

Exprimir a fé, alimentá-la, etc., 
recorda a conexão entre a lex orandi e a 
lex credendi, e que a liturgia é um verda-
deiro “lugar teológico” no qual se mani-
festa a fé da Igreja que contribui para a 
formação e educação da fé do povo cristão 
do modo que lhe é próprio.

Por seu lado, Bento XVI recordou 
também, nas vésperas da abertura do Ano 
da Fé e no final de uma série de cateque-
ses nas audiências de quarta-feira sobre a 
oração, que perto da Palavra de Deus (a 
Sagrada Escritura), como escola perene 
que ensina a rezar e a dirigir-se a Deus de 
modo justo, está também a liturgia, à qual 
chama “espaço” e “fonte” para a formação 
dos fiéis na oração:

«Existe outro “espaço” precioso, 
outra “fonte” inestimável para crescer 
na oração, uma nascente de água viva em 
relação estreitíssima com a precedente (a 
Sagrada Escritura). Refiro-me à liturgia, 
que é um lugar privilegiado no qual Deus 
fala a cada um de nós, aqui e agora, e 
espera a nossa resposta.5

Certamente, a catequese e, em con-
creto, o Catecismo da Igreja Católica são 
grandes meios para conhecer e aprofundar 
os conteúdos ou mistérios da fé com toda a 
garantia que lhe dá a tradição da Igreja. No 
entanto, não são os únicos modos de for-
mar e de educar na fé. Prova disso são as 
incontáveis citações e referências do pró-
prio Catecismo, naturalmente à Sagrada 
Escritura, mas também aos símbolos da 
fé, aos ensinamentos dos Santos Padres, 
às definições e declarações dos Concílios, 
ao Magistério ordinário da Igreja e tam-
bém, de modo particular, aos livros litúr-

5 Bento XVI, Audiência geral de 26-09-2012.
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gicos. Neste sentido a liturgia, plasmada 
nos ritos e nos textos litúrgicos, transmite 
também e de maneira muito eficaz, a fé 
da Igreja e simultaneamente dá forma e 
consolida a fé daqueles que nela partici-
pam. Entre os livros litúrgicos sobressai 
de modo extraordinário o Missal Romano, 
ao qual me referirei mais adiante.

Voltando ao texto da Carta Apostó-
lica Porta Fidei citado no princípio e que 
exprime os objectivos do “ano da fé” o 
Papa Bento XVI salientou a íntima relação 
que existe entre a confissão da fé, a sua 
celebração na liturgia, e o testemunho. 
Recordo a frase principal: O Ano da Fé 
será também uma ocasião propícia para 
intensificar a celebração da fé na liturgia, 
e de modo particular na Eucaristia.6 Por 
seu lado, a Congregação para a Doutrina 
da Fé, na Nota publicada em Janeiro de 
2012 com sugestões para a celebração do 
Ano da Fé ampliava esta referência à litur-
gia e à Eucaristia para o fortalecimento da 
fé:

«Na Eucaristia, mistério da fé e fonte 
da nova evangelização, a fé da Igreja é 
proclamada, celebrada e fortalecida. 
Todos os fiéis são convidados a participar 
dela de forma consciente, activa e fru-
tuosa, a fim de serem testemunhas autên-
ticas do Senhor».7

Confissão da fé e celebração estão 
pois intimamente relacionadas, de modo 
que se implicam e condicionam mutua-
mente. O que se faz em favor da primeira 
repercute-se positivamente também na 
segunda. Vale a pena ter sempre muito 
presente esta estruturação não só ao expor 
a fé na catequese ou noutras formas do 
ministério da palavra mas também ao 

6 Cf. supra, nota 1.
7 Congregação para a Doutrina da Fé, Nota com indica-

ções pastorais para o Ano da fé, de 06-01.2012, n. IV, 
2.

preparar bem as celebrações e, como é 
óbvio, ao presidir-lhes e ao desenvolvê-
-las segundo o espírito e as normas da 
Igreja. Do celebrar bem, e do expor ade-
quadamente na homilia o que celebramos, 
depende muitas vezes a recepção da fé por 
parte dos nossos paroquianos.

Vejamos agora de que maneira toda 
a liturgia e, portanto, não só a Eucaristia 
e os sacramentos mas também o Ofício 
Divino e o ano litúrgico proclamam, cele-
bram e, sobretudo, exprimem os mistérios 
da fé e simultaneamente a comunicam e 
alimentam, a fortalecem e nela instruem, 
de modo a permitir que todos os fiéis cris-
tãos, no Ano da Fé e não só, nos reencon-
tremos, como deseja o Papa, com a “porta 
da fé… sempre aberta para nós, e que nos 
permite retomar o caminho que conduz à 
plena comunhão com Deus”.8

2. A liturgia 
 como expressão da fé da igreja

Já me referi, citando João Paulo II e 
Bento XVI, ao vínculo interno que une a 
fé professada e a fé celebrada. Aprofun-
demos um pouco mais essa relação que 
abrange vários aspectos.

 A) A celebração litúrgica 
  é profissão de fé em acto

Em primeiro lugar, convém ter pre-
sente que a Igreja crê conforme reza 
(cf. CIC 1124). Esta frase, incorporada 
no Catecismo da Igreja Católica li-a eu, 
pela primeira vez, quando preparava uma 
conferência para a XIV Semana de Teo-
logia que teve lugar em León em 1981 
dedicada à fé e à catequese. A frase, que 

8 Bento XVI, Carta Apostólica Porta fidei, cit., n. 1.
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se encontrava no documento base do Con-
gresso Eucarístico Internacional de Lour-
des (1981) preparado pelo episcopado 
francês, é, por sua vez, a citação de uma 
proposta da fé aos católicos de França em 
1978 intitulada: “Il est grande le mystère 
de la foi!” (É grande o mistério da fé”), 
tradução francesa da aclamação Myste-
rium Fidei da oração eucarística. Vale a 
pena ler integralmente o texto do Cate-
cismo da Igreja Católica que fez sua a 
dita frase:

«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”. “A 
lei da oração é a lei da fé”, a Igreja crê 
conforme reza. A liturgia é um elemento 
constitutivo da Tradição santa e viva (DV 
8)» (CIC 1124; cf. 167; 181; 949; etc.).

Neste sentido, cada celebração litúr-
gica, principalmente se é a Eucaristia, é 
uma profissão de fé em acção, não tanto da 
fé pessoal do ministro e dos fiéis que estão 
a celebrar a liturgia, mas da fé da Igreja, 
de acordo com o axioma, já insinuado, de 
que a norma da oração é a norma da fé 
(lex orandi  – lex credendi).

Por isso, o sujeito celebrante não é, 
sem mais, uma assembleia concreta ou 
um grupo [determinado] de fiéis mas, em 
última instância, a Igreja, corpo de Cristo, 
unida à sua Cabeça e Sumo Sacerdote e 
santificador (cf. CIC 1136; 1140-1141). 
Isto é importante, porque nem o sacer-
dote é um delegado da comunidade que 
o elegeu ou escolheu para que presida e 
dirija a celebração, nem a comunidade é 
um grupo de fiéis mais ou menos autó-
nomo, mas sim uma assembleia convo-
cada e reunida pelo facto de pertencer a 
um povo sacerdotal que tem a sua origem 
na Igreja ou comunidade apostólica que se 

vai renovando e perpetuando ao longo dos 
séculos e em todos os lugares onde tenha 
sido estabelecida. Por isso na liturgia, sem 
desvalorizar os elementos locais ou cir-
cunstanciais, o que conta antes de tudo é a 
transmissão do Mysterium fidei, especial-
mente na Eucaristia que edifica a Igreja e 
que é “fonte e ponto culminante” de toda 
a acção evangelizadora e pastoral (cf. 1 
Cor 11, 23; 15, 1.3; SC 10).

Por isso, a aclamação Mysterium fidei, 
que se segue às palavras da instituição na 
oração eucarística e que foi traduzida de 
três modos: “Mistério da fé”; “Mistério 
da fé para a salvação do mundo”; “Mis-
tério admirável da nossa fé”, significa o 
reconhecimento e a proclamação de que 
o sacramento da Eucaristia, além de ser 
um mistério de fé no sentido, poderíamos 
dizer, intelectual do termo, é antes de tudo 
o grande sinal ou sacramento daquilo que 
a Igreja é e crê firmemente como funda-
mento da sua existência e missão no mun-
do.9

O facto de toda a celebração, do prin-
cípio ao fim, ser profissão da fé eclesial 
também se manifesta na recitação do Sím-
bolo da fé ou nas promessas baptismais na 
vigília pascal, e nas celebrações do bap-
tismo e da confirmação e através de outras 
fórmulas eucológicas ou orações litúrgi-
cas, e inclusive nos ritos, gestos e sinais, 
ou seja, em todos os elementos da liturgia, 
cada um segundo as suas características 
próprias. A fé que se professa, se vive e se 
celebra na liturgia com palavras e gestos 

9 A expressão Mysterium fidei procede do interior das 
palavras da instituição do cálice no Cânone Romano. 
Foi tirada dali por se tratar de uma exclamação da 
Igreja, que não pertence às palavras do Senhor. Sobre o 
seu sentido cf. J. A. Jungmann, El sacrificio de la Misa 
(BAC 68, Madrid 1963), 755-757; Mons. P. Tena, 
“Este es el sacramento de nuestra fe”, em Comité para 
el Gran Jubileo del año 2000, La Eucaristía, alimento 
del pueblo peregrino. IX Congreso Eucarístico nacio-
nal, Madrid 2000, 93-108.
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é sempre a fé da Igreja, assumida e reco-
nhecida como própria, por uma assem-
bleia concreta e por determinados fiéis, 
por si mesmos ou, no caso do baptismo 
de crianças, em nome dos que ainda não 
são capazes de a confessar e que deverão 
assumi-la e professá-la mais tarde (cf. 
CIC 1253-1255).10 Mas, em todo o caso, 
a celebração litúrgica, enquanto mani-
festação principal da Igreja (cf. SC 41), 
é sempre lugar necessário -embora não 
único- no qual se confessa a fé. Assim o 
afirma o ministro do baptismo quando diz, 
e toda a assembleia concorda: “Esta é a 
nossa fé. Esta é a fé da Igreja, que nos 
gloriamos de professar, em Jesus Cristo, 
Nosso Senhor”.11

 B) A liturgia exprime a fé da Igreja 
  em sentido amplo

Mas deve afirmar-se algo mais. A 
liturgia é, ela própria, expressão da fé da 
Igreja na medida em que existe uma pro-
funda relação entre o mistério da salvação 
-ou os mistérios da fé- e a sua expressão 
ritual ou litúrgica. Com efeito, os misté-
rios da fé, enquanto acontecimentos sal-
víficos, não são apenas objecto da fé da 
Igreja ensinada pela revelação divina, mas 
também enquanto constituem o conteúdo 
da celebração. Voltando ao axioma “lex 

10 Ora bem, a profissão da fé eclesial por parte dos fiéis 
é sempre um acto pessoal e em certo modo indivi-
dualizado, mesmo dentro do contexto comunitário e 
participativo da acção litúrgica. É por este motivo que 
se responde “sim, creio”, no escrutínio que precede o 
baptismo ou na renovação das promessas baptismais. 
De igual modo se faz no singular a recitação ou o canto 
do símbolo da fé, com a excepção que representa a 
liturgia hispano-mozárabe que usa o plural. Em todos 
os casos, a dimensão comunitária torna-se patente na 
recitação por todos em simultâneo, ministros e fiéis, 
reflectindo assim a síntese entre ambas as dimensões 
integradas na unidade litúrgica e eclesial.

11 Celebração do Baptismo das Crianças, Gráfica de 
Coimbra.

orandi  – lex credendi”, o seu significado 
e alcance põem em relevo, antes de mais, 
a adequação entre as verdades da fé e a 
sua celebração na liturgia. De facto, a 
liturgia reflecte sempre uma doutrina da 
fé e um certo ensinamento, embora a sua 
finalidade primeira não seja a de instruir. 
Na maioria dos casos a liturgia pressu-
põe e segue a fé revelada e ensinada pela 
Igreja no seu magistério, reafirmando-a na 
vida dos crentes. Mas por vezes a liturgia 
precede a fé proposta pela Igreja, consti-
tuindo um factor muito poderoso da sua 
explicitação, por exemplo nalguns dog-
mas marianos.12

Não obstante, não é à liturgia que 
pertence propor a doutrina da fé, mas ao 
magistério da Igreja. Neste sentido, foi 
muito importante a referência ao Cate-
cismo da Igreja Católica que fiz no prin-
cípio, seguindo os ensinamentos do Beato 
João Paulo II e de Bento XVI. Por outro 
lado, a liturgia não costuma estabelecer 
com precisão ou fixar fórmulas de fé, 
mas limita-se a maior parte das vezes, 
a manifestar o sentir comum ou histó-
rico acerca de um mistério da fé. Com 
efeito, na liturgia há textos que têm uma 
procedência histórica muito concreta e 
que correspondem a um momento deter-
minado do ponto de vista da história do 
dogma e das controvérsias teológicas. 
Por este motivo, ao estudar um texto ou 
um determinado testemunho da liturgia, 
há que realizar análises pacientes e con-
trastadas que ajudem a distinguir o que é 
expressão particular de uma época ou de 
um possível autor, daquilo que constitui o 
conteúdo verdadeiramente universal da fé 
da Igreja, afirmada “sempre e em toda a 
parte”.

12 Cf. C. Vagaggini, El sentido teológico de la liturgia, 
BAC 181, Madrid 1959, p. 487.
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 C) A liturgia tem valor 
  de “lugar teológico”

Pelas mesmas razões deve reconhe-
cer-se também que a liturgia é um ver-
dadeiro “lugar teológico” da fé eclesial, 
embora seja conveniente ter em conta que, 
quando ela exprime a fé, não o faz em 
ordem à formulação de uma doutrina ou 
ensinamento, mas em ordem à celebração. 
Na eucologia, correctamente interpre-
tada, e no conjunto dos gestos, símbolos 
e elementos que integram a acção ritual, 
existe certamente uma verdadeira teologia 
litúrgica da doutrina da fé, tanto do ponto 
de vista dos textos bíblicos e eucológi-
cos, como do ponto de vista da expressão 
simbólico-ritual. Neste sentido, a teologia 
litúrgica é equiparável à teologia bíblica 
ou à teologia patrística, enquanto «luga-
res teológicos» para o estudo e a reflexão 
sobre a doutrina da fé.

Em consequência, a expressão da fé 
da Igreja na liturgia, com todas as suas 
características, contribui também de 
maneira muito eficaz para a formação e 
o enriquecimento da fé dos fiéis que par-
ticipam nas celebrações litúrgicas. Com 
efeito, a Eucaristia, os sacramentos, o 
ano litúrgico, a liturgia das horas e todos 
os sinais litúrgicos, não só supõem a fé e 
a exprimem mediante palavras e gestos, 
mas também “a fortalecem e a alimen-
tam” (SC 59). Isto deve-se ao facto de 
que os sacramentos e, por extensão, as 
acções litúrgicas, “conferem certamente 
a graça, mas a sua celebração também 
dispõe perfeitamente os fiéis a receberem-
-na com fruto, bem como a honrar a Deus 
do modo devido e a praticar a caridade» 
(ib.). Esta função nutritiva e enriquece-
dora da fé denomina-se mistagogia. Não 
é agora o momento de entrar na análise 
desta realidade, mas de recordar apenas a 

sua importância para a formação da fé de 
todos os fiéis, especialmente dos que são 
iniciados nos sacramentos pascais.

3. A liturgia (bem celebrada) 
 é transmissora da fé

O último aspecto das relações entre 
liturgia e fé afecta o papel que a liturgia 
desempenha em ordem à educação da 
fé dos baptizados. Para compreender a 
importância deste aspecto da liturgia, bas-
taria recordar o valor que o Oriente cris-
tão sempre soube dar à expressão da fé 
no culto. Às Igrejas orientais bastou-lhes 
muitas vezes a liturgia para educar reli-
giosa e moralmente os fiéis, sobretudo em 
tempos de perseguição religiosa.

Felizmente, entre nós, os catecismos 
que começaram a ser preparados para a 
formação cristã das crianças na paróquia 
e na escola fazem contínuas referências à 
liturgia e recolhem e reproduzem textos 
extraídos dos livros litúrgicos.

A liturgia é uma verdadeira mestra 
da fé, embora com a linguagem e a fina-
lidade que lhe são próprias. Isto tem um 
nome específico: mistagogia do mistério 
celebrado. Esta é a razão pela qual ela 
utiliza antes de mais o simbolismo e a 
acção, e não procura comunicar conteú-
dos ou experiências, mas sim incorporar 
o homem no mistério salvador de Cristo. 
Por isso nunca se devem confundir o 
objecto e os fins da catequese e da liturgia.

 A) A celebração é “fonte primeira e 
  indispensável do espírito cristão”

Desde as origens do movimento litúr-
gico, sobretudo a partir do momento em 
que o Magistério pontifício começou a 
ocupar-se dele, a liturgia foi considerada, 
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numa frase de São Pio X, a fonte primeira 
e indispensável do espírito cristão, mesmo 
no sentido de que a liturgia contribui de 
modo decisivo para formar e configurar a 
vida cristã dos fiéis. O Vaticano II tinha-o 
muito em conta quando afirmava:

“Embora a sagrada Liturgia seja 
principalmente culto da majestade divina, 
é também abundante fonte de instrução 
para o povo fiel. Efectivamente, na Litur-
gia Deus fala ao seu povo, e Cristo con-
tinua a anunciar o Evangelho. Por seu 
lado, o povo responde a Deus com o canto 
e a oração. Mais ainda: as orações diri-
gidas a Deus pelo sacerdote que preside, 
em representação de Cristo, à assembleia, 
são ditas em nome de todo o Povo santo 
e de todos os que estão presentes. Os pró-
prios sinais visíveis que a sagrada Litur-
gia utiliza para simbolizar as realidades 
invisíveis foram escolhidos por Cristo ou 
pela Igreja. Por isso, não é só quando 
se faz a leitura «do que foi escrito para 
nossa instrução» (Rom. 15,4), mas tam-
bém quando a Igreja reza, canta ou age, 
que a fé dos presentes é alimentada e os 
espíritos se elevam a Deus, para se lhe 
submeterem de modo racional e recebe-
rem com mais abundância a sua graça” 
(SC 33). 

A seguir o Concílio dá uma série de 
princípios para a reforma litúrgica de 
acordo com esta finalidade didáctico-pas-
toral da liturgia (cf. SC 34-36), entre eles 
os que se referem à língua.

Apesar disso, e isto deve ficar muito 
claro, a finalidade da liturgia não é directa 
nem imediatamente ensinar, embora tenha 
uma grande eficácia didáctica. A finali-
dade da liturgia é cultual, mistagógica, 
actualizadora do desígnio de salvação rea-
lizado em Cristo, mistério que ela celebra 
e torna presente num registo de sinais sen-
síveis e eficazes. A acção litúrgica é acima 

de tudo dinâmica, pois põe em jogo todos 
os mistérios e carismas da comunidade e 
faz com que se unam e alternem a palavra 
e o gesto, a contemplação e o movimento, 
a oração presidencial e o canto comunitá-
rio, as atitudes e os símbolos, etc.

Porque não tem uma finalidade pri-
mordialmente didáctica, a liturgia não 
busca ilustrar a inteligência, nem expor 
ideias ou raciocínios. Utiliza os recursos 
da intuição, da poesia, do sentimento, mas 
procura criar um clima de comunicação 
entre os membros da assembleia, e entre 
estes e o mistério celebrado.

Portanto, a liturgia tem uma função 
instrutiva e didáctica, embora secundária 
e subsidiária. E isto não só em relação à fé 
e seus conteúdos, mas também em relação 
à finalidade de toda a acção pastoral da 
Igreja que consiste em formar comunida-
des cristãs.

Eis como entende esta função um 
importante documento da reforma litúr-
gica, a Instrução sobre as missas para 
grupos particulares:

“Uma das finalidades principais da 
acção pastoral da Igreja é a de educar 
os fiéis para se integrarem na comuni-
dade eclesial de modo que cada um se 
sinta activamente unido com os Irmãos na 
comunhão da Igreja, universal ou local, 
sobretudo nas celebrações litúrgicas. De 
facto, a assembleia litúrgica, presidida 
por quem está investido no poder de con-
vocar o Povo de Deus, de o dirigir, de o 
instruir e santificar, é um sinal e um ins-
trumento da união de todos os homens 
com o Verbo Encarnado, e, de modo espe-
cial, da Igreja com Cristo” (Proémio).13

A liturgia é, sem dúvida, o meio mais 
apto para integrar os fiéis na comunidade 

13 Congregação para o Culto Divino, Instrução sobre as 
Missas para grupos particulares, em EDREL, n. 2671.
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eclesial, sinal da Igreja de Cristo. Por isso, 
iniciar na liturgia é iniciar na vida comu-
nitária e eclesial.

Se nos perguntarmos como o conse-
gue, deveremos dizer que isso acontece a 
partir da realidade misteriosa da liturgia, 
que está relacionada com a fé, porque a 
liturgia está situada na dinâmica das leis 
da graça, isto é, na dimensão transcen-
dente do ex opere operato e do ex opere 
operantis, dimensão que escapa ao con-
trole do homem.

De facto a liturgia, na prática, sem-
pre se dirigiu aos homens apresentando-
-lhes e oferecendo-lhes tudo aquilo que é, 
tudo quanto possui, para que estes alcan-
cem a plenitude na medida de Cristo /cf. 
Ef 4, 13). É certo que hoje, por influxo 
das ciências humanas, se têm muito em 
conta a diversidade de idades, as distin-
tas situações, o nível de fé, etc.; e neste 
sentido produziu-se uma diversificação 
de assembleias, de celebrações, de livros 
e materiais para as missas destinadas, por 
exemplo, às crianças, ao curso escolar, aos 
adolescentes, aos jovens, etc.

A liturgia tem em conta quando se 
dirige crianças e quando se dirige a adul-
tos, inclusivamente do ponto de vista do 
desenvolvimento da sua fé. Mas nem por 
isso recorta por assim dizer o mistério que 
celebra, quando está perante não adultos. 
Mais ainda, poderia dizer-se que a litur-
gia trata o homem ao mesmo tempo como 
criança e como adulto, porque sabe que 
a vida cristã é um contínuo tornar-se, um 
processo sempre a caminho. Isto explica, 
por exemplo, que ela esteja continua-
mente a chamar à conversão e, no decurso 
da celebração, ofereça várias ocasiões 
para actualizar esta atitude.

Mas existem, além disso, outras razões 
em apoio da eficácia didáctica da litur-
gia, que não são de ordem teológica, mas 

de ordem antropológica e que, antes de 
serem formuladas pela psicologia e pela 
pedagogia, já eram tidas em conta pela 
liturgia, verdadeiro lugar da fé da comu-
nidade cristã. Afirmou-o o Papa Pio XI 
numa audiência ao P. Capelle, eminente 
liturgista belga, com uma frase feliz que 
se tornou clássica: “A liturgia é o órgão 
mais importante do magistério ordinário 
da Igreja… Não é a didascália deste ou 
daquele indivíduo, mas a didascália da 
Igreja” (A audiência teve lugar no dia 
12-12-1935).

Daqui se deduz que a celebração litúr-
gica tem um valor pedagógico inquestio-
nável. Dela se pode afirmar, com verdade, 
ser lugar da educação da fé, porque aí se 
forma, se desenvolve, se estrutura e se ali-
menta a fé. Quer dizer, a liturgia não só 
é mestra da fé porque a propõe e à sua 
maneira a apresenta e expõe, mas também 
porque educa a fé dos fiéis, a fé que estes 
exprimem nas celebrações litúrgicas.

Para levar a cabo esta função didas-
cálica e educadora da fé e da vida cristã, 
a liturgia dispõe de meios próprios, que 
basta enumerar:

1. A liturgia da Palavra, à qual a anti-
guidade chamou missa didáctica ou missa 
dos catecúmenos, verdadeiro diálogo 
entre Deus e o seu povo que se compõe de 
leituras, cantos e orações.

2. Os diferentes leccionários da Missa, 
do Ofício Divino, dos diversos rituais dos 
sacramentos, consideravelmente amplia-
dos, enriquecidos com ciclos, temáticas 
e modos de leitura, a fim de dar cumpri-
mento ao mandato conciliar de abrir ao 
povo cristão os tesouros bíblicos da Igreja 
(SC 51). Menção expressa merecem tam-
bém as leituras patrísticas e hagiográficas 
da Liturgia das Horas, outro abundantís-
simo instrumento doutrinal e testemunhal 
da fé.
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3. A homilia, que faz parte da acção 
litúrgica e é como que o traço de união 
entre a Palavra divina anunciada e o sacra-
mento que actualiza a sua eficácia.

4. As admonições ou intervenções do 
celebrante, diácono ou leitor, que hão-de 
ser necessariamente breves, para explicar 
o sentido de alguns ritos, suscitar deter-
minadas atitudes ou sublinhar alguns 
aspectos. É interessante notar que quando 
o Vaticano II fala do carácter didáctico da 
liturgia o faz citando uma frase do Concí-
lio de Trento (Ses. XXII, cap. 8: DS 1749) 
ao recomendar que se explicasse ao povo 
cristão o significado dos ritos da missa jus-
tamente no decurso da própria celebração, 
face à impossibilidade de admitir então o 
uso das línguas vernáculas na celebração 
eucarística.

5. As orações e prefácios, ou seja os 
textos eucológicos, tal como os hinos, res-
ponsórios, versículos, antífonas, etc., cada 
um deles segundo as regras do género a 
que pertencem, são resposta à Palavra de 
Deus e neles ressoam os temas bíblicos das 
leituras transformados em louvor, acção 
de graças, súplica, memória, oferenda, etc.

6. O ano litúrgico ou comemoração 
anual dos mistérios do Senhor, aos quais 
se une a memória da Virgem Maria, dos 
mártires e de todos os outros santos. A esta 
evocação no círculo do ano se juntam os 
aniversários da dedicação das igrejas ou 
de outros acontecimentos sacramentais 
que marcam a história duma comuni-
dade, e até mesmo dos fiéis em particular. 
O ritmo do ano litúrgico, a sucessão e a 
alternância dos tempos e das solenidades, 
festas, memórias e dias feriais, o valor 
simbólico das horas santificadas pelo Ofí-
cio Divino, etc., fazem com que o misté-
rio em toda a sua amplitude vá penetrando 
nas mentes e nos corações, que se imite o 
que se celebra, etc.

7. Por último os sinais litúrgicos, mui-
tos deles inspirados ou tomados da Bíblia 
e todos ao serviço da expressão da fé, à 
qual nutrem e alimentam.

 B) A pedagogia litúrgica da fé

Como acabamos de ver, a liturgia con-
tribui para a educação da fé, é uma forma 
de catequese em acção, tem sempre aspec-
tos didácticos, embora se possa perguntar 
se existe uma pedagogia litúrgica quando 
a comunidade celebra o mistério da sal-
vação.

Se por pedagogia entendemos a arte de 
educar, concretamente de conduzir e fazer 
com que o homem chegue à maturidade 
e à medida da estatura de Cristo (cf. Ef 4, 
13), pode falar-se de pedagogia litúrgica 
ou da liturgia como factor que possibilita 
este crescimento e o efectua realmente. 
Mais ainda, a pedagogia litúrgica acaba 
por coincidir com a própria pedagogia de 
Deus posta em relevo na história da salva-
ção e revelada na Sagrada Escritura.

Mas não acontece apenas uma coinci-
dência com a pedagogia divina revelada 
na historia salutis. A liturgia, além disso, 
colabora decisivamente no êxito deste 
plano salvífico. Se os sacramentos foram 
instituídos por Cristo como acontecimen-
tos de salvação, a Igreja vestiu-os e cele-
brou-os com uma série de sacramentais, 
ritos, gestos, acções, etc., que contribuem 
decisivamente para dispor aqueles que os 
vão receber. É o que ensina Santo Tomás 
quando diz que os sacramentos concedem 
a perfeição da santidade, ao passo que os 
sacramentais, em que o Doutor Angélico 
inclui todos os sinais litúrgicos, apenas 
predispõem para a santidade. A missão 
deste sinais é dar solenidade aos sacra-
mentos, fomentar a devoção e a reverên-
cia dos fiéis, instruir os crentes e impedir 
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a astúcia do diabo (Summa Theol, III, 
66,10).

Já vimos que a finalidade da liturgia 
não é directa e imediatamente didáctica. 
Por isso é preciso dizer que a pedagogia 
litúrgica só é educativa na medida em que 
é salvífica. A liturgia vai, pouco a pouco, 
configurando a personalidade do cristão 
à imagem de Cristo, e realiza-o natural-
mente a partir da eficácia própria das 
diversas acções sacramentais, e no âmbito 
eclesial e comunitário que lhe é próprio. 
Já dissemos também que a liturgia se ins-
creve plenamente nas leis da graça. Nela 
os sinais sensíveis significam e, cada um 
à sua maneira, realizam a santificação dos 
homens (SC 7); quer dizer, uns, os de ins-
tituição divina, ex opere operato e outros, 
os de instituição eclesiástica, ex opere 
operantis.

Na liturgia entra em jogo não só o 
opus operantis da pessoa que recebe um 
sacramento ou que participa na liturgia, 
mas o opus operantis Ecclesiae. Dizia-o 
Pio XII na Mediator Dei: “A oração litúr-
gica, pelo simples facto de ser a oração 
pública da nobre Esposa de Jesus Cristo, 
tem uma dignidade superior à da oração 
privada (n. 37). Portanto, e são palavras 
do Vaticano II, qualquer celebração litúr-
gica é, por ser obra de Cristo sacerdote 
e do seu Corpo que é a Igreja, acção 
sagrada por excelência, cuja eficácia, 
com o mesmo título e no mesmo grau, não 
é igualada por nenhuma outra acção da 
Igreja” (SC 7). 

Mas ao lado desta lei suprema da efi-
cácia da liturgia no plano das realidades 
da graça, há também outras leis de teor 
antropológico que definem a pedagogia 
litúrgica. Estas leis manifestam-se na 
maneira prática e concreta de unir e har-
monizar todos os elementos que entram 
em jogo nas celebrações: desde os enun-

ciados doutrinais às atitudes cultuais, 
desde as situações dos fiéis até aos objec-
tivos da celebração, desde as exortações 
e avisos até às orações e aos cantos, etc. 
Estas leis, que a psicologia social desco-
briu, costumam enunciar-se assim:

– Lei da impossibilidade de que a 
mente humana se concentre simultanea-
mente sobre todos os aspectos de uma 
realidade, neste caso o mistério de Cristo 
ou mistério da salvação. Isto fez com que 
a liturgia distribuísse, por assim dizer, este 
mistério ao longo do ano litúrgico.

– Lei da descontinuidade da atenção 
ou da distribuição das práticas litúrgicas 
para evitar a fadiga e o cansaço. Daí que 
no ano litúrgico se sucedam e alternem os 
tempos fortes e os tempos comuns; que 
dentro da celebração haja momentos mais 
intensos seguidos de pausas, podendo 
determinar-se curvas de atenção e níveis 
de participação.

– Lei da ciclicidade na aprendizagem 
ou do retorno constante de conceitos e 
vivências. O ritmo cíclico permite uma 
maior penetração no mistério de Cristo, 
um maior aprofundamento das atitudes, 
um reforço da experiência de fé.

Em resumo: a liturgia não é apenas 
meta de uma formação na fé ou de uma 
pedagogia da fé, é também ela mesma, 
por meio da sua própria pedagogia, ins-
trumento e corrente para penetrar no seu 
âmbito vital e sacramental. A pedagogia 
litúrgica é litúrgica não só pelo fim, mas 
também pelo meio. Neste sentido deve 
dizer-se também que a pedagogia litúrgica 
não só é uma pedagogia da fé, mas uma 
pedagogia para a fé, ou seja, em ordem a 
conseguir uma fé adulta, pessoal, opera-
tiva, comunitária, numa palavra, amadu-
recida. Recordemos uma vez mais que os 
sacramentos são chamados sacramentos 
da fé porque por meio de palavras e de 
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sinais exprimem a fé da Igreja, exigem a 
resposta de fé dos sujeitos e comunicam o 
dom da fé e a alimentam.

Conclusão

As relações entre a liturgia e a fé não 
constituem um aspecto acidental do culto 
cristão. São exigidas pela própria natureza 
da liturgia, que é, ao mesmo tempo, obra 
divina e obra humana, que dizer, acção de 
Deus e de Jesus Cristo, que conta com a 
cooperação do homem. A cooperação do 
homem consiste fundamentalmente na fé, 
como obséquio da vontade e como acei-
tação gozosa do dom de salvação que 
recebe.

Por isso a fé está na base da liturgia. E 
isto num duplo sentido: enquanto expres-

são do que a Igreja crê e confessa quando 
celebra a liturgia, e enquanto manifesta-
ção das atitudes da comunidade concreta 
e dos homens que participam na acção 
litúrgica.

Sob o primeiro aspecto a liturgia é 
expressão da fé da Igreja. Sob o segundo, 
é expressão da resposta pessoal e comuni-
tária ao mistério de salvação. Apenas no 
que respeita ao primeiro aspecto se pode 
falar da norma da oração (lex orandi) em 
relação directa com a norma da fé (lex cre-
dendi).

Mas também não pode esquecer-se o 
segundo aspecto, e para ele se deve enca-
minhar toda a acção catequética e de pas-
toral litúrgica, que têm como objectivo a 
participação activa, consciente e frutuosa 
dos fiéis na celebração litúrgica.

APÊNDICE
O Missal Romano como instrumento para a formação da fé

Passando em revista as principais afir-
mações feitas até agora e tendo em conta 
a proposta formulada pelo Papa de que o 
“ano da fé” seja ocasião para “redescobrir 
os conteúdos da fé professada, celebrada, 
vivida e rezada”, primeiro ponto desta 
exposição, recordemos também que o 
conjunto do mistério cristão, objecto da fé 
da Igreja, é celebrado e comunicado espe-
cialmente nas acções litúrgicas. Daí resulta 
que existe uma profunda relação entre a fé 
e a sua celebração, o segundo ponto que 
podemos resumir deste modo:

1º. A Igreja crê conforme reza, de 
maneira que cada celebração litúrgica é 
uma verdadeira profissão de fé, existindo 
uma profunda relação entre o mistério 

cristão – ou os mistérios da fé – e a sua 
expressão ritual ou litúrgica.

2º. A fé que se professa, se vive e se 
celebra com palavras e gestos na liturgia, 
é sempre a fé da Igreja, que está para além 
da comunidade concreta ou do grupo ecle-
sial que participa na celebração.

3º. A liturgia, com todas estas carac-
terísticas, contribui também e de modo 
muito eficaz para a formação e enrique-
cimento da fé dos fiéis que participam nas 
celebrações litúrgicas.

Pois bem, trata-se agora de mostrar 
o modo como se realiza isto no Missal 
Romano reformado por mandato do Con-
cílio Vaticano II, promulgado por Sua 
Santidade o Papa João Paulo II, na edi-
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ção típica latina e nas edições oficiais nas 
diversas línguas, aprovadas pelas respecti-
vas conferências episcopais e confirmadas 
pela Congregação para o Culto Divino. 
Deixamos, por razões óbvias, a história e 
a importância deste livro litúrgico assim 
como a descrição do seu conteúdo, para 
nos centrarmos unicamente no seu signi-
ficado teológico-pastoral em ordem à fé 
professada, celebrada, vivida e rezada ou, 
o que é o mesmo, em ordem à celebração 
da fé.

 A) A fé da Igreja aparece nos textos 
  do Missal Romano

Já se disse antes que a Igreja crê con-
forme reza, pelo que cada celebração euca-
rística, realizada no seguimento fiel do 
Missal, é uma verdadeira profissão de fé. 
Por isso, quando a Igreja celebra a Euca-
ristia ou outra acção litúrgica, está a con-
fessar a fé recebida desde o princípio (cf. 
CIC 1124; 1327). Isto é posto em relevo 
pela Institutio generalis Missalis Romani 
ao afirmar a fidelidade da Igreja para com 
o Mistério eucarístico de maneira que o 
novo Missal, vinculado ao Vaticano II, é 
um testemunho de fé inalterada segundo 
os ensinamentos do Concílio de Trento, 
em continuidade com a tradição da Igreja 
(cf. SC 47), como “aparece expressa-
mente enunciado, de modo constante, nos 
próprios textos da Missa” (IGMR 2). O 
citado documento menciona, como exem-
plo relevante, a célebre oração sobre as 
ablatas da missa de Quinta-feira Santa: 
“todas as vezes que celebramos o memo-
rial deste sacrifício, realiza-se a obra da 
nossa redenção”,14 e a anámnesis das ora-

14 Esta super oblata foi atribuída a S. Leão Magno pelo 
P. Jordi Pinell, em Notitiae 151 (1979) 99-103. Usa-
-se também no II Domingo do Tempo Comum e na 

ções eucarísticas. “Deste modo, afirma a 
referida Instrução, no novo Missal, a ‘lex 
orandi’ da Igreja está em consonância 
perfeita com a perene ‘lex credendi’ no 
que se refere ao mesmo e único sacrifí-
cio de Cristo na cruz e à sua renovação 
sacramental na Missa. Esta é ao mesmo 
tempo sacrifício de louvor e banquete de 
comunhão.

Relativamente à fé na Presença real de 
Cristo sob as espécies sacramentais, a Ins-
titutio assinala que “é também claramente 
expresso na celebração da Missa, não só 
pelas próprias palavras da consagração, 
em virtude das quais Cristo se torna pre-
sente por transubstanciação, mas tam-
bém pela forma como, ao longo de toda a 
liturgia eucarística, se exprimem os senti-
mentos de suma reverência e adoração” 
(ib. 3). Quanto à natureza do sacerdócio 
ministerial, esta “é posta claramente em 
relevo… pelo lugar de preeminência e 
função mesma do sacerdote” citando-se 
expressamente o prefácio de Missa cris-
mal, em Quinta-feira Santa, dia em que se 
comemora a instituição do sacerdócio (cf. 
ib. 4). Estes aspectos do Mistério eucarís-
tico, a saber, o carácter sacrificial, a pre-
sença real e a vinculação ao ministério 
sacerdotal são essenciais, apesar de não 
serem os únicos.15 Não devem esquecer-
-se, por exemplo, a íntima relação entre a 
Palavra de Deus e o sacramento na estru-
tura da Missa, e as dimensões pneumato-
lógica e eclesiológica da Eucaristia, bem 

Missa Jesus Cristo Sumo e Eterno Sacerdote. Santo 
Tomás cita-a também na Summa Theologiae III, q. 
83, a. 1, para sublinhar que a celebração eucarística 
é repraesentatio (presença) da paixão de Cristo e por-
tanto verdadeira imolação ou sacrifício daquele que foi 
realizado de uma vez para sempre na cruz. 

15 A sua menção expressa na Introdução da Institutio 
generalis obedece aos reparos que se fizeram ao reno-
vado Ordo Missae que acabava de aparecer em 1969, 
o que motivou um importante discurso de Paulo VI em 
19-11-1969: AAS 61 (1969) 777-780.
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como a abertura à rica tradição bíblica 
e litúrgica da oração de bênção ou ora-
ção eucarística (cf. Institutio generalis, 
78-79), assim como a importância do altar 
sobre o qual se torna presente o sacrifício 
da cruz sob os sinais sacramentais e que é 
também mesa do Senhor e centro da acção 
de graças eucarística (cf. IGMR 296), etc.

Por outro lado, quando se entra na 
análise e estudo dos outros aspectos da 
Eucaristia no Missal, assim como dos 
grandes mistérios que constituem o 
sagrado depósito da fé da Igreja, verifica-
-se como as principais solenidades que 
marcam os tempos litúrgicos e inclusiva-
mente os próprios ciclos vão desdobrando 
os conteúdos da fé não de maneira sepa-
rada mas num contínuo celebrativo que 
gira, em círculos concêntricos, à volta do 
ano como unidade representativa da vida 
humana. Estes círculos são, num primeiro 
nível, a sagrada recordação do mistério 
de Cristo e da sua obra salvadora; num 
segundo nível, a veneração da Santíssima 
Virgem Maria e a recordação dos san-
tos; e, por fim, os exercícios de piedade e 
outros meios de formação da fé do povo 
cristão (cf. SC 102-105; 111). Está claro 
que esse contínuo celebrativo no qual a 
Igreja alimenta e configura a fé e a espi-
ritualidade dos seus filhos é, basicamente, 
o ano litúrgico, que ordena o Missal e a 
liturgia das horas tanto no ciclo temporal 
como no dos santos, e que se projecta de 
certa maneira também na celebração de 
alguns sacramentos e sacramentais, como 
sucede na Iniciação cristã.

Bastaria, portanto, estudar a proposta 
do Missal, do Leccionário e da Liturgia 
das Horas para descobrir um rico caudal 
de doutrina, e, portanto, de formulação 
da fé, sempre orientado para a vida dos 
fiéis, mas sem esquecer as exigências da 
ortodoxia e da fidelidade à tradição rece-

bida. Por outro lado, o Missal pressupõe 
também uma viagem importantíssima 
pela tradição litúrgica com base no estudo 
de documentos litúrgicos dos primeiros 
séculos e num melhor conhecimento dos 
Santos Padres (cf. ib. 8; 10).16 Disso há 
numerosos exemplos nalgumas secções 
do Missal, por exemplo, as orações dos 
dias feriais do Advento a partir do dia 17 
de Dezembro, provenientes do Rotulus de 
Ravena, etc., ou as inspiradas nas litur-
gias hispano-mozárabe, ambrosiana, etc. 
De facto o Missal Romano promulgado 
por Paulo VI e renovado pelo Beato João 
Paulo II nas suas já três edições típicas 
(1970, 1974 e 2002) e terceira emendada 
(2008), pressupõe um caudal imenso de 
doutrina e de espiritualidade.

 B) A fé expressada no Missal Romano 
  é a fé da Igreja

A fé que se professa, se vive e se cele-
bra na Santa Missa usando os formulários 
do Missal Romano e realizando os ritos 
e gestos como nele se indica, é sempre a 
fé da Igreja, não a de uma escola teoló-
gica, ou a de um grupo de fiéis, ou de um 
determinado teólogo. Por isso, as acções 
litúrgicas e, dentro delas, os gestos, os 
símbolos e os textos do Missal, pertencem 
a todo o corpo eclesial, nele influem e o 
manifestam (cf. SC 26; cf. 59). Neste sen-
tido a fé da Igreja que se exprime nas cele-
brações é anterior à fé de cada um dos fiéis 
e mesmo da comunidade concreta que 
torna a Igreja visível numa acção litúrgica 
(cf. CIC 1124; SC 6; 26; 42; etc.). Daí o 
carácter formativo, didáctico-pastoral, 

16 Para una visão de conjunto remeto para o meu artigo 
“Missal Romano” em D. Sartore- A.M. Tracca  – J.M. 
Canals, Nuevo Diccionario de Liturgia, Madrid 1987, 
1293-1311 (Bibl.).
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da fé dos participantes numa celebração 
litúrgica: 

“As orações dirigidas a Deus pelo 
sacerdote… são ditas em nome de todo o 
Povo santo e de todos os que estão pre-
sentes. Os próprios sinais visíveis… foram 
escolhidos por Cristo ou pela Igreja para 
significar realidades divinas invisíveis. 
Por isso, não é só quando se faz a leitura 
«do que foi escrito para nossa instrução» 
(Rom 15,4), mas também quando a Igreja 
reza, canta ou age, que a fé dos presentes 
é alimentada…” (SC 33). Um exemplo 
muito importante desta dimensão educa-
tiva da fé, entendida não só no aspecto 
doutrinal mas também na espiritualidade, 
no apostolado, no compromisso pastoral, 
etc., são os formulários das missas rituais, 
votivas e para diversas necessidades 
com as orações pela Igreja, pelos leigos, 
para a santificação do trabalho humano, 
por algumas necessidades específicas do 
nosso tempo, etc., cujos textos utilizam 
ideias e até expressões dos documentos do 
Concílio Vaticano II (cf. IGMR 15).

Evidentemente, tudo o que acaba de 
ser dito se refere à expressão global da 
fé na liturgia eucarística mas sem excluir 
fórmulas eucológicas concretas que reco-
lhem e reflectem, pelo menos, a doutrina 
católica sobre um mistério determinado. 
Pensemos, por exemplo, nas orações e 
prefácios das grandes solenidades do 
Senhor ou da Santíssima Virgem e no 
valor das colectas e outras orações das 
missas dos santos, nas quais aparece o 
carisma ou o aspecto que define cada um 
deles. A inclusão dos textos eucológicos 
no Missal Romano de 1970-2008 foi pre-
cedida de um estudo muito cuidadoso das 
fontes e do significado das expressões no 
âmbito de cada celebração, tendo-se esco-
lhido o vocabulário e os modos de expres-
são ratificados pela Sagrada Escritura e a 

própria tradição eclesial e litúrgica. Pelo 
mesmo motivo a autoridade da Igreja vela 
também pela fidelidade das traduções.17

 C) A formação da fé 
  com o Missal Romano

O Missal Romano, com todas as 
características mencionadas antes, contri-
bui também e de modo muito eficaz para a 
formação da fé dos fiéis. Já o assinalei ao 
mencionar os grupos de formulários das 
missas dos tempos litúrgicos e das sole-
nidades, as missas rituais e as destinadas 
às diversas circunstâncias. Neste sentido o 
Missal Romano actual oferece uma síntese 
muito rica entre a tradição litúrgica, repre-
sentada pela continuidade de formulários, 
textos e normas rituais do Missal de 1570 
promulgado por São Pio V, de modo que 
praticamente todo aquele caudal eucoló-
gico foi incorporado no Missal promul-
gado por Paulo VI em 1970; e o legítimo 
progresso, favorecido pelo conhecimento 
das fontes mais antigas e dos testemunhos 
litúrgicos de oração na Sagrada Escritura 
e nas liturgias do Oriente e do Ocidente. 
Pensemos também, por exemplo, nas ora-
ções eucarísticas introduzidas em 1968, 
acompanhando o Cânone Romano, e 
naquelas que foram definitivamente incor-
poradas ao Missal na terceira edição típica 
de 2002, as das missas penitenciais e das 
missas com crianças e as das missas para 
diversas circunstâncias.

Ora bem, reconhecer o valor educativo 
da fé do Missal Romano pressupõe valori-
zar também a própria pedagogia da fé que 
nele se encerra e que está relacionada com 
o que acabo de dizer. Sugere-o o decreto 

17 Cf. Congregação para o Culto Divino e a Disciplina 
dos Sacramentos, Inst. Liturgiam authenticam, de 
28-03-2001, em AAS 93 (2001) 685-726.
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Presbyterorum Ordinis do Concílio Vati-
cano II: “Nenhuma comunidade cristã se 
edifica sem ter a sua raiz e o seu centro 
na celebração da santíssima Eucaristia, 
a partir da qual, portanto, deve começar 
toda a educação do espírito comunitário” 
(PO 6). Neste sentido devemos recordar, 
uma vez mais, a importância da mistago-
gia como experiência do mistério que a 
Mãe Igreja oferece a todos os fiéis cris-
tãos com a celebração litúrgica ao utilizar 
devidamente o Missal em ordem a pene-
trar na Eucaristia de maneira mais viva 
e intensa, como propunha o Vaticano II, 
quer dizer, “pondo o espírito em conso-
nância com a voz” de modo que “não só 
se observem, na acção litúrgica, as leis 
que regulam a celebração válida e lícita, 
mas também que os fiéis participem nela 
consciente, activa e frutuosamente” (SC 
11; cf. 10; 14; etc.).18

Esta é, aliás, a verdadeira riqueza do 
Missal Romano de 1970-2008, e consiste 
não tanto na reforma dos ritos e dos tex-
tos, reforma feita para que o sacrifício da 
Missa “alcance a plena eficácia pastoral” 

18 Neste sentido remeto para a Exortação Apostólica Pós 
Sinodal Sacramentum caritatis, de S.S. Bento XVI, de 
22-02-2007: AAS 99 (2007) 105-180, especialmente a 
II parte (nn. 34-69).

(SC 49; cf. 48; 50 etc.), mas sim na insis-
tência e exigência na verdadeira actuosa 
participatio por parte de todos os fiéis, 
“compreendida em termos mais substan-
ciais, partindo de uma maior tomada de 
consciência do mistério que se celebra e 
da sua relação com a vida quotidiana”.19 
É sem dúvida aqui que realmente se joga 
o futuro não só do Missal Romano mas 
da própria reforma litúrgica do Concí-
lio Vaticano II, como o afirma o próprio 
Santo Padre: “Na celebração da Missa 
segundo o Missal de Paulo VI poder-se-
-á manifestar, num modo mais intenso do 
que tem sido feito muitas vezes até agora, 
aquela sacralidade que atrai a muitos 
para o uso antigo. A garantia mais segura 
para que o Missal de Paulo VI possa unir 
as comunidades paroquiais e seja amado 
por elas consiste em celebrar com grande 
reverência de acordo com as prescrições; 
isto torna visível a riqueza espiritual e a 
profundidade teológica deste Missal”.20

 Julián López Martín
Bispo de León

19 Bento XVI, Exortação Apostólica Sacramentum cari-
tatis, cit., n. 52.

20 Bento XVI, Carta aos Bispos que acompanha o Motu 
proprio “Summorum Pontificum”, de 07-07-2007.



JULHO – DEZEMBRO 2013 97

A LITURGIA DA IGREJA 
A 50 ANOS DO CONCÍLIO

Convocada por João XXIII e Paulo 
VI, reunida em Concílio ecuménico, a 
Igreja pôs-se à escuta do Espírito Santo. 
Desta vez não havia novas e graves here-
sias a requerer discernimento e clarifica-
ção doutrinal, não se estava perante cliva-
gens e cismas que acrescentassem novos 
rasgões à túnica inconsútil de Cristo. Mas 
sentia-se a necessidade de uma renova-
ção que preparasse a Igreja para o diálogo 
com o mundo contemporâneo em ordem 
a um anúncio renovado do Evangelho do 
Reino. Urgia também o imperativo de 
dar novo impulso ao movimento ecumé-
nico, que já vinha fazendo o seu caminho, 
para que a Igreja pudesse superar ou pelo 
menos atenuar o contra-testemunho de 
divisões antigas e modernas que minavam 
a sua credibilidade. 

Tratava-se, portanto, de um Concí-
lio «Pastoral». Se o Bom Pastor não se 
conforma com a perda de uma só das suas 
ovelhas e tem o anseio de reunir as que 
ainda não entraram no seu redil, para que 
haja um só rebanho e um só Pastor, tam-
bém a Igreja, que é em Cristo como que 
o Sacramento, isto é, sinal e instrumento 
da unidade e comunhão dos homens com 
Deus e entre si, não se pode conformar 
com o afastamento silencioso e paulatino 
do mundo moderno. Tem de se renovar 
e erguer de novo o estandarte de Cristo 
à vista de todos os povos para os atrair, 
convocar, reunir em redor de Cristo, o 
Homem mediador entre Deus e a huma-

nidade, o Pontífice e Sacerdote eterno, o 
Único que verdadeiramente conhece o que 
há no homem e que tem palavras de Vida 
eterna, o Profeta de todas as causas jus-
tas, o Irmão e iniciador da autêntica e uni-
versal irmandade, o Redentor do homem, 
Aquele que reina pelo serviço, alheio a 
todas as «cracias» que supõem relações 
de poder, opressão e domínio, Aquele que 
nos ama e que pelo seu sangue fez de nós 
um Reino de sacerdotes para Seu Deus 
e Seu Pai. Concílio Pastoral é isso. O II 
Concílio do Vaticano, o Concílio de João 
e de Paulo, foi convocado para isso. Não 
se trata de um concílio diminuído, dou-
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trinalmente inibido, sem relevância dog-
mática. Muito pelo contrário! Basta reler 
a Lumen Gentium ou a Dei Verbum. Na 
Basílica de São Pedro no Vaticano, entre 
11 de Outubro de 1962 e 8 de Dezembro 
de 1965, em quatro Outonos que é estação 
dos frutos, o Sacrossanto Concílio, esteve 
reunido na força do Espírito, à escuta do 
que o mesmo Espírito tinha para dizer à 
Igreja para que ela fosse no nosso tempo 
uma expressão mais fiel da solicitude e 
ternura do Bom Pastor.

Já aqui se viu que este importantíssimo 
Concílio iniciou os seus trabalhos com a 
Liturgia; e à volta da Liturgia se encontrou 
a si mesmo como comunhão, convergên-
cia, caminho em conjunto – «sínodo» –, 
«concílio», quase unanimidade. E, assim, 
pôde oferecer à Igreja e ao mundo, como 
primícias da sua atividade, a Constituição 
sobre a Sagrada Liturgia Sacrosanctum 
Concilium. 

Nesse documento, fruto amadure-
cido de todo o movimento litúrgico, a 
Igreja no seu todo assumiu a urgência de 
uma reforma geral da Liturgia do Rito 
Romano. Reforma de que já São Pio X 
sentira necessidade no início do século 
XX, que Pio XII assumiu com prudência 
e determinação após a II Grande Guerra, 
que João XXIII prosseguiu com aber-
tura… Reforma que, finalmente, neste 
documento histórico, tem formulados os 
seus princípios fundamentais e critérios 
operativos aprovados pela quase unani-
midade dos Padres Conciliares: na última 
votação, já na sessão solene de promulga-
ção, em 4 de dezembro de 1963, apenas 
4 bispos se manifestaram contra, num 
total de 2151 votantes. Estava para come-
çar uma nova era na história da Liturgia. 
Em 4 de dezembro de 1563 o Concílio de 
Trento tinha encerrado os seus trabalhos 
deixando à responsabilidade do Papa de 

então a realização de uma necessária e 
reclamada reforma litúrgica. Quatro sécu-
los volvidos, em 4 de dezembro de 1963, 
um novo Concílio decreta a realização de 
uma nova reforma litúrgica que competi-
ria igualmente à Sé Apostólica promover, 
aprovar e confirmar. 

Não me cabe aqui pormenorizar o 
processo histórico da reforma litúrgica. 
Apesar de todos os excessos previsíveis 
e de todas as reações compreensíveis, a 
renovação litúrgica configurou-se como o 
fruto mais visível de toda a obra conciliar. 
Assim o afirmou a II Assembleia Extraor-
dinária do Sínodo dos Bispos, em 1980, 
ao mesmo tempo que se esclarecia que 
a renovação litúrgica não se limitava às 
cerimónias, ritos e textos; nem a participa-
ção ativa, tão felizmente promovida após 
o Concílio, consistia em mera atividade 
exterior sendo, acima de tudo, participa-
ção interior e espiritual, viva e frutuosa no 
mistério pascal de Jesus Cristo, com um 
forte sentido do sagrado e permeada de 
espírito de reverência, adoração e glorifi-
cação. O mesmo balanço positivo foi feito 
por João Paulo II, em 4 de dezembro de 
1988 na Carta Apostólica Vicesimus Quin-
tus annus. Sem deixar de referir luzes e 
sombras, consciente das dificuldades cul-
turais e eclesiais com que o processo da 
reforma litúrgica se teve de confrontar, 
João Paulo II reconheceu e abalizou o 
caminho percorrido. Então recordou que, 
estando praticamente encerrada a estação 
da reforma decretada pelo Concílio, havia 
que dar renovado impulso à pastoral litúr-
gica, dever e tarefa permanente em ordem 
a uma renovação que é o verdadeiro obje-
tivo e fruto de toda e qualquer reforma (cf. 
n. 10).

E aqui estamos, quase meio século 
após a promulgação da SC. Como é a 
Liturgia da Igreja?
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1. Das formas caducas 
 à Liturgia perene

O Concílio deixou bem claro que «a 
Liturgia se compõe duma parte imutável, 
por ser de instituição divina, e de partes 
sujeitas a mudança, as quais, no decorrer 
dos tempos, podem e até devem variar» 
(SC 21). 

O que é que não pode mudar na Litur-
gia da Igreja? O Concílio responde com 
aparentemente facilidade: o que é de ins-
tituição divina. A facilidade da resposta 
demonstra-se aparente perante a inevita-
bilidade de uma hermenêutica em que se 
esclareça e explicite, de forma inequívoca, 
o momento, o modo e o conteúdo dessa 
«instituição divina». 

Sem me atrever nessa complexa her-
menêutica, a partir da minha própria refle-
xão e fazendo tesouro do que os mestres 
me ensinaram, permito-me adiantar um 
elenco provisório desses elementos cons-
titutivos e, por isso, imutáveis da Liturgia 
de ontem, de hoje e de sempre: 
1) A estrutura sacramental que decor-

re, como consequência direta, do mis-
tério da Incarnação; se o instrumento 
da redenção humana foi a humani-
dade assumida pelo Verbo, a atuação 
litúrgica dessa mesma obra redentora 
não pode prescindir da mediação sa-
cramental, da ritualidade que integra 
palavras, coisas, gestos e corporeida-
de humana, agir simbólico ou, para 
usar a terminologia conciliar, «sinais 
sagrados», celebrações da Igreja; 

2) O mistério pascal de Cristo, como 
o acontecimento único e irrepetível, 
como o sacrifício perfeito e definitivo 
da nova e eterna Aliança, que concen-
tra, recapitula e leva à plenitude toda 
a História da Salvação e no qual nos 
é dado participar graças à anamnese 

e à epiclese. Por isso a proclamação 
das maravilhosas proezas de Deus, o 
anúncio, o relato, a narração, a memó-
ria… não podem faltar nunca na Litur-
gia da Igreja; como também não pode 
faltar a invocação, a súplica, a presen-
ça e ação do Espírito. Sem anamnese 
e epiclese os ritos são mera realidade 
antropológica e não se dá a presença 
de Cristo e da sua Obra redentora para 
que nela possamos «participar»; 

3) e 4) A santificação do homem e o culto 
divino, dimensões também imprescin-
díveis e que implicam na ação litúrgi-
ca a vida humana, que precisa de ser 
resgatada, e até mesmo a criação in-
teira que geme e sofre dores de parto 
para ser liberta da tirania que a oprime 
e diminui; por isso, na liturgia há lugar 
para a súplica, a intercessão, a contri-
ção, a expiação, a reparação… tudo 
isso, porém, sem retirar o primado à 
adoração, ao louvor, à bênção, à ação 
de graças, à glorificação. 

5) Acrescento um 5º elemento, a este 
núcleo irrenunciável da Liturgia pe-
rene: o seu carácter escatológico, o 
impulso que constantemente nos pro-
jeta do «tunc» – o outrora do mistério 
de Cristo que recapitula toda a história 
da salvação – para o «nunc» – o agora 
da Igreja em oração, que é o momen-
to atual dessa mesma história salvífi-
ca – para o «et semper et in saecula 
saeculorum» da plenitude do Reino, 
quando Cristo se manifestar e então se 
manifestará também o que já somos 
mas ainda não se vê: filhos de Deus.
De momento deixo o inventário 

aberto para eventuais complementos de 
quem saiba mais. Mas, salvaguardados 
estes elementos irrenunciáveis da Litur-
gia da Igreja, tudo o mais é suscetível de 
mudança «se porventura – adianta SC 21 – 
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se tiverem introduzido elementos que não 
correspondam tão bem à natureza íntima 
da Liturgia, ou que se tenham tornado 
menos aptos». Estaria a língua latina entre 
esses elementos tornados menos aptos? 
Em 1963 muitos pensavam que sim. E não 
havia ninguém que se atrevesse a conside-
rar o uso exclusivo dessa língua na Litur-
gia como um elemento de «instituição 
divina». Aliás, na comunidade cristã da 
Roma de Pedro e de Paulo não se falava 
em latim mas sim em grego… e foi assim 
até ao século IV, quando a razão pastoral 
levou a preferir o latim, não sem resistên-
cias e compromissos.

Entrou-se, portanto, ainda com o 
Concílio a decorrer, no tempo da reforma 
litúrgica, uma reforma geral dos ritos e das 
preces de todos os sacramentos e sacra-
mentais, da Liturgia das Horas… Todas 
as celebrações litúrgicas do Rito Romano 
tiveram «ordines» revistos segundo os 
critérios e indicações da Constituição 
Conciliar: quase todos publicados em 
1ª edição típica no pontificado de Paulo 
VI, entre 1968 e 1978; os remanescentes 
– Celebração das Bênçãos, Celebração 
dos Exorcismos, Martirológio Romano e 
outros ordines menores como a Celebra-
ção da Coroação da Imagem da Virgem 
Santa Maria – promulgados já pelo Beato 
João Paulo II que também aprovou o Ceri-
moniário dos Bispos (que não é um livro 
litúrgico mas sim um Diretório de cerimó-
nias).

O Concílio teve o cuidado de estabe-
lecer com clareza a hierarquia das com-
petências litúrgicas (SC 22), cabendo à Sé 
Apostólica a responsabilidade de dirigir, 
coordenar e regular tudo o que se refere 
à Liturgia, o bem comum mais precioso 
de toda a Igreja. Paulo VI criou, para 
esse efeito, organismos específicos com 
mandato e instruções bem precisos para 

cumprir a Constituição Conciliar sobre 
a Sagrada Liturgia. Havia uma liderança 
clara, uma coordenação competente, 
métodos de atuação bem definidos, equi-
pas de trabalho operacionais, com apro-
veitamento do saber de peritos de reco-
nhecida competência («consultores») mas 
ficando as decisões a cargo dos membros 
desses Organismos, todos eles Bispos, 
pastores da Igreja. Enfim: foram criados 
os pressupostos para uma realização com-
petente e ponderada da Reforma Litúrgica 
requerida pela solicitude pastoral do Con-
cílio.

Mas as coisas não se passaram de 
forma tão ordeira e disciplinada como se 
perspetivou e seria de desejar. Os tempos 
eram de «revolução cultural», de contes-
tação de qualquer autoridade, de reivin-
dicação da criatividade sem freios nem 
peias… Derrubados os diques da intan-
gibilidade e do imobilismo, foi impossí-
vel deter o ímpeto das águas e passou-se 
do extremo de uma liturgia regulada por 
normas rígidas e aparentemente intocá-
veis a celebrações inventadas, construí-
das, manipuladas, mutiladas em que, por 
vezes, se tornou irreconhecível, quando 
não ausente, o núcleo irrenunciável da 
Liturgia: o mysterium fidei. No vórtice 
da mudança, a rotura pareceu prevalecer 
sobre a continuidade ao passo que o Con-
cílio desejava articular sã tradição e legí-
timo progresso (SC 23). A regra segundo 
a qual, para além da Sé Apostólica e, nos 
termos do Direito, as Conferências Epis-
copais e os Bispos, «mais ninguém, ainda 
que seja sacerdote, acrescente, suprima ou 
modifique, por sua iniciativa, seja o que 
for na Liturgia» (SC 22 § 3) foi repetida-
mente violada por experiências abusivas 
de uma «criatividade selvagem». Sobre-
tudo, nasceu e cresceu uma geração que 
se habituou a olhar para a Liturgia como 
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terreno baldio onde se pode fazer o que 
apeteça, mesmo sem se dar ao esforço de 
a estudar para conhecer a sua natureza, os 
seus elementos integrantes, o seu dina-
mismo intrínseco. Em muitos lados, cin-
quenta anos depois, continua a ser essa 
a mentalidade: ignora-se a proposta da 
Igreja, manipula-se a liturgia da Palavra, 
por vezes com proposta de leituras não 
bíblicas, inventam-se «símbolos» (como 
se fosse possível!), troca-se a linguagem 
simbólica dos ritos litúrgicos por alegori-
zações didáticas pretensamente catequéti-
cas, transforma-se a celebração do memo-
rial de Cristo numa auto celebração do 
grupo ou comunidade… 50 anos volvidos 
temos de dizer: basta! A Liturgia não é, 
primariamente, o que nós fazemos, não é 
âmbito adequado para as nossas invenções 
nem o presbitério da igreja deve ser palco 
de exibicionismos. Tem de vir ao de cima 
a Liturgia perene: celebração do mistério 
pascal de Cristo do qual continuamente 
nasce, renasce e se alimenta a Igreja.

Não podemos confundir a Reforma 
Litúrgica com as práticas abusivas que a 
desrespeitam e desfiguram. É certo que 
as concretas circunstâncias culturais em 
que ela foi recebida e posta em prática a 
condicionaram imenso! Os abusos mina-
ram-na e roubaram-lhe a quase unanimi-
dade com que começou. Inclusive, deram 
força a uma compreensível e inevitável 
vaga de refluxo de que se aproveitam os 
que, no fundo, nunca aceitaram o Con-
cílio. Mas quem negará os avanços con-
seguidos? Quem não vê o extraordinário 
caminho percorrido? A reforma litúrgica é 
um extraordinário «ativo» da Igreja neste 
tempo de desafios em todas as frentes. 

A vida litúrgica da Igreja precisa de 
estabilidade. As próprias «leis» antropoló-
gicas do comportamento ritual requerem 
permanência e estabilidade. Com João 

Paulo II temos de repetir: a reforma geral 
da liturgia decretada pelo Concílio está 
cumprida. Agora é tempo de a assimilar, 
de a aprofundar interiorizando o conteúdo 
espiritual dos seus textos e ritos, numa 
palavra, é a hora da mistagogia1. Para que 
da reforma se progrida pelo caminho da 
renovação, temos de investir na pastoral, 
na formação. O esforço de criatividade 
que hoje nos é pedido já não consiste em 
invenções surpreendentes mas numa inter-
pretação ao mesmo tempo fiel e original 
da pauta que nos é dada nos livros litúr-
gicos renovados, cultivando uma genuína 
arte de celebrar que permita sublimar a 
expressão celebrativa, proporcionando ao 
homem contemporâneo a redescoberta da 
alegria e da beleza da fé. 

A história continua. Por isso, natural-
mente, os livros litúrgicos da Igreja vão 
continuar a ser revistos e aperfeiçoados 
tanto nas suas edições típicas em latim 
como nas suas versões nas diversas lín-
guas desta grande e universal família 
litúrgica que é o Rito Romano. O calen-
dário santoral vai continuar a enriquecer-
-se, modificações serão introduzidas pela 
competente autoridade da Igreja. Onde 
a necessidade pastoral e a diversidade 
cultural o requeira, quando a margem de 
adaptação prevista nas edições típicas 
se demonstre insuficiente, processos de 
inculturação irão sendo desenvolvidos sob 
a responsabilidade dos legítimos pastores 
da Igreja, sempre em Comunhão com a Sé 
Apostólica. Mas – repetimos – a grande 
e geral Reforma Litúrgica decretada pelo 
II Concílio do Vaticano está feita. Conti-
nua em aberto – e nunca se poderá dar por 
concluída – a tarefa da renovação litúr-
gica, a necessidade de uma pastoral litúr-

1 João Paulo II, Carta Apost. Vicesimus quintus annus, 
nn. 4-5.
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gica. Concluo este ponto: a 50 anos do 
Concílio, sem anular a dimensão história 
da Igreja «semper reformanda», importa 
olhar para a Liturgia mais pelo prisma do 
que nela é perene e menos pelo prisma do 
que nela é caduco.

2. Entre a Escuta e a Visão

A primeira encíclica do Papa Fran-
cisco – A Luz da Fé – valoriza a experiên-
cia litúrgica e sacramental. Não pensamos 
exclusivamente na reflexão do terceiro 
capítulo sobre «os sacramentos e a trans-
missão da fé» (nn. 40-45). Já antes, no 
segundo capítulo, ao descrever a fé como 
«escuta e visão», a encíclica mergulha 
fundo no húmus da experiência litúrgica, 
lugar por excelência da experiência e da 
profissão de fé.

O texto pontifício refere a dialética 
escuta – visão. A primeira é própria da 
mentalidade bíblica que dá precedência 
à palavra, à escuta, ao diálogo, ao tempo, 
assegurando, simultaneamente, a trans-
cendência divina e a liberdade humana. 
A segunda é típica da mentalidade grega 
que privilegia a luz, a imagem, o espaço, 
a contemplação estática, a perceção do 
todo. Logo, porém, a encíclica nos recorda 
que o Antigo Testamento soube articular 
os dois tipos de conhecimento, «unindo a 
escuta da Palavra de Deus com o desejo 
de ver o seu rosto» (n. 29).

Quem conhece a história da Liturgia e 
das expressões celebrativas sabe que esta 
dialética tem um reflexo na relação com-
plexa entre as várias Igrejas e comuni-
dades cristãs. Simplificando as posições, 
num extremo estaria a Liturgia Protes-
tante, com o princípio da «sola Scriptura» 
traduzido em expressões celebrativas que 
tendem a dar o exclusivo às mediações 

auditivas, em prejuízo e quase recusa 
das visuais; no extremo oposto teríamos 
a Liturgia Ortodoxa com a sua rica ico-
nografia e a teologia da luz e da imagem 
concretizadas em celebrações litúrgicas 
que querem proporcionar a experiência da 
escatologia antecipada, do céu na terra, da 
eternidade que irrompe no tempo. 

A liturgia católica renovada no pós-
-Concílio, pelo menos nas suas melhores 
concretizações, é chamada a fazer síntese 
das duas posições antitéticas. Tem de ser 
experiência de escuta, Liturgia da Palavra 
que se acolhe no silêncio, relato de uma 
História da Salvação que na assembleia 
celebrante continua a ter um Hoje, pro-
posta de Aliança a acolher na liberdade 
que se compromete. A Liturgia Católica, a 
50 anos do Concílio, reclama o exercício 
de todas as artes do dizer e do cantar e toda 
a pedagogia da escuta e do silêncio, com 
uma perceção valorativa do tempo com os 
seus compassos e andamentos, com ritmo 
e dinamismo, cultivando a memória e a 
profecia, sempre atenta ao «agora» e em 
tensão para o «sempre» e pelos «séculos 
dos séculos».

Vale a pena demorarmo-nos um pouco 
mais neste ponto para tomarmos consciên-
cia do salto de qualidade dado pela Litur-
gia da Igreja com a Reforma Litúrgica. Os 
Padres do Concílio de Trento apostaram 
na catequese e na pregação «para que as 
ovelhas de Cristo não passassem fome e 
não acontecesse que os pequenos pedis-
sem pão sem haver quem lho repartisse 
(Lam 4, 4)»2. Mas não puderam ir muito 
longe na abertura aos fiéis da mesa da pala-
vra de Deus3... O Concílio de Trento foi 
2 Concilium Tridentinum, Sessio XXII, Doctrina et 

canones de sanctissimo missae sacrificio, cap. VIII, 
in Conciliorum Oecumenicorum Decreta, a cura do G. 
Alberigo et a., Bologna 1991, 735; DS 1749.

3 Essa afirmação é feita no mesmo capítulo em que se 
considerava inoportuna a adopção das línguas verná-
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também um Concílio Pastoral, um grande 
Concílio de Reforma da Igreja. Mas teve 
de ser, em primeiro lugar, um Concílio 
dogmático, confrontado com formidáveis 
problemas doutrinais e obrigado a suturar 
as feridas profundas, a cuidar das fraturas 
múltiplas e expostas infligidas à unidade 
da Igreja com a reforma protestante. Isso 
impediu que a solicitude pastoral pudesse 
então exprimir-se numa reforma litúr-
gica mais ousada. E, por isso, apesar do 
riquíssimo património da oratória sagrada 
no período pós tridentino, as ovelhas de 
Cristo continuaram a passar fome e os 
pequeninos continuaram a não ter quem 
lhes partisse o pão da Palavra viva de 
Deus. Por isso, também, os Padres do II 
Concílio do Vaticano, determinaram que 
se fizesse «nas celebrações litúrgicas uma 
leitura da Sagrada Escritura mais abun-
dante, mais variada e melhor adaptada» 
(SC 35), que se preparasse aos fiéis a mesa 
da Palavra de Deus com maior abundân-
cia (cf. SC 51). E o resultado foi um novo 
ordenamento das leituras da Missa «que 
oferece aos fiéis cristãos o conhecimento 
de toda a palavra de Deus, segundo uma 
organização adequada»4. Tomada à letra, 
esta pretensão está longe de corresponder 
à realidade: materialmente falando, não 
está prevista a leitura integral da Bíblia5. 

culas na celebração da Missa, apesar da grande riqueza 
de instrução para o povo fiel que se lhe reconhecia: 
«Etsi missa magnam contineat populi fidelis eruditio-
nem, non tamen expedire visum est patribus, ut vulgari 
passim lingua celebraretur» (Ibid.)

4 OLM 60; o sublinhado é nosso.
5 A preparação e edição de uma Vulgata Portuguesa da 

Bíblia deveria ter sido dos primeiros trabalhos a rea-
lizar no caminho da aplicação da Reforma Litúrgica 
ao nosso país. Dela carecem as celebrações litúrgicas 
e a catequese. E a sua existência, como o demonstra 
a experiência de outros países, em nada prejudicaria 
outras iniciativas editoriais no campo do apostolado 
bíblico. O facto de não se dispor desse instrumento 
fundamental leva a que nas diversas celebrações fre-
quentemente se utilizem versões diferentes do mesmo 
texto bíblico. Devido a essa falta, muito trabalho se 

Nem na Missa nem na Liturgia das Horas 
nem nas demais celebrações litúrgicas 
da Igreja. Concretamente, em relação ao 
Antigo Testamento, não se conseguiu ir 
muito além da leitura das suas páginas 
mais relevantes. Falando, porém, em ter-
mos qualitativos, pode bem dizer-se que 
esta pretensão de integridade não é exor-
bitante. Pensemos nos 8 volumes da edi-
ção oficial portuguesa do Lecionário da 
Missa, com os 3 primeiros dedicados ao 
ciclo trienal para os Domingos e festas do 
Senhor, com os 3 seguintes reservados às 
celebrações feriais num ciclo anual que se 
desdobra, para as 34 semanas do Tempo 
Comum, num ciclo bienal das leituras 
que precedem o Evangelho, e com os 2 
últimos volumes a recolher uma riquís-
sima seleção de perícopes bíblicas para as 
celebrações dos santos, dos sacramentos e 
sacramentais e ainda das missas votivas, 
de defuntos e para as mais diversas cir-
cunstâncias… Como mudou e para muito 
melhor, o acesso de todo o povo de Deus, 
letrados ou analfabetas, à Mesa da Palavra 
em que o próprio Cristo se oferece como 
Mestre da Verdade e Pão da Vida! 

E, ano após ano, triénio após triénio, a 
Palavra de Deus vem aos ouvidos e cora-
ções dos fiéis como chuva que desce do 
céu sobre a terra e – afirmação é da Escri-
tura – não voltará sem a ter irrigado e feito 
produzir para que dê a semente ao semea-
dor e o pão para comer. Mas demos a pala-
vra a Paulo VI que, na Constituição Apos-
tólica que promulgou o Missal Romano 
assim se exprimiu:

tem desperdiçado, por exemplo, ao nível das composi-
ções musicais feitas sobre versões bíblicas entretanto 
caídas em desuso… E dispor-se-ia de uma referência 
mais segura e constante na hora de verter para portu-
guês as muitas expressões bíblicas de que a eucologia 
está repleta. Por isso há que aplaudir a decisão de se 
avançar, finalmente, nesse empreendimento tão árduo 
quanto necessário.
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«Nutrimos a mais viva esperança de 
que esta nova ordenação do Missal irá 
proporcionar aos sacerdotes e aos fiéis a 
possibilidade de prepararem em comum 
mais santamente o espírito para a celebra-
ção da Ceia do Senhor, alimentando-se dia 
a dia mais abundantemente com a palavra 
do Senhor, através de uma meditação 
mais aprofundada da Sagrada Escritura. 
Daqui se seguirá, como é desejo do Con-
cílio Vaticano II, que a Escritura divina 
se torne para todos fonte perene de vida 
espiritual, instrumento primordial de cate-
quese cristã, compêndio substancial de 
formação teológica»6.

Para esta revalorização da Palavra e 
da correspondente escuta na Liturgia da 
Igreja a afirmação mais importante do 
Concílio continua a ser, quanto a mim, a 
de que Cristo está presente na Sua Palavra 
(SC 7). E, desse modo, a liturgia da Igreja 
continua a ser o fazer-se carne da Palavra, 
a revelação do Mistério de que na ação 
sagrada ritual se faz o memorial eficaz 
graças à presença e ação do Espírito Santo 
de modo a torná-lo realmente presente 
para que a vida dos participantes possa 
entrar em contacto com Ele e deixar-se 
transfigurar pela Luz que dele irradia até 
ser um hino de louvor à Sua glória. Porque 
se a glória de Deus é o homem vivo, a vida 
dos homens é a glória de Deus. 

Cinquenta anos após o Concílio penso 
que ainda temos algum caminho a fazer 
para traduzir na prática essa certeza de 
que é Cristo que fala quando na Igreja se 
proclamam as Escrituras. Mas só fala se 
lhe não fecharmos os ouvidos com a nossa 
escuta negligente – por isso temos todos de 
nos educar na arte de escutar –; só fala se 
o não tornarmos inaudível e ininteligível 

6 Paulus VI, Const. Apost. Missale Romanum, in Mis-
sal Romano reformado…, Coimbra, Gráfica de Coim-
bra 1992, 15 [= MRP ].

com a nossa deficiente proclamação. 
Como advertia nos seus dias o grande 
biblista espanhol, Luis Alonso Schökel7, 
de nada serve apelarmos à omnipotên-
cia divina porque, também na liturgia, o 
Omnipotente se submete ao caminho da 
incarnação. Por isso, se o leitor não trans-
mite corretamente a Palavra – e por leitor 
entendo agora todos os que na celebração 
são chamados a ler: bispos, presbíteros, 
diáconos, leitores propriamente ditos, 
comentadores – ela não poderá cair na boa 
terra de corações e inteligências que a aco-
lham, compreendam, a deixem enraizar na 
vida e frutificar 100, 60 ou 30 por 1. Este 
é um campo de missão a trabalhar seria-
mente, para que a Liturgia da Igreja seja 
o que deve ser, 50 anos volvidos sobre o 
Concílio Ecuménico.

Relativo à Escuta na liturgia, temos 
também o canto e a música. A Igreja, neste 
capítulo, tem um património de imensa 
valia do qual não quer abdicar. Pensemos 
no Canto Gregoriano, na Polifonia clás-
sica, na grande música coral sinfónica 
do barroco ao romantismo, no repertó-
rio organístico… Mas, de repente, com a 
reforma litúrgica e a adoção das línguas 
vernáculas, toda essa riqueza pareceu 
perder o seu espaço e ficar condenada à 
condição de arquivo morto, quando muito 
repertório de concerto, apenas utilizável 
de acordo com a sua natureza e destinação 
originária em celebrações muito raras e 

7 «Por amor a esta Palavra e por agradecimento a este 
dom de Deus, o leitor litúrgico tem de fazer um acto de 
entrega e um esforço diligente. Se a sua voz não soa, 
não ressoará a Palavra de Cristo; se a sua voz não se 
articula, a Palavra tornar-se-á confusa; se não dá bem o 
sentido, o Povo não poderá compreender a Palavra; se 
não dá a devida expressão, a Palavra perderá parte da 
sua força. E de nada serve apelar para a omnipotência 
divina porque o caminho da omnipotência, também na 
Liturgia, passa pela incarnação»: L. A. SCHÖKEL cit. 
in Secretariado nacional de Liturgia [de España], El 
ministério del Lector. Directorio litúrgico-pastoral, n. 
6, Madrid 1989, 13 [cf. in Notitiae 21 (1985) 425]
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circunstanciais8. Sob pretexto de promo-
ver a participação dos fiéis, desenvolveu-
-se mesmo uma reação de tipo alérgico à 
inclusão de alguns trechos desse patrimó-
nio nas celebrações com a participação 
do povo. Isto, apesar de os documentos 
da Igreja preverem e, nalguns casos, até 
aconselharem a sua salvaguarda. A este 
propósito, a Instrução Geral do Missal 
Romano na sua versão atual prescreve:

«Em igualdade de circunstâncias, 
dê-se a primazia ao canto gregoriano, 
como canto próprio da Liturgia romana. 
Mas de modo nenhum se devem excluir 
outros géneros de música sacra, principal-
mente a polifonia, desde que correspon-
dam ao espírito da acção litúrgica e favo-
reçam a participação de todos os fiéis [cf. 
SC 116 e 30].

Dado que hoje é cada vez mais fre-
quente o encontro de fiéis de diferentes 
nacionalidades, convém que eles saibam 
cantar em latim pelo menos algumas par-
tes do Ordinário da Missa, sobretudo o 

8 O processo de adoção das línguas vivas foi muito 
rápido: a SC que, mantendo o uso da língua latina, 
abria as portas às línguas faladas (nº 36). No que 
diz respeito à Missa, o art. 54 da constituição afirma 
que a língua falada pelo povo deve ter «um côngruo 
lugar, especialmente nas leituras e na oração comum 
e, conforme as condições dos lugares, também nas 
partes que competem ao povo». O nº 3 desse artigo 
remetia para as Conferências Episcopais o juízo acerca 
da oportunidade de um uso mais amplo do vernáculo. 
Segundo o Relator da Comissão Conciliar, nada se 
quis excluir positivamente dessa possibilidade. Por 
decisão da Instrução Inter Oecumenici, as primeiras 
alterações ao Ordinário da Missa entraram em vigor 
em 7 de Março de 1965, ainda durante o Concílio. 
Desse modo, onde as Conferências Episcopais che-
garam a acordo, esse foi o dia em que se passou a 
celebrar em vernáculo a maior parte da Missa; na 
prática, apenas o Cânon ficou de fora; mas a pressão de 
diversas Conferências Episcopais, levou a sucessivos 
alargamentos dessas faculdades: em 27/4/65 foi autori-
zada a tradução do Prefácio; em 31/1/67 foi admitida a 
possibilidade de tradução de todo o Cânon, norma que 
a partir do Outono desse ano começou a ser aplicada 
com a aprovação das versões preparadas pelas Comis-
sões Episcopais de Liturgia dos diversos países (cf. 
Bugnini, A. – La Riforma liturgica, 108-121).

símbolo da fé e a Oração dominical, nas 
suas melodias mais fáceis»9. 

Estas indicações, que mesmo agora 
custa a pôr em prática, no momento da 
mudança eram improponíveis. A suposta 
desadequação para a liturgia da reforma 
litúrgica dos antigos repertórios latinos, 
tão laboriosamente construídos na cami-
nhada secular da Igreja, teve consequên-
cias dramáticas que ainda perduram na 
qualidade auditiva das nossas celebrações:

– O abandono e, eventualmente, a 
perda desse tesouro

– A quase morte do movimento coral 
que se dedicava à prática dessa música; a 
crise dos nossos coros foi agravada por 
um preconceito nascido de um entendi-
mento equivocado da «participação ativa» 
que se queria promover, segundo o qual, 
na «nova liturgia» não haveria lugar para 
coros porque todos cantariam tudo.

– A situação de vazio em que se caiu 
porque com a liturgia em vernáculo se 
partia praticamente da estaca zero: tudo, 
ou quase, estava por compor. Em Portugal 
a situação era essa.

– E porque abismo atrai abismo ou, 
como se diz, «a natureza tem horror ao 
vazio» assistiuse à invasão do espaço 
sagrado da Liturgia por parte de composi-
ções sem requisitos mínimos de qualidade, 
nem literária nem musical, de adaptações, 
de estilos profanos, de acompanhamen-
tos instrumentais incapazes de respeitar 
o primado da Palavra que é próprio da 
música litúrgica e de interpretar a verdade 
e valência religiosa dos ritos. E vós bem 
sabeis que essa situação desgraçada está 
muito longe de ter sido revertida.

Mas nestes 50 anos não acontece-
ram só desgraças. Manuel Faria, Manuel 
Luís, Ferreira dos Santos, Borges de 

9 IGMR 41.
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Sousa, Manuel Simões e, a seu lado ou 
no seu sulco muitos outros, deram corpo 
a um movimento criativo que teve como 
resultado promissor o surgimento e pau-
latina consolidação de uma música litúr-
gica em Português. O movimento coral 
foi retomado, apostouse decididamente 
na formação de pessoas, o órgão de tubos 
voltou a ser o instrumento referencial da 
música litúrgica, avança em bom ritmo a 
produção de um repertório musical nas-
cido da liturgia e que já não é diversão 
ou ornamento ou entretenimento, mas 
que procura, muitas vezes com sucesso, 
dar expressão sonora adequada aos ritos 
e preces. Nesta caminhada, um contributo 
decisivo foi dado pelos Encontros Nacio-
nais de Pastoral Litúrgica que já vão na 
sua 39ª edição. Daqui foi dado o «tom» 
para um movimento que tocou todo o país 
e que agora importa consolidar porque, 
caso contrário, recuará. Porque enquanto 
de dia se semeia a boa semente, o inimigo 
não desiste de semear ervas daninhas: de 
noite e de dia; na rádio e na televisão; nos 
movimentos e nas congregações e institu-
tos religiosos; e nas paróquias também.

Ainda temos um largo caminho a 
andar. Se para o canto das assembleias 
já começa a divisar-se o puzzle, para os 
coros ainda há muitos vazios a preencher. 
Nem tudo é perfeito. As composições 
são de valor desigual. Há que dar tempo 
ao tempo para que as borras assentem e 
se possa decantar, limpo e estabilizado, o 
bom vinho da autêntica música litúrgica. 
Neste momento em que já circulam reco-
lhas e se ensaiam as primeiras codificações 
dos repertórios em vernáculo correm-se 2 
perigos: 1) o de, porque as criações ainda 
não abundam, se reterem músicas sem 
mérito que só passam no crivo porque não 
há mais por onde escolher; 2) o de, uma 
vez feita a primeira seleção, se canonizar 

prematuramente o repertório existente, 
desincentivando novas composições. 
Quantos séculos demorou a constituir-se 
o repertório gregoriano? Também levará 
ainda algum tempo antes de podermos 
chegar a um qualquer «Liber usualis» 
português.

Há sempre a tendência a idealizar o 
passado e a projetar para tempos remotos 
as perfeições a que aspiramos. O conhe-
cimento objetivo da história ajuda a des-
fazer mitologias. Em quantas aldeias do 
Alentejo ou de Trás-os-Montes se cantava 
gregoriano antes de 1963? Em quantas 
igrejas do Porto ou de Lisboa havia coros 
capazes de interpretar aceitavelmente a 
polifonia clássica? Em muito poucas! 
Se não fossem os músicos amadores das 
nossas bandas filarmónicas, raramente se 
poderia cumprir o programa musical de 
uma Missa Solene segundo as prescrições 
das rubricas de outrora. E com que quali-
dade musical e vocal? Sabe-o Deus por-
que não tapa os ouvidos e escuta mesmo 
tudo! 

E no futuro? Em quantas paróquias 
resistirá firme o grupo de cantoras que vai 
dando suporte musical à celebração da sua 
comunidade? Em quantas Igrejas aguen-
taremos um Coro digno desse nome? Em 
quantas teremos organista e órgão? Em 
quantas será possível reproduzir o reper-
tório musical deste XXXIX Encontro que 
está longe de ser o mais complexo dos 
XXXVIII que o precederam? Alguém tem 
a resposta? Mas eu posso garantir-vos que 
será seguramente em muitas mais do que 
as que se podiam ufanar de proeza equiva-
lente antes de 1963.

Qual deve ser, então, o caminho?
Ouso fazer algumas propostas:
1) Não desistir da formação, apostar 

na formação: musical, litúrgica, pastoral. 
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Não se desperdice uma só oportunidade: 
nas academias, nos conservatórios, nas 
Escolas Superiores, nas Escolas Dioce-
sanas, nos Cursos Nacionais promovidos 
pelo Serviço Nacional de Música Sacra e 
pelo SNL (será que o 5º Curso de Música 
Litúrgica para Organistas, Diretores de 
Coros e Salmistas, programado para 
começar em Fátima no próximo dia 19 
de Agosto tem inscrições suficientes para 
arrancar?). Não há licença para parar: ou 
se avança ou se recua.

2) Investir em centros de referência 
que, idealmente, serão também polos de 
irradiação: catedrais, santuários, seminá-
rios, mosteiros e casas religiosas, paró-
quias e igrejas principais. Valorizar aí o 
papel do coro, do órgão litúrgico (se pos-
sível, de tubos). Cultivar a arte de cele-
brar para que as ações litúrgicas que aí se 
realizam possam efetivamente ser mode-
lares, cativantes e exercer uma influência 
positiva sobre as comunidades circundan-
tes e sobre os fiéis que por elas passam 
e aí podem fazer uma experiência de fé e 
beleza.

3) Valorizar ainda mais a música deste 
Encontro Anual de Pastoral Litúrgica. 
Superado o equívoco que confundia par-
ticipar com intervir ministerialmente e 
reduzia a participação ativa à participa-
ção externa, redescoberto o papel minis-
terial do coro e demais agentes musicais 
da celebração, dispondo atualmente de 
um grupo coral constituído por genero-
sos voluntários com mais do que razoável 
formação musical, nestas Semanas – em 
algum dia, em alguma noite, em algum 
concerto espiritual e pedagógico, em 
alguma celebração – poderão ensaiar-se 
propostas bem interessantes que promo-
vam a qualidade auditiva das nossas cele-
brações e suscitem uma escuta que será 
experiência de fé cujos frutos espirituais 

levaremos como bagagem no regresso a 
casa, porventura como viático para uma 
peregrinação interior e como desafio a 
ousar um pouco mais do que as velhas 
rotinas de uma fé cansada. E mesmo que 
não possamos reproduzir nas nossas terras 
essa experiência, partiremos com a con-
vicção de que valeu a pena, com desejo 
de mais e melhor, com vontade de voltar 
para ir saboreando de antemão a alegria 
que nos espera na Pátria.

4) Continuar a promover e apoiar o 
trabalho dos Compositores, articulando as 
potencialidades do seu génio criativo com 
as necessidades da renovação litúrgica 
em Portugal em ordem ao alargamento e 
valorização qualitativa dos repertórios. A 
preparação da próxima edição portuguesa 
do Missal Romano será um bom pretexto.

E mais não digo até para não invadir a 
esfera de competência própria do Serviço 
Nacional de Música Sacra.

Mas a Liturgia católica, que feliz-
mente recuperou a Palavra, não pode 
perder a visão, a imagem, a luz, a cor… 
Tem de dar também alimento aos olhos 
dos seus fiéis. Precisa de respirar também 
com o pulmão do Oriente. E de ser fiel à 
sua própria tradição estética respeitando 
imagens, retábulos, paramentos, alfaias, 
espaço ordenado, expressão cósmica e 
tensão escatológica.

O tempo não me permite desenvolver 
este aspeto como ele mereceria. Nem o 
tempo útil para ler esta comunicação nem, 
antes disso, o tempo indispensável para a 
redigir.

Convenhamos que os primeiros anos 
de aplicação da reforma litúrgica coincidi-
ram entre nós com uma crise iconoclasta 
que hoje, felizmente, começa a estar supe-
rada. Sirva como exemplo dessa crise 
a Igreja an-icónica projectada por Sisa 
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Vieira e edificada pela comunidade cristã 
no Marco de Canaveses, na Diocese do 
Porto. Ali até o Crucifixo é uma recusa da 
imagem e a escultura da Padroeira é colo-
cada a um nível que pura e simplesmente 
a faz desaparecer do horizonte visual da 
comunidade reunida. No Marco, os olhos 
alimentam-se apenas na contemplação da 
luz sobre os volumes, numa experiência 
religiosa que pode muito bem ser par-
tilhada com um muçulmano ou com um 
budista, mas que não desce ao patamar 
mais humilde, para nós decisivo, da Incar-
nação. Em sentido contrário, exemplo 
ilustrativo de como esta recusa da imagem 
começa a estar superada é o grande pai-
nel frontal da nova Basílica da Santíssima 
Trindade, aqui, em Fátima.

A crise da imagem no espaço de culto 
remete-nos para a relação difícil da Igreja 
com os Artistas. 

Em 1963, a SC recordou que a Igreja 
«amou sempre as belas artes, formou 
artistas e nunca deixou de procurar o con-
tributo delas, procurando que os objectos 
atinentes ao culto fossem dignos, deco-
rosos e belos, verdadeiros sinais e sím-
bolos do sobrenatural» (SC 102)10. No 
dia da Ascensão de 1964, em 7 de maio, 
celebrando na Capela Sistina a chamada 
10 No n. 103, a Constituição conciliar prosseguia: «A 

Igreja nunca considerou um estilo como próprio seu, 
mas aceitou os estilos de todas as épocas, segundo a 
índole e condição dos povos e as exigências dos vários 
ritos, criando deste modo no decorrer dos séculos um 
tesouro artístico que deve ser conservado cuidadosa-
mente. Seja também cultivada livremente na Igreja a 
arte do nosso tempo, a arte de todos os povos e regiões, 
desde que sirva com a devida reverência e a devida 
honra às exigências dos edifícios e ritos sagrados. 
Assim poderá ela unir a sua voz ao admirável cântico 
de glória que grandes homens elevaram à fé católica 
em séculos passados». Já antes, no n. 112, a propósito 
da música, o mesmo documento afirmava: «A tradição 
musical da Igreja é um tesouro de inestimável valor, 
que excede todas as outras expressões de arte, sobre-
tudo porque o canto sagrado, intimamente unido com 
o texto, constitui parte necessária ou integrante da 
Liturgia solene».

«Missa dos Artistas», Paulo VI apelou à 
amizade da Igreja com os artistas e reco-
nhecia:

«Nós precisamos de vós. O nosso 
ministério precisa da vossa colaboração. 
Porque, como sabeis, o Nosso ministério 
consiste em pregar e tornar acessível e 
compreensível – mais ainda, comovente 
– o mundo do espírito, do invisível, do 
inefável, de Deus. E nesta operação, que 
transvasa o mundo invisível em fórmulas 
acessíveis, inteligíveis, vós sois mestres. 
É o vosso ofício, a vossa missão; e a vossa 
arte consiste precisamente em arrancar do 
céu do espírito os seus tesouros e revesti-
-los de palavra, de cores, de formas, de 
acessibilidade. E não só uma acessibi-
lidade como pode ser a de um professor 
de lógica ou de matemática …Vós tendes 
também esta prerrogativa, no próprio ato 
em que tornais acessível e compreensí-
vel o mundo do espírito: de manter a esse 
mundo a sua inefabilidade, o sentido da 
sua transcendência, a sua aura de mistério, 
esta necessidade de o atingir ao mesmo 
tempo na facilidade e no esforço. […] E 
se nós carecêssemos do vosso auxílio, 
o ministério tornar-se-ia balbuciante e 
incerto e teria necessidade de fazer um 
esforço, diríamos, de se tornar ele próprio 
artístico, mais ainda, de se tornar profé-
tico. Para se elevar à força da expressão 
lírica da beleza intuitiva, teria necessidade 
de fazer coincidir sacerdócio com arte»11. 

Papa Montini conhecia bem a história 
e, por isso, afirmando que a amizade entre 
a Igreja e os artistas jamais se rompera, 
reconhece, todavia, que esse relaciona-
mento acusava um grande desgaste que 
urgia remediar. De parte a parte, havia 

11 Esta homilia pode ler-se no «sítio» do Vaticano: http://
www.vatican.va/holy_father/paul_vi /homilies/1964/
documents/hf_p-vi_hom_19640507_messa-artisti_
it.html. 
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razões de queixa12 e, por isso, havia que 
fazer as pazes. No final recorda que um 
acto religioso sagrado como a Missa é 

12 Paulo VI faz uma análise que, à distância de quase 40 
anos, permanece válida: «Permitis-me uma palavra 
franca? Vós abandonastes-nos um pouco, fostes para 
longe beber noutras fontes, à procura, certamente 
legítima, de exprimir outras coisas, mas não já as 
nossas. […] Vós sabeis que trazemos uma certa ferida 
no coração, quando vos vemos dedicados a certas 
expressões artísticas que nos ofendem … Vós separais 
a arte da vida e então… Mas há mais ainda. Por vezes 
esqueceis o cânone fundamental da vossa consagração 
à expressão; não se sabe o que dizeis, por vezes nem 
mesmo vós o sabeis: e o resultado é uma linguagem de 
Babel, de confusão. E, então, onde está a arte? A arte 
deveria ser intuição, deveria ser facilidade, deveria 
ser felicidade. Vós nem sempre nos dais esta facili-
dade, esta felicidade; e então ficamos surpreendidos 
e intimidados e distantes. Mas para sermos sinceros e 
ousados – apenas acenamos, como vedes – reconhe-
cemos que também nós vos fizemos sofrer um pouco. 
Fizemo-vos sofrer porque vos impusemos como 
cânone primeiro a imitação, a vós que sois criadores, 
sempre vivazes, fulgurantes de mil ideias e de mil 
novidades. Nós – era-vos dito – temos este estilo, há 
que adequar-se a ele; nós temos esta tradição e há que 
a seguir; nós temos estes cânones e não há escapatória. 
Por vezes pusemo-vos em cima uma capa de chumbo, 
pode dizer-se; perdoai-nos! E, depois, também nós vos 
abandonamos. Não vos explicamos as nossas coisas, 
não vos introduzimos na cela secreta, onde os misté-
rios de Deus fazem palpitar o coração do homem de 
regozijo, de esperança, de alegria, de embriaguês. Não 
vos tivemos como alunos, amigos, não conversamos 
convosco; por isso não nos conhecestes. E então a 
vossa linguagem para o nosso mundo foi dócil, é certo, 
mas quase amarrada, esgotada, incapaz de encontrar 
a sua livre voz. E nós então sentimos a insatisfação 
por esta expressão artística. E – faremos o confiteor 
completo nesta manhã, ao menos aqui – tratamo-vos 
ainda pior, recorremos a subrogados, à «oleografia», 
à obra de arte de escassos méritos e barata até porque 
– sirva-nos de desculpa – não tínhamos meios para 
realizar coisas grandes, coisas belas, coisas novas, 
coisas dignas de serem admiradas; e também nós 
andamos por atalhos enviesados onde a arte e a beleza 
e – o que é pior para nós – o culto de Deus foram mal 
servidos. Refaçamos as pazes? […] Nós devemos 
voltar a ser aliados. Nós devemos pedir-vos todas as 
possibilidades que o Senhor vos deu e, portanto, no 
âmbito da funcionalidade e da finalidade que irmanam 
a arte ao culto de Deus, nós devemos deixar às vossas 
vozes o canto livre e potente de que sois capazes. E vós 
deveis ser tão bons que interpreteis aquilo que deveis 
exprimir, que venhais buscar a nós o motivo, o tema 
e, por vezes mais do que o tema, aquele fluido secreto 
que se chama a inspiração, que se chama a graça, que 
se chama o carisma da arte. E, se Deus quiser, vo-lo 
daremos».

também um momento artístico que deve 
ser pleno, o que pressupõe catequese/
informação/instrução religiosa, laborató-
rio – isto é, capacidade técnica para uma 
expressão artística válida – e espirituali-
dade.

Esta iniciativa de Paulo VI teve um 
largo eco13. No encerramento do Concí-
lio, na sua mensagem à humanidade, os 
Padres conciliares incluíram um parágrafo 
dirigido aos artistas – «poetas e letrados, 
pintores, escultores, arquitetos, músicos, 
homens do teatro, cineastas» – com uma 
declaração de amizade e com um apelo:

«Hoje, como ontem, a Igreja tem 
necessidade de vós. E diz-vos pela nossa 
voz: não permitais que se rompa uma 
aliança entre todas fecunda. Não vos recu-
seis a colocar o vosso talento ao serviço 
da verdade divina. Não fecheis o vosso 
espírito ao sopro do Espírito Santo. O 
mundo em que vivemos tem necessidade 
de beleza para não cair no desespero. A 
beleza, como a verdade, é a que traz ale-
gria ao coração dos homens, é este fruto 
precioso que resiste ao passar do tempo, 
que une as gerações e as faz comungar na 
admiração. E isto por vossas mãos. […] 
Sois os guardiões da beleza no mundo»14.

Mais perto de nós podemos recordar 
João Paulo II com a sua «Carta aos Artis-
tas», de 4 de Abril de 199915 e o encon-
tro de Bento XVI com os Artistas em 21 
de novembro de 2009. Ao nível supremo 
da Igreja, o diálogo com os artistas está 
aberto. Temos de o concretizar ao nosso 
13 E Paulo VI foi consequente: a arte contemporânea 

entrou no Vaticano, não apenas como galeria dos seus 
museus, mas com novas produções, por ex., na basílica 
de S. Pedro (os relevos de bronze da Porta Santa de 
Manzù, a aula Paulo VI do Arq. Nervi, etc.)

14 Concílio ecuménico Vaticano II, Constituições, Decre-
tos, Declarações, Braga, Ed. A.O. 1972, p. 533.

15 Pode ler-se em várias línguas, incluindo o português, 
no referido «sítio» do Vaticano: http://www.vatican.
va/holy_father/john_paul_ii/letters/.
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nível para que a beleza da arte possa tam-
bém arrebatar os olhos dos fiéis na cele-
bração dos divinos mistérios.

Não podendo por agora aprofundar 
este tema, deixo aqui algumas alíneas de 
um possível desenvolvimento:
 a) A valorização do elemento visual 

e as dificuldades do olhar na 
reforma litúrgica 

 b) Visão e escatologia
 c) O espetáculo da Liturgia ou os 

limites da mediatização audiovi-
sual

 d) Ver o invisível
 
E concluo a segunda parte da minha 

exposição:
Ouvir e ver: assim se enriquece a expe-

riência da fé. Assim se articula a expe-
riência litúrgica. «Como se chega a esta 
síntese entre o ouvir e o ver?» – interroga 
a encíclica Lumen Fidei. E responde: «A 
partir da pessoa concreta de Jesus, que 
Se vê e escuta. Ele é a Palavra que Se fez 
carne e cuja glória contemplámos (cf. Jo 
1, 14). A luz da fé é a luz de um Rosto, 
no qual se vê o Pai». «Por meio da sua 
encarnação, com a sua vinda entre nós, 
Jesus tocou-nos e, através dos sacramen-
tos, ainda hoje nos toca». Aqui entramos 
no coração da Liturgia que é sempre cele-
bração do mistério de Cristo e presença do 
mesmo Cristo no seu mistério pascal.

3. Conclusão: 
 entre Marta e Maria

O Evangelho do XVI Domingo do 
Tempo Comum – Ano C – proporciona-
-nos o relato da visita de Jesus a casa de 
Marta e Maria e da hospitalidade que as 
duas irmãs lhe ofereceram (Lc 10, 38-42). 
O episódio é, a meu ver, ilustrativo da 

situação em que a vida litúrgica entre nós 
se encontra a 50 anos da reforma litúrgica. 
Marta «atarefava-se com muito serviço» – 
refere o texto evangélico. Como nós nos 
atarefamos no «serviço divino», que é um 
dos nomes que se dá à Liturgia. Maria, 
pelo contrário, estava sentada aos pés de 
Jesus a escutar as suas palavras, como 
discípula atenta e disponível. Marta é 
toda atividade; Maria é toda passividade, 
escuta e contemplação. Marta é o ícone da 
participação ativa; Maria é o ícone da par-
ticipação passiva. Ambas desejam acolher 
o Amigo o melhor que sabem e podem: 
Marta dando, fazendo; Maria recebendo, 
calando e ouvindo. Que é mais impor-
tante? Ser sujeito ativo ou ser sujeito pas-
sivo? Alimentar ou ser alimentado? «Eu 
sou salvo» – Sujeito passivo: Eu; sujeito 
activo (ou agente da passiva): Deus em 
Cristo, no Espírito –. «Eu sou santifi-
cado» – Sujeito passivo: Eu; sujeito ativo 
(o agente da passiva): Deus, em Cristo, 
no Espírito. E assim sucessivamente. O 
sujeito principal da obra da redenção, da 
ação salvadora é sempre Ele. É Ele que 
tem de estar no centro de tudo. Nós só 
temos que abrir os olhos da fé para reco-
nhecer a Sua presença, servi-lo, acolhêlo. 
Devemos alimentar o seu Corpo, nomea-
damente emprestando-lhe o nosso para 
que o Rito que vai mediar a sua presença 
tenha «corpo» e a ação sagrada que vai 
ser memorial da sua Obra salvadora possa 
acontecer. É precisa a participação ativa, 
interior e exterior, consciente e plena, 
sacramental. É precisa. Mas talvez ande-
mos inquietos e preocupados com mais 
coisas do que as requeridas por essa parti-
cipação ativa bem entendida. 

Nós, o melhor que podemos fazer, é 
«participar passivamente» como Maria. 
Sentarmo-nos aos pés do Mestre, absor-
ver a Sua Palavra, acolher a sua graça. E 



JULHO – DEZEMBRO 2013 111

não louvaremos, não glorificaremos, não 
daremos graças, não suplicaremos mise-
ricórdia, não ofereceremos positivamente 
nada? Sim, repito, sem um mínimo de par-
ticipação ativa da nossa parte, a Liturgia 
será apenas ação de Cristo e não chegará 
a ser «de Cristo e da Igreja»; nem sequer 
poderá realizar-se a ação ritual; faltando 
o significante não haverá «sacramento», 
«sinal sagrado». Mas não esqueçamos 
que, tendo Cristo assumido a nossa condi-
ção humana, tendo-se tornado o Mediador 
entre Deus e os homens, é também Ele o 
sujeito principal de toda a glorificação, de 
todo o louvor, de toda a adoração. «Por 
Ele, com Ele e n’Ele… toda a honra e toda 
a glória!».

Maria escolheu a melhor parte, que 
não lhe será tirada!

Meio século volvido após o Concílio 
somos, porventura, desafiados a desinfla-
cionar a chamada «participação ativa» e a 
valorizar melhor a participação «passiva», 
no sentido aqui referido. E não se pense 
que esta «passividade» se alcança sem 
esforço, sem silêncio, sem ascese. «Escu-
tar» não supõe menor atividade interior, 
menor esforço do que falar ou cantar. 
«Acolher» o Hóspede divino não supõe 
menos atenção, esmero, prontidão, empe-
nho. É uma «passividade» dinâmica, dili-
gente, disponível. Decididamente, somos 
desafiados, como no tempo de S. Bento, a 
nada antepor à Ação Divina. Todo o nosso 

agir litúrgico – e cada qual, ministro ou 
simples fiel fará tudo e só o que lhe com-
pete (SC 28) – é convidado a acalmar-se 
um pouco, a ser menos frenético, menos 
absorvente, menos distraído, menos preo-
cupado com fazer tantas coisas de modo 
a podermos também nós usufruir da pre-
sença do Senhor, sentarmonos a seus pés, 
saciarmo-nos com os seus dons, receber 
muito mais do que dar, para depois poder-
mos partilhar o que recebemos. Esta é a 
melhor parte, a melhor participação. 

Maria escolheu a melhor parte que 
não lhe será tirada. E é a melhor parte pre-
cisamente por isso, porque não lhe será 
tirada. Porque tendo começado no tempo 
permanecerá eternamente. Sim, quando 
chegarmos à Jerusalém do Alto, já nem 
haverá miséria para praticarmos as obras 
de misericórdia e cuidar do corpo de Jesus 
nos seus irmãos mais pequeninos. Tam-
bém desaparecerá a liturgia como a prati-
camos no regime sacramental que decorre 
da incarnação: cessará toda a necessidade 
de mediação e por isso, na Cidade Santa 
não haverá templo. Mas a parte melhor, 
a parte que Maria escolheu, não terá fim: 
a Palavra continuará a saciarnos – então 
sem sílabas porque já não haverá tempo 
– o Rosto amigo do Verbo continuará a 
extasiarnos e o Banquete do Cordeiro será 
o nosso Festim, sem fim. 

João da Silva Peixoto
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Depois de um ano de paragem, arrancou 
em Fátima, de 23 a 31 de Agosto passado, o 
início do 1º ano de mais um Curso Nacional 
de Música Litúrgica – o quinto. A iniciativa, 
que vem já de Agosto de 1991, início do 1º 
Curso, é do Serviço Nacional de Música Sacra 
– um departamento do Secretariado Nacional 
de Liturgia – e visa preparar os agentes  da 
música da Igreja, nomeadamente organistas, 
salmistas e  directores de coro e assembleia, 
para o correcto exercício do seu ministério 
litúrgico. Participaram 88 alunos – o maior 
número desde sempre – na sua maioria jovens, 
oriundos de todas as dioceses de Portugal, 
incluindo as ilhas, e até duas alunas da missão 
católica portuguesa de Londres. Os trabalhos 
do Curso decorreram em Fátima, nas instala-
ções da Domus Carmeli,  e tiveram o apoio 
financeiro do Santuário de Fátima, com a cola-
boração da firma Serafim Jerónimo, de Braga,  
que  gentilmente disponibilizou  os órgãos.

A meio do Curso ocorreu a visita de D. 
Anacleto Oliveira, Presidente da Comissão 
Episcopal de Liturgia, que almoçou com os 
alunos e dirigiu a todos palavras de estímulo, 
reafirmando o empenho da Igreja portuguesa 
nesta iniciativa em favor da causa da música 
litúrgica no nosso país.

O Curso, por ser intensivo, foi bastante 
exigente, com o tempo todo ocupado de manhã 
à noite, ora em sessões teóricas ora práticas, 
mas todos procuraram dar o melhor de si mes-
mos, em atitude de grande entrega. É motivo 
de esperança ver como este  trabalho, em que 
estão envolvidos tantos jovens, está a  ajudar 
a mudar, ainda que lentamente, o panorama da 
música sacra em Portugal. 

É Director deste Curso o P. António Car-
tageno. Os professores são: Emanuel Pacheco 
e António Mário Costa (Direcção Coral), 
Fernando Valente e António Mário Costa  
(Harmonia), Emanuel Pacheco (Formação 
Musical), António Esteireiro, Filipe Verís-
simo, Tiago Ferreira e P. António Cartageno 
(Órgão/ Harmonia prática) P. Bernardino 
Costa, osb. (Liturgia), P. Pedro Miranda (His-
tória da Música Sacra), Filipa Lã e Joaquina  
Ly (Canto).

Além do encontro de Agosto, as activida-
des presenciais do 1º ano deste  Curso comple-
tam-se  com um fim de semana  entre o Natal e 
a Páscoa, e assim será ao longo dos próximos 
3 anos até aos  exames finais, em Agosto de 
2016.

António Cartageno
Emanuel Pacheco

SERVIÇO NACIONAL DE MÚSICA SACRA
V CURSO NACIONAL DE MÚSICA LITÚRGICA
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Pelo seu lugar singular na economia 
da salvação como pai de Jesus, São José 
de Nazaré, colocado à frente da Família 
do Senhor, respondeu generosamente à 
missão recebida da graça e, aderindo ple-
namente ao início dos mistérios da salva-
ção humana, tornou-se modelo exemplar 
desta generosa humildade, que os cristãos 
têm em grande estima, testemunhando 
aquelas virtudes comuns, humanas e 
simples, necessárias para que os homens 
sejam bons e fiéis seguidores de Cristo. 
Deste modo, este homem Justo, que amo-
rosamente cuidou da Mãe de Deus e se 
dedicou com alegre empenho à educação 
de Jesus Cristo, tornou-se guarda do mais 
precioso tesouro de Deus Pai e foi cons-
tantemente venerado através dos séculos 
pelo povo de Deus como protector do 
corpo místico que é a Igreja.

Na Igreja Católica, os fiéis manifes-
taram sempre, de modo ininterrupto, uma 
especial devoção a São José honrando 
solenemente a memória do castíssimo 
Esposo da Mãe de Deus como Patrono 
celeste de toda a Igreja; de tal modo que 
o Beato João XXIII, durante o Concí-
lio Ecuménico Vaticano II, decretou que 
no antiquíssimo Cânone Romano fosse 
acrescentado o seu nome. O Sumo Pon-
tífice Bento XVI acolheu e quis aprovar 
os votos piedosos provenientes de muitos 
lugares, decisão que o Sumo Pontífice 

Francisco confirmou, considerando a ple-
nitude da comunhão dos Santos que, tendo 
sido peregrinos connosco neste mundo, 
nos conduzem a Cristo e nos unem a Ele.

Portanto, tendo em conta tudo isto, 
esta Congregação para o Culto Divino 
e a Disciplina dos Sacramentos, em vir-
tude das faculdades concedidas pelo 
Sumo Pontífice Francisco, de bom grado 
decreta que o nome de São José, esposo 
da Bem-aventurada Virgem Maria, seja, a 
partir de agora, acrescentado nas Orações 
Eucarísticas II, III e IV da terceira edição 
típica do Missal Romano, colocando-o 
depois do nome da Bem-aventurada Vir-
gem Maria como segue: na Oração Euca-
rística II: «ut cum beata Dei Genetrice 
Virgine Maria, beato Ioseph, eius Sponso, 
beatis Apostolis»; na Oração Eucarística 
III: «cum beatissima Virgine, Dei Gene-
trice, Maria, cum beato Ioseph, eius 
Sponso, cum beatis Apostolis»; na Oração 
Eucarística IV: «cum beata Virgine, Dei 
Genetrice, Maria, cum beato Ioseph, eius 
Sponso, cum Apostolis».

Para os textos redigidos em língua 
latina utilizam-se as fórmulas agora apre-
sentadas como típicas. Esta Congregação 
ocupar-se-á em prover, no futuro, à tradu-
ção nas línguas ocidentais mais difundi-
das; para as outras línguas as traduções 
deverão ser preparadas, segundo as nor-
mas do Direito, pelas respectivas Confe-

CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO 
E A DISCIPLINA DOS SACRAMENTOS

DECRETO

com o qual se acrescenta o nome de São José 
nas Orações Eucarísticas II, III e IV do Missal Romano
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rências dos Bispos, sendo depois confir-
madas pela Sé Apostólica através deste 
Dicastério. 

Nada obste em contrário.

Sede da Congregação para o Culto 
Divino e Disciplina dos Sacramentos, 1 
de Maio de 2013, São José Operário.

Antonius Card. Cañizares Llovera
 Prefeito

	 	 X Arturus Roche
 Arcebispo Secretário

FÓRMULA QUE CORRESPONDE 
AO NOME DE SÃO JOSÉ 

Na Oração Eucarística II:
“com a Virgem Maria, Mãe de Deus, 
com São José, seu esposo, 
os bem-aventurados Apóstolos...”; 

Na Oração Eucarística III:
“com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, 
com São José, seu esposo, 
os bem-aventurados Apóstolos...”; 

Na Oração Eucarística IV:
“com a bem-aventurada, Virgem Maria, 
Mãe de Deus, com São José, seu esposo, 
os Apóstolos...”.
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QUESTÕES LITÚRGICAS

Oração Eucarística II

Pergunta:
Tenho-me interrogado sobre a razão 

de aparecer o vocábulo “dispersa” na 
Oração Eucarística II. Retomo o con-
texto: “Lembrai-Vos, Senhor, da vossa 
Igreja, dispersa por toda a terra, e tor-
nai-a perfeita na caridade…”. O termo 
dispersa evoca habitualmente a falta 
de comunhão, a desunião, que é preci-
samente o contrário do que se pretende 
dizer, como se evidencia logo a seguir no 
próprio texto. Preferiria o termo presente, 
pois indica uma presença sem quebrar a 
comunhão.

Resposta:
Caríssimo Padre: Vou responder-lhe 

sem subterfúgios, começando por lhe 
dizer que a sua pergunta é razoável e per-
tinente. Digo isto porque a solução encon-
trada por vários Missais não foi unívoca, 
apesar de partirem todos, como é óbvio, 
do mesmo texto latino, que é o seguinte:

«Recordare, Domine, 
Ecclesiae tuae, toto orbe diffusae, 
ut eam in caritate perficias 
una cum Papa nostro N. 
et Episcopo nostro N.
et universo clero.»

1. Versões de outros Missais

O primeiro passo que demos, ao pre-
parar a resposta a enviar-lhe, consistiu em 

consultar outros Missais que tínhamos à 
mão. O resultado da investigação foi este:

a) Missal Italiano: “diffusa su tutta la 
terra”. Missal Francês; “répandue à travers 
le monde”. Missal Castellano: “extendida 
por toda la tierra”. Missal Português: "dis-
persa por toda a terra"; Missal Brasileiro:  
"que se faz presente pelo mundo inteiro". 

Como é fácil de verificar, todas estas 
traduções utilizaram um adjectivo para 
verter "diffusae": diffusa, répandue, 
extendida, dispersa, presente, o que está 
de acordo com a fidelidade material ao 
texto latino.

b) Mas nem todos os tradutores enten-
deram que deviam manter a perfeita cor-
respondência material entre o latim e a 
tradução. Assim, no Missal Inglês lê-se: 
“Church throughout the world” (Igreja 
em todo o mundo); e no Missal Alemão: 
“Kirche auf der ganzen Erde” (Igreja em 
toda a terra).

Como vê, nestas duas últimas tradu-
ções omite-se o adjectivo que correspon-
deria a "diffusae".

2. Razões que tornam aceitável a nossa 
tradução e igualmente aceitável a 
proposta do consulente

Apesar de só uma das traduções uti-
lizar o adjectivo "presente" para traduzir 
"diffusae", e de a tradução portuguesa 
("dispersa") ser apoiada pelas de três 
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outros países europeus ("diffusa", "répan-
due" e "extendida"), o que a torna perfei-
tamente aceitável e fiel ao latim "diffu-
sae", não nos custa admitir que a proposta 
do consulente ("presente em toda a terra") 
também o é. Vamos explicitar melhor o 
nosso entendimento.

a) A expressão "dispersa" é válida 
e entende-se bem, porque antecedendo 
“vossa Igreja”, o adjectivo ("dispersa") 
“por toda a terra” sugere claramente que 
se trata de separação meramente física, 
geográfica, isto é, não no sentido de sepa-
ração espiritual. Aparece assim várias 
vezes, na versão portuguesa do Missal 
Romano, como, por exemplo, na Vigí-
lia pascal: “Nesta noite santíssima, em 
que Nosso Senhor Jesus Cristo passou 
da morte à vida, a Igreja convida os seus 
filhos, dispersos pelo mundo, a reunirem-
-se em vigília e oração” (latim: "Ecclesia 
invitat filios dispersos per orbem terra-
rum"); "para que a Igreja, dispersa por 
todo o mundo" (latim: "ut Ecclesia tua, 
toto orbe diffusa"; Sexta-Feira Santa, 
Oração universal, I intenção); "para que 
a santa Igreja, dispersa por toda a terra" 
(latim: "ut Ecclesia sancta, toto orbe 
diffusa"; Missas e orações para diversas 
necessidades ou várias circunstâncias, 1. 
Pela Igreja D). 

b) Por outro lado, a proposta “pre-
sente em toda a terra” também é aceitável, 
porque o mesmo adjectivo “dispersos” 
é utilizado na Oração Eucarística III em 
sentido diverso, a saber, referindo-se pre-
cisamente à separação espiritual: “Atendei 
benignamente às preces desta família, que 
Vos dignastes reunir na vossa presença. 
Reconduzi a Vós, Pai de misericórdia, 
todos os vossos filhos dispersos” (latim: 
“Omnes filios tuos ubique dispersos tibi, 
clemens Pater, miseratus coniunge”). 
Assim, o mesmo termo “dispersa/dis-

persos” é utilizado com significado dife-
rente (contrastante) numa e noutra Oração 
Eucarística. Na Oração Eucarística II fala-
-se da “Igreja” (fisicamente) “dispersa”; 
na Oração Eucarística III fala-se dos 
“filhos” (espiritualmente) “dispersos”.

Conclusão minha: é correcta a versão 
actual, porque fiel ao latim e próxima de 
outras traduções europeias; mas parece-
-me muito aceitável a do consulente 
“Igreja presente em toda a terra”, ou a 
sugerida pelos alemães e ingleses “Igreja 
em toda a terra”. Mas se ficar como está 
não parece pecado.

3. O ponto de vista bíblico

O termo "dispersar/dispersa/disper-
sos" encontra-se inúmeras vezes na Bíblia 
no sentido de separação meramente física.

Apenas a título de exemplo cito estas 
passagens: Gen 10,5; Lev 26,33; Deut 
4,27; Juiz 21,24; 1 Sam 11,11; 1 Re 14,15; 
1 Mac 6,54; Sal 106,27; Jer 23,8; Ez 
12,15; Mc 14,27 ("Jesus disse-lhes: Todos 
ides abandonar-me, pois está escrito: 
Ferirei o pastor e as ovelhas hão-de dis-
persar-se"); Act 8,1 ("Saulo aprovava 
também essa morte. No mesmo dia, uma 
terrível perseguição caiu sobre a igreja 
de Jerusalém. À excepção dos Apósto-
los, todos se dispersaram pelas terras da 
Judeia e da Samaria").

Se tiver uma Bíblia com um bom 
índice, ou uma versão electrónica com 
um bom motor de procura, verá multipli-
cada por dez a pequena lista de textos que 
acabo de indicar.

4. O ponto de vista da liturgia

A liturgia não tem nada a opor à frase 
"a vossa Igreja, dispersa por toda a terra", 
por duas razões:
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a) Porque o termo português “disperso/
dispersa” vem do verbo latino “dirpergo, 
is, spersi, spersum”, que nos dicionários 
se traduz textualmente por “espalhar por 
diversas partes, disseminar, semear, lan-
çar para um e outro lado, dispersar” (=no 
sentido de separação física de um mesmo 
elemento). É também nesse sentido que se 
exprime um versículo do salmo 111 (112), 
9, citado em 1 Cor 9, 9 e muito usado nos 
elogios dos santos, especialmente os que 
se dedicaram às obras de misericórdia: 
“Dispersit, dedit pauperibus; iustitia eius 
manet in aeternum” (="Distribuiu, deu 
aos pobres; a sua generosidade permanece 
para sempre”). Além disso, se o texto 
latino quisesse dizer "presente", não teria 
qualquer problema em empregar o termo 
"praesens"; que razões terão levado os 
autores do texto latino a optar por "diffu-
sae" em vez de "praesens"?

b) Porque o termo "diffusae – dispersa" 
nos traz à memória a oração da Didaqué, 
sobre o pão partido: "Nós Te damos gra-
ças, nosso Pai, pela vida e pela ciência que 
nos revelaste por Jesus, teu servo. Glória 
a Ti pelos séculos. Assim como este pão 
partido estava disperso pelos montes, e, 
depois de colhido, se tornou um só, assim 
se reúna a vossa Igreja dos confins da terra 
no teu reino. Pois tua é a glória e o poder 
por Jesus Cristo, pelos séculos" (Didaqué 
ou Doutrina dos Doze Apóstolos, 9; Anto-
logia Litúrgica 202). É provável que, no 
texto latino actual da Oração Eucarística 
II, haja alguma reminiscência da anti-
quíssima súplica da Didaqué e também 
do texto original da Oração Eucarística 
de Hipólito de Roma, a mais antiga que 
chegou até nós, que se exprimia assim na 
súplica final: "Reunindo na unidade todos 
aqueles que participam nos vossos san-
tos mistérios, dai-lhes a graça de serem 
repletos do Espírito Santo…" (Hipólito de 

Roma, Tradição Apostólica, 4; Antologia 
Litúrgica 778).

5. Revisão e aprovação da tradução 
portuguesa do Ordo Missae

Posso ainda acrescentar que, ao longo 
dos trabalhos da revisão final da tradu-
ção do Ordo Missae, nomeadamente da 
Oração Eucarística II, a única observação 
feita à tradução em causa veio do saudoso 
P. Tomás Gonçalinho, e resumia-se a isto: 
em vez da expressão "dispersa por todo 
o mundo" (era assim o texto anterior) 
propunha, em alternativa, "espalhada ou 
difundida por toda a terra". O grupo de 
trabalho aceitou a expressão "por toda 
a terra" em substituição de "por todo o 
mundo", mas nenhum dos outros dois ter-
mos propostos "espalhada ou difundida" 
foi aceite como substituto de "dispersa" 
(cf. notas das reuniões de revisão do 
"Ordo Missae"). 

Terminados os trabalhos de revisão 
do Ordo Missae por parte do Secretariado 
Nacional de Liturgia, o texto foi enviado 
à Conferência Episcopal, e recebeu as 
"apreciações" de alguns Bispos portugue-
ses. Depois de as estudar com cuidado, 
o Secretariado, através do seu Direc-
tor Mons. Aníbal Ramos, de tão querida 
memória, enviou este texto ao Secreta-
riado Permanente da Conferência: «Ao 
texto final do Ordinário da Missa, que o 
Secretariado Nacional de Liturgia subme-
teu à aprovação da Conferência Episco-
pal na Assem bleia Plenária de 9 a 12 de 
Dezembro de 1980, alguns Bispos, a título 
individual, fizeram observações e propu-
seram alternativas que o Secre tariado 
Nacional de Liturgia estudou na sua reu-
nião de 5 de Janeiro de 1981 e acerca das 
quais deixa aqui o seu parecer… Em rela-
ção à fórmula "Igreja, dispersa por toda 
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a terra", há uma proposta para substituir 
"dispersa" por “difundida", com base na 
conotação de "dispersa" com uma situa-
ção de dispersão ante rior a Cristo, que 
veio reunir os filhos de Deus que andavam 
dispersos. O Secretariado não gosta de 
"difundida" e acha que o sentido geográ-
fico de "dispersa" é suficientemente claro 
e não levanta problemas». Mons. Aníbal 
escreveu à margem da cópia deste texto, 
arquivada no Secretariado: "O Conselho 
Permanente aprovou o termo "dispersa”.

Aqui lhe deixo, caríssimo padre, estas 
reflexões. Antes de as compor definitiva-

mente pedi a outro colega que me ajudasse 
com as suas próprias achegas, a fim de não 
lhe expressar apenas o meu pensamento.

6. Conclusão
 
Resumindo o que lhe quis dizer, penso 

que a nossa tradução da Oração Eucarís-
tica II é fiel ao sentido do original latino 
que lhe está subjacente, mas reconheço, 
ao mesmo tempo, que a tradução por si 
proposta ficaria igualmente bem.

Um colaborador do SNL

Cores das vestes litúrgicas

Pergunta:
Podem fazer o favor de historiar a 

possibilidade de usar paramentos azuis 
nalgumas Solenidades de Nossa Senhora, 
e também de utilizar outras cores noutros 
dias?

Resposta:

Fundamento natural das cores

A imensa variedade de cores que 
povoam a natureza ou que nós próprios 
conseguimos criar e redefinir, dando-lhes 
novas tonalidades e acentuações, possui 
a maravilhosa capacidade de simboli-
zar realidades e sentimentos humanos. 
Usamo-las por vezes em sentido conven-
cional e prático (as cores do semáforo), 
outras vezes como símbolo de uma nação 
(as cores da bandeira nacional), de uma 
entidade religiosa (as cores da bandeira do 
Vaticano), de um organismo internacional 
(as cores da bandeira da CEE) ou menos 
prosaicamente de uma associação despor-

tiva (do Sporting, do Benfica ou do Porto) 
e até, coisa que nada aprecio, de algum 
partido político.

O simbolismo que se atribui às cores 
varia de cultura para cultura. No mundo 
ocidental de raiz europeia e cristã, tal 
como noutras culturas influenciadas pela 
nossa civilização, algumas cores expri-
mem alegria, pureza e festa, como a cor 
branca. Outras, como a cor vermelha, 
indica o perigo do fogo ou a intensidade 
do amor, ao passo que a cor verde se con-
verteu no símbolo da ecologia: a natureza 
defendida na sua pureza, sem contamina-
ção. Por isso não é de estranhar que tam-
bém no campo religioso as várias cores 
tenham sentido simbólico.

 Utilização das cores na liturgia

Nos primeiros séculos, a liturgia cristã 
foi muito despojada em todos os aspectos, 
por duas razões principais: para não imi-
tar a liturgia judaica nem os cultos pagãos, 
cujos cerimoniais eram espectaculares; 
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e para não expor demasiado a Igreja às 
perseguições que acompanharam a sua 
implantação no vasto mundo romano. 
Quanto maior fosse a simplicidade e o 
despojamento em todos os aspectos da 
vida da Igreja e da sua liturgia, menos 
dava nas vistas. No que respeita às cores 
das vestes, não haveria mais distinções do 
que cores mais alegres para as celebrações 
festivas e cores sombrias para os dias de 
penitência. 

A cor branca é a única que aparece 
referenciada nos ritos baptismais, como 
cor própria dos neófitos: «Nas águas do 
baptismo fostes revestidos com vestes 
brancas» (Antologia Litúrgica, n. 1502); 
«Para a Igreja é uma alegria espiritual 
ver perto de si a sua família vestida de 
branco» (Antologia Litúrgica, n. 2027); 
«As vestes brancas, através das quais se 
grava na nossa memória, como se fosse 
uma palavra visível, o gérmen de luz pre-
sente na vossa vida nova, mudai-as, sim, 
mas sem mudar o que elas simbolizam: 
o resplendor da luz da fé e da verdade» 
(Antologia Litúrgica, n. 3984).

No século V, os bispos celebravam 
revestidos de vestes de linho, ou seja, de 
cor branca: «Quando fazes estes votos e 
este pacto, então aproxima-se o pontí-
fice, que não usa a veste habitual, nem 
sequer está revestido com as vestes que 
ordinariamente traz sobre si, mas é envol-
vido por uma veste de linho delicada e 
esplendorosa» (Antologia Litúrgica, n. 
2841). 

As primeiras e escassas notícias segu-
ras que possuímos sobre algumas cores 
litúrgicas para além da cor branca, são do 
séc. VIII. No séc. XII, na obra do Papa 
Inocêncio III, De sacro altaris mysterio, 
I, n. 64, fala-se já de quatro cores, cuja 
escolha era feita por razões simbólicas: 
branca, vermelha, preta e verde. 

Foram essas as cores fixadas pelo 
Missal de S. Pio V (1570), acrescentadas 
da cor roxa.

 Cores litúrgicas na hora actual
 
O que actualmente se diz, nos docu-

mentos oficiais, sobre as cores das vestes 
litúrgicas, encontra-se na Instrução Geral 
do Missa Romano. É pouco, mas chega. 
Se fosse mais era capaz de ser dema-
siado. 

Ao longo do ano, nas nossas celebra-
ções litúrgicas, usa-se sabiamente a peda-
gogia das cores, para «exprimir externa-
mente de modo mais eficaz, por um lado, o 
carácter peculiar dos mistérios da fé que 
se celebram e, por outro, o sentido pro-
gressivo da vida cristã ao longo do ano 
litúrgico» (IGMR 345). Acentuo as duas 
expressões utilizadas: as cores exprimem 
o carácter peculiar dos mistérios da fé e 
o sentido progressivo da vida cristã ao 
longo do ano litúrgico. 

Assim, o Tempo Pascal e o Natal do 
Senhor celebramo-los de branco, a cor da 
alegria, da pureza e da luz. E o mesmo faze-
mos nas celebrações do Senhor, excepto as 
da Paixão, nas da Virgem Maria, dos Anjos 
e dos Santos não mártires, como partici-
pantes na Páscoa de Cristo, e nas solenida-
des de Todos os Santos e de S. João Bap-
tista, nas festas de S. João Evangelista, da 
Cadeira de S. Pedro e da Conversão de S. 
Paulo (cf. IGMR 346 a).

Usamos a cor vermelha no Domingo 
de Ramos, na Sexta-Feira Santa, dia em 
que celebramos o primeiro Mártir, no 
Domingo do Pentecostes, o dia do Espí-
rito, que é fogo e amor, nas celebrações 
da Paixão do Senhor, nas festas natalícias 
dos Apóstolos e Evangelistas e nas cele-
brações dos Santos Mártires, que pedem 
o vermelho, porque participaram na morte 
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de Cristo como suas testemunhas (cf. 
IGMR 346 b).

A cor verde, símbolo da vida e da 
esperança, é aquela que se usa mais vezes 
durante o ano, nos domingos e dias feriais 
do Tempo Comum (cf. IGMR 346 c).

Usa-se a cor roxa, símbolo da dor e 
da penitência, no Tempo do Advento e da 
Quaresma, podendo também usar-se nas 
Missas de defuntos em vez do negro (cf. 
IGMR 346 d).

A cor preta, símbolo do luto na cultura 
europeia (mas não nas culturas orientais 
e africanas), pode usar-se, onde for cos-
tume, nas Missas de defuntos (cf. IGMR 
346 e).

No III Domingo do Advento e no IV 
Domingo da Quaresma pode celebrar-se 
a Missa com vestes cor-de-rosa, alívio do 
roxo (cf. IGMR 346 f).

«Nos dias mais solenes podem usar-se 
paramentos festivos ou mais nobres, ainda 
que não sejam da cor do dia» (IGMR 346 
g). É o caso dos chamados paramentos de 
tecido de ouro, desde que se trate de ouro 
verdadeiro e não de uma imitação feita 
com seda amarela.

Permanece aberta a porta para uma 
adaptação às diversas culturas, porque se 
trata, não só de uma certa estética sim-
bólica, mas de ajudar, também através 
desta pedagogia da cor, a que os cristãos 
entrem mais facilmente no mistério que 
celebram: «As Conferências Episcopais 
podem, no que respeita às cores litúrgi-
cas, determinar e propor à Sé Apostólica 
as adaptações que entenderem mais con-
formes com as necessidades e a mentali-
dade dos povos» (IGMR 346 g).

Utilização de vestes litúrgicas de cor azul 

Pelo menos em três autores encontrei 
a indicação de que, em Portugal, Espanha 

e países da América latina podem usar-se 
paramentos de cor azul em certas festas de 
Nossa Senhora, nomeadamente na Soleni-
dade de Nossa Senhora da Conceição.

Esta informação levou-me a entrar em 
contacto com o Santuário de Vila Viçosa, 
onde obtive as seguintes informações: a) 
no santuário de Vila Viçosa utilizam-se 
paramentos azuis na solenidade da Ima-
culada Conceição (8 de Dezembro), na 
solenidade da Assunção de Nossa Senhora 
ao Céu (15 de Agosto), e nas memórias 
de Santa Maria no Sábado (sábados do 
Tempo Comum em que não há memória 
obrigatória); b) este costume vem da tra-
dição oral; c) o uso de paramentos azuis 
no santuário é um privilégio concedido 
por Roma; d) mas não se conhece o docu-
mento do qual isso conste; e) no Santuá-
rio de Vila Viçosa existem alguns jogos 
de paramentos, mas nenhum é antigo; f) 
os mais antigos e ricos são os brancos. 
Poderá tirar-se alguma conclusão segura 
com base nestas informações? Não sei 
responder.

Quanto ao uso de paramentos azuis 
noutras paróquias de Portugal também 
nada sei. Informaram-me que numa para-
mentaria de Fátima se vendem paramen-
tos de cor azul, o que será sinal de que 
os procuram. Se por acaso possuir mais 
informações do que estas, agradecia que 
mas facultasse.

Termino completando um texto já 
citado acima. O bispo que o escreveu, 
e que se chama S. Agostinho, dizia o 
seguinte aos neófitos a quem falava das 
vestes brancas que tinham recebido no 
baptismo: «Filhinhos, o mais importante 
é que não vos mancheis com a sujidade 
dos maus costumes, para que, naquele 
dia, não vos encontreis nus e possais pas-
sar sem dificuldade do resplendor da fé ao 
resplendor da realidade. Quando, ao sair 
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destas grades, que punham à parte a vossa 
infância espiritual vos misturardes com o 
povo, o que vai acontecer solenemente 
neste dia, uni-vos aos bons e lembrai-vos 
de que as más companhias corrompem 
os bons costumes: sede sóbrios, sede jus-
tos, e não continueis a pecar» (Antologia 
Litúrgica, n. 3984).

Este homem ia sempre direito ao 
essencial, mesmo sem deixar de falar no 
acidental. O nosso problema, cada vez 
mais comum, é que andamos todos à pro-
cura do acidental e periférico, e abando-
namos o essencial. As cores das vestes 

litúrgicas têm a sua importância hoje; já 
tiveram muito mais ontem; mas começa-
ram por ter pouca.

Uma coisa, porém, foi sempre, ainda 
é, e continuará a ser amanhã, depois de 
amanhã e até ao fim dos tempos: a urgên-
cia da santidade que não tem cor mas fica 
bem com todas as cores. «Sede santos 
em todo o vosso proceder, conforme diz 
a Escritura: Sede santos, porque Eu sou 
santo» (1 Ped 1,15-16). A santidade é a 
cor preferida por Deus.

Um colaborador do SNL

Antífonas do «Ó»
e versículos aleluiáticos antes do Evangelho

Pergunta:
Canto habitualmente os versículos 

aleluiáticos à semana na minha paróquia. 
Estive a estudar as antífonas gregoria-
nas do "O", que se lêem nos versículos 
aleluiáticos das Missas feriais na oitava 
antes do Natal, que começa esta semana 
e reparei que no Leccionário Romano a 
antífona do dia 21 (O Oriens) aparece no 
dia 24, a do dia 23 (O Emmanuel) apa-
rece no dia 21, e a do dia 22 (O Rex) apa-
rece repetida no dia 23.

Uma vez que é simbólico manter a 
ordem das antífonas (cujas iniciais for-
mam, em latim, lidas ao contrário, ERO 
CRAS), acham que posso cantar as antífo-
nas pela ordem correcta, mesmo que não 
seja a indicada no Leccionário para estes 
dias?

Resposta:
Apesar de ter a certeza de que a sua 

formação litúrgica é boa, começo a minha 
resposta por duas definições.

Antífona

Em liturgia, antífona é um versículo, 
geralmente tirado da Bíblia, que o povo 
canta ou recita em certos momentos da 
Missa e outras celebrações e especial-
mente no início e fim dos Salmos do Ofí-
cio Divino ou Liturgia das Horas. É uma 
das principais formas de participação do 
povo de Deus na oração oficial da Igreja.

Antífonas do "Ó"

Chamam-se assim as sete antífonas 
de Vésperas, com as quais se envolve o 
cântico do Magnificat, no Ofício Divino, 
entre os dias 17 e 23 de Dezembro. A 
designação vem do facto de todas come-
çaram pela exclamação "Ó". A respectiva 
ordem, na Liturgia das Horas, antes e 
depois da reforma litúrgica, é esta:

17. Ant. Magnif. Ó Sabedoria do 
Altíssimo, que tudo governais com fir-
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meza e suavidade: vinde ensinar-nos o 
caminho da salvação.

18. Ant. Magnif. Ó Chefe da casa de 
Israel, que no Sinai destes a Lei a Moisés: 
vinde resgatar-nos com o poder do vosso 
braço.

19. Ant. Magnif. Ó Rebento da raiz 
de Jessé, sinal erguido diante dos povos, 
vinde libertar-nos, não tardeis mais.

20. Ant. Magnif. Ó Chave da casa de 
David, que abris e ninguém pode fechar, 
fechais e ninguém pode abrir: vinde liber-
tar os que vivem nas trevas do cativeiro e 
nas sombras da morte.

21. Ant. Magnif. Ó Sol nascente, 
esplendor da luz eterna e sol de justiça: 
vinde iluminar os que vivem nas trevas e 
na sombra da morte.

22. Ant. Magnif. Ó Rei das nações 
e Pedra angular da Igreja, vinde salvar o 
homem que formastes do pó da terra.

23. Ant. Magnif. Ó Emanuel, nosso 
rei e legislador, esperança das nações e 
salvador do mundo: vinde salvar-nos, 
Senhor nosso Deus.

Tal como acontece com os elementos 
de outros ofícios, na Liturgia das Horas 
não é permitido substituir estas antífonas 
do "Ó" nem alterar-lhes a ordem (cf. Ins-
trução Geral da Liturgia das Horas, n. 
247).

No Leccionário ferial do Tempo do 
Advento, o texto destas antífonas é tam-
bém utilizado como versículo antes do 
Evangelho, nas Missas feriais entre 17 
e 24 de Dezembro. A ordem indicada no 
Ordo Lectionum é a mesma da Liturgia 
das Horas. 

Na edição do Leccionário ferial, em 
língua portuguesa, há uma ligeira altera-
ção dessa ordem a partir  do dia 21. Neste 
dia canta-se o versículo aleluiático Ó Ema-

nuel, nosso rei e legislador, esperança 
das nações e salvador do mundo: Vinde 
salvar-nos, Senhor, nosso Deus; no dia 
22, o versículo Ó Rei das nações e Pedra 
angular da Igreja, vinde salvar o homem 
que formastes do pó da terra; no dia 23, 
repete-se o versículo Ó Rei das nações 
e Pedra angular da Igreja, vinde salvar 
o homem que formastes do pó da terra; 
no dia 24, na Missa da manhã, canta-se 
o versículo Ó Sol nascente, esplendor da 
luz eterna e sol de justiça: vinde iluminar 
os que vivem nas trevas e na sombra da 
morte.

Como é fácil de constatar, a alteração 
consistiu em pôr noutra ordem os versícu-
los indicados para os dias 21 a 23, e em 
duplicar um deles por causa da Missa do 
dia 24, de manhã.

Neste momento não me é possível 
dizer-lhe a razão que esteve na origem 
dessa alteração, mas vou procurá-la e dar-
-lha-ei logo que a conheça.

De qualquer modo, acho que é per-
feitamente legítimo, como pergunta, can-
tar os versículos aleluiáticos pela  ordem 
indicada no Ofício Divino e no Ordo 
Lectionum. Como sabe, esses versículos, 
que se devem cantar sempre na Missa do 
domingo, podem não se cantar nos dias 
feriais, ou cantar outros que pareçam mais 
indicados, em função das leituras escuta-
das quer no Evangelho quer na I Leitura. 
No caso presente, segundo a ordem da 
Liturgia das Horas e do texto latino do 
Ordo Lectionum.

Também nós fazemos votos de Feliz 
Natal para si, ao mesmo tempo que lhe 
damos os parabéns pela atenção que presta 
aos pormenores da liturgia diária.

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

 Gosto de informar 
	 e	confiança	nas	informações	

Mons. Aníbal Ramos tinha um grande 
cuidado em manter o Presidente da Comis-
são Episcopal de Liturgia ao corrente da 
vida do Secretariado. E não o fazia de 
modo apenas genérico e protocolar, mas 
descendo a pormenores. Nesse tempo, não 
havia ainda reuniões mensais,  pelo que se 
impunha escrever cartas com frequência. 
Em 13 de Dezembro de 1974, dizia a D. 
Alberto Cosme do Amaral: «... Dentro do 
condicionalismo herdado – e ainda não de 
todo esclarecido – e na medida das minhas 
modestas possibilidades, tudo se está a 
tentar para que os Rituais da Penitência, 
da Unção dos Doentes e Sagrada Comu-
nhão e Culto Eucarístico fora da Missa 
possam vir a público e ser utilizados antes 
(ou na) próxima Quaresma. Completada 
a tradução do Ritual da Penitência por 
outro colaborador, o Padre José Ferreira 
acabou por se encarregar da revisão do 
texto integral – o que lhe irá garantir 
unidade e sentido pastoral. A "Gráfica 
de Coimbra" propõe-se imprimir o livro 
antes da Quaresma, se entretanto não sur-

girem entraves de outros lados. Preocupa-
-me, por isso, a possibilidade de demora 
no processo de aprovação da Sagrada 
Congregação para o Culto Divino. Neste 
sentido, já comecei a pedir a colabora-
ção de intermediários romanos e confio 
um tanto no seu interesse... naturalmente 
desinteressado. Os Projectos dos Próprios 
latinos de Portugal para a Liturgia Hora-
rum e o Missale Romanum, do Cónego 
José Falcão, já me chegaram às mãos e 
vinham acompanhados de um parecer 
muito favorável do perito que os estudou. 
Vou aproveitar a boa vontade de um porta-
dor que vai a Roma, na próxima semana, 
para entregar os referidos Projectos na 
Sagrada Congregação e tentar obter uma 
aprovação a curto prazo. Apressei-me a 
dar esta informação ao Cónego José Fal-
cão a fim de o compensar, de certo modo, 
do atraso e do tratamento com ele tidos 
por parte do Secretariado. Já deve ter 
chegado às mãos de V. Ex.a Rev.ma um 
exemplar do Directório Litúrgico deste 
ano. Vem diferente na apresentação e traz 
uma capa mais económica para não agra-
var o preço de venda. Mas ainda não fui 
desta vez responsável pelo processo total 
desta publicação. O Padre José Ferreira 
comunicou-me a sua aceitação do convite 
para fazer parte do Secretariado como 
vogal permanente. Ainda não conheço as 
respostas dos outros vogais. Gostaria, no 
entanto, de as conhecer antes de se cons-

HISTÓRIA 
DO SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA

Os seus Secretários ou Directores (IX)
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tituir o novo Secretariado. Parecem estar 
em vias de resolução os problemas mais 
urgentes cuja solução se arrastava no 
Secretariado. O problema de fundo que 
neste momento se me afigura mais urgente 
é a formação do Secretariado no que se 
refere ao pequeno grupo de pessoas que 
lhe hão-de dar a sua competência e a sua 
generosidade. Confio em que se venha a 
alcançar este objectivo de carácter prio-
ritário num prazo não muito longo...»

Três dias depois, chega a resposta 
do Presidente da Comissão Nacional de 
Liturgia. Os termos por ele usados na sua 
carta revelam carinho, respeito e admi-
ração pelo trabalho que o Director do 
Secretariado estava a levar por diante, 
e ao mesmo tempo grande sintonia de 
sensibilidades «Querido Mons. Aníbal 
Ramos. Quero agradecer com muito 
reconhecimento a sua carta de 13 do cor-
rente, todas as informações que me dá e, 
sobretudo, o zelo e dedicação com que 
está a tratar os assuntos do Secretariado 
Nacional de Liturgia. Que o Senhor o 
ajude a prosseguir o trabalho encetado. 
Quanto à constituição do novo Secreta-
riado Nacional, o Monsenhor sabe que 
escrevi a todos os membros a pedir a sua 
colaboração. E dizia-lhes que brevemente 
o Monsenhor entraria em contacto com 
eles. Até ao presente, só me responderam 
o Rev.do Pe. José Ferreira, de Lisboa, 
afirmando estar disposto a colaborar e o 
Rev.do Pe. Adriano António Tomás Gar-
cia, de Coimbra, comunicando que várias 
circunstâncias o impediam de dar a cola-
boração pedida. Certamente os outros 
esperam uma palavra do Mons. Aníbal. 
Queira, pois, o Monsenhor ter a bondade 
de pensar na constituição do novo Secre-
tariado e nas pessoas que julgar deverem 
ser convidadas. Quanto ao outro assunto 
que expunha, estou a aguardar o parecer 

do Reitor do Santuário de Fátima, visto 
que já há uma presença da Igreja Orien-
tal, em Fátima, através do Centro Bizan-
tino da Domus Pacis e com a presença 
permanente do Arcipreste Mons. John J. 
Mowatt. Com um abraço de muito afecto 
no Senhor, muito dedicado. Alberto, Bispo 
de Leiria».

 Respostas 
 e esclarecimentos interessantes 
 vindos de Roma

No dia 18 de Dezembro, o padre João 
Caniço responde nos seguintes termos 
ao pedido que recebera de Mons. Aní-
bal Ramos, relativamente ao processo 
de confirmação das traduções em língua 
portuguesa, cuja possível demora preocu-
pava o responsável do Secretariado: «... 
Recebi a carta de V.R., de 6 de Dezembro... 
Obrigado pela confiança depositada em 
mim. Procurarei fazer do meu melhor. ... 
Que seja necessário uma "ajudinha", ou 
alguma palavrinha, isso é coisa normal...! 
Eu sugeria até que o Sr. D. Manuel escre-
vesse uma carta, como Presidente da Con-
ferência Episcopal Portuguesa, logo de 
início ao enviar as traduções. Mas penso 
que ser necessário vir cá V.R., só se as coi-
sas forem problemáticas. Não sei. De qual-
quer modo que seja, prometo que o infor-
marei. Diga-me V.R. também, em carta, a 
data e a quem, e como foram enviadas as 
cópias das traduções, sim?...». 

Por alguma razão que desconhecemos 
e também contra os seus hábitos, Mons. 
Aníbal não respondeu a esta carta. A partir 
de certo momento o seu silêncio começou 
a incomodar o padre Caniço, que a 21 de 
Fevereiro de 1975 lhe dirigiu nova carta, 
por sinal muito interessante, pelos ele-
mentos informativos que contém: «Tomo 
a iniciativa de escrever, porque às vezes 
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me vêm escrúpulos devido ao facto de não 
ter tido mais notícias. Espero no entanto, 
que tudo esteja a correr bem. Ao receber 
a carta de V.R., respondi a 18 de Dezem-
bro com uma carta um pouco apressada 
e atrapalhada (porque o portador estava 
à espera), mas recordo que nela dava a 
entender que me "poria em campo", ape-
nas V.R. me comunicasse que as coisas 
tinham seguido para o Vaticano. Mas 
o tempo passa, e entretanto ainda não 
recebi nada... Daí a minha preocupação. 
Apesar disso tratei de me informar sobre 
o processo que as coisas seguiriam, e 
fiquei mais ou menos convencido de que 
alguma "ajuda de fora" se pode dar, mas 
relativamente pouca. Depois do Concí-
lio é uma coisa normal esta passagem 
de traduções para aprovação. Além da 
Congregação para o Culto Divino, as tra-
duções são submetidas à crítica de uma 
outra Congregação da Cúria Romana, e 
depois seguem para o Santo Padre. Este 
em geral, se há algum reparo por parte de 
algum "revisor", é bastante escrupuloso 
e pede que se corrija. Isto é, não aprova 
nada até que lhe chegue tudo perfeitinho. 
Segundo o que pude saber, uma tradução 
normal (isto é, sem objecções de maior), 
leva entre um e dois meses a ser remetida 
com a aprovação. Daí o não poder julgar 
se a vinda de VR faria avançar as coisas 
de uma forma apreciável. Faço votos para 
que esta carta chegue rápido, e para que 
toda a actividade de V.R. esteja a correr 
da melhor maneira». Termino, conti-
nuando a oferecer gostosamente os meus 
(poucos) préstimos, e com os melhores 
cumprimentos. João Caniço». 

No dia 10 de Março de 1975 Mons. 
Aníbal respondeu a estas duas cartas. 
As informações objectivas retiradas da 
segunda, foram para ele determinantes 
no sentido de compreender as razões do 

tempo necessário para obter de Roma 
a confirmação das traduções litúrgicas 
em língua portuguesa. Tratava-se de um 
processo em si mesmo demorado, e que 
dificilmente poderia ser abreviado. Vamos 
dar-lhe a palavra a ele próprio: «Venho 
comunicar a recepção das cartas de V.R. 
de 18/12/74 e de 21/2/75,que agradeço 
muito reconhecidamente. Dá-me gosto 
verificar a sua boa vontade em ser pres-
tável e o interesse das informações que 
me dá. Efectivamente, quem está longe 
não conhece o ritmo de trabalho das Con-
gregações Romanas e facilmente acredita 
naquilo que ouve, nem sempre porventura 
muito fundamentado. Fiquei assim mais 
consciente dos processos que aí se seguem 
e da demora que uma autorização oficial 
normalmente acarreta. Aproveito o ensejo 
para dizer que os trabalhos do Secreta-
riado Nacional de Liturgia começam a 
dispor de um pequeno grupo de colabo-
radores pertencentes a várias dioceses e 
devidamente especializados. Estamos a 
reunir mensalmente e a planear um pro-
grama a curto e a médio prazo. Ocupa-
-nos, para já, a impressão dos três  rituais 
da Unção dos Doentes, da Reconciliação 
dos Penitentes e do Culto Eucarístico fora 
da Missa. O primeiro está mesmo em fase 
de impressão e levanta menos problemas. 
Espero que seja aprovado pela Conferên-
cia Episcopal na sua reunião de Abril. 
Enviá-lo-ei imediatamente para Roma, 
tencionando informar simultaneamente 
V.R. Renovando os meus agradecimentos, 
peço me creia com muita estima e dedica-
ção. P. Aníbal Ramos».

O novo 
Secretariado Nacional de Liturgia

 Na sua informação de 13 de Dezem-
bro de 1974 ao Presidente da Comissão 
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Episcopal, Mons. Aníbal escrevera: «O 
problema de fundo que neste momento se 
me afigura mais urgente é a formação do 
Secretariado no que se refere ao pequeno 
grupo de pessoas que lhe hão-de dar a 
sua competência e a sua generosidade».
Em resposta, D. Alberto Cosme do Ama-
ral diz-lhe: «Queira, o Monsenhor ter a 
bondade de pensar na constituição do 
novo Secretariado e nas pessoas que jul-
gar deverem ser convidadas».

O padre José Ferreira já aceitara ser 
membro do Secretariado como vogal per-
manente, mas os outros membros, convi-
dados para idênticas funções, continua-
vam a guardar silêncio. A 17 de Dezembro 
nova carta de Mons. Aníbal ao Presidente 
da Comissão Episcopal, para lhe dizer, 
entre outras coisas: «espero poder cons-
tituir o Secretariado com a liberdade e 
a responsabilidade que me são concedi-
das». 

Todo o mês de Janeiro de 1975 bem 
como os primeiros dias de Fevereiro 
foram marcados por uma intensa activi-
dade de Mons. Aníbal relativamente à 
formação do Secretariado. Assim, no dia 
3 de Janeiro, pode ler-se nas notas pes-
soais de Mons. «No encontro da Imprensa 
Diocesana em Mira, convidei o Dr. 
Luciano, Reitor do Santuário de Fátima, 
para o Secretariado de Liturgia. Dei-lhe 
tempo para dar a sua resposta». Três dias 
depois, ou seja a 6 de Janeiro, as referidas 
notas acrescentam: «Escrevi ao Reitor do 
Santuário de Fátima a pedir uma resposta 
ao meu convite para participar no Secre-
tariado Nacional de Liturgia». 

A 8 de Janeiro, as notas de Mons. 
registam: «Escrevi ao P. António Fer-
reira dos Santos, do Porto, a convidá-lo 
para o Secretariado Nacional de Litur-
gia». No dia 27 de Janeiro, as referidas 
notas dizem: «Escrevi ao P. José de Leão 

Cordeiro, Évora, e ao P. António Manuel 
Pires, Guarda, a convidá-los para mem-
bros efectivos do Secretariado Nacional 
de Liturgia». 

As respostas não tardaram a chegar. O 
P. Cordeiro respondeu no dia 4 de Feve-
reiro, dizendo textualmente: «em princípio 
gostaria de participar nesse encontro, não 
a título de membro efectivo de um Secreta-
riado  de Liturgia, mas de "carola"... das 
coisas da Liturgia», e informando que não 
lhe era possível estar presente na reunião 
de Lisboa. No dia 5 de Fevereiro o P. Pires 
agradeceu o convite e informou que esta-
ria presente nos Olivais «sem, no entanto, 
me comprometer, desde já, a fazer parte 
efectiva do Secretariado». 

No dia 6 de Fevereiro o P. Luciano 
Guerra confirmou a sua presença na reu-
nião, mas com uma condição: «não pode-
rei nunca ocupar-me de qualquer serviço 
fora das reuniões». A 7 de Fevereiro foi 
a vez do P. Ferreira dos Santos escrever: 
«Venho trazer o meu sim, ao convite feito. 
Certamente que teremos de definir o meu 
contributo  específico dentro o Secreta-
riado, mas pode contar com o meu tra-
balho. Mas não poderei estar presente na 
primeira reunião do Secretariado», por 
ter reservado os dias de Carnaval para um 
Encontro de música litúrgica em França.

Em artigo anterior (BPL 143-144) 
já falámos da primeira reunião do novo 
Secretariado, pelo que terminamos aqui a 
história dos seus Directores,  

Contamos iniciar, no próximo número 
do BPL, a crónica do próprio Secretariado, 
que a partir de 1975 se assumiu como o 
verdadeiro dinamizador das mais impor-
tantes acções litúrgicas a nível nacional.

José de Leão Cordeiro
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Publicamos, neste número do BPL, a 
segunda parte do «caminho da vida» (n. 3, 
4-4, 14) da Didaqué, que tínhamos iniciado no 
BPL anterior (n. 1, 1-3, 3)

3. 4 Meu filho, não sejas dado à adivinha-
ção: ela conduz à idolatria; nem tão pouco aos 
encantamentos, nem à astrologia, nem às puri-
ficações; não procures ver (nem ouvir) essas 
coisas: é de tudo isso que nasce a idolatria. 5 
Meu filho, não sejas mentiroso: a mentira con-
duz ao roubo; também não sejas avarento nem 
vaidoso: é de tudo isso que nasce a pilhagem. 
6 Meu filho, não sejas áspero: a amargura con-
duz à difamação; não sejas também arrogante 
nem malévolo: é de tudo isso que nascem as 
calúnias.

O ideal do pobre

7 Ao contrário, torna-te manso, porque 
os mansos possuirão a terra como herança. 8 
Sê paciente, misericordioso, sem falsidade, 
pacífico e bom. Guarda com todo o cuidado a 
instrução que ouviste. 9 Não procures elevar-
-te a ti mesmo e não entregues o teu coração 
à insolência. Não unas a tua vida ao mundo 
dos grandes, mas ao caminho dos justos e dos 
humildes. 10 Aceitarás os acontecimentos da 
vida como outros tantos bens, sabendo que 
Deus não é estranho a nada do que acontece.

Modo de proceder para com os irmãos

4. 1 Meu filho, lembra-te dia e noite daquele 
que te anuncia a palavra de Deus e honra-o 
como ao Senhor, pois onde a sua soberania é 
proclamada aí está presente o mestre. 2 Pro-
curarás cada dia a companhia dos santos, para 
encontrares apoio nas suas palavras. 3 Não 
provocarás divisões: restabelecerás antes a 
paz entre aqueles que discutem. Julgarás com 
justiça e não farás acepção de pessoas na cor-
recção das faltas. 4 Não ficarás a perguntar a ti 
próprio o que daí resultará ou não para ti.

A esmola

 5 Não tenhas as mãos sempre estendidas 
para receber, e encolhidas quando se trata de 
dar. 6 Se tens alguma coisa graças ao trabalho 
das tuas mãos, dá para seres liberto dos teus 
pecados. 7 Não hesitarás em dar e, ao fazê-
-lo, guarda-te de murmurar, pois um dia reco-
nhecerás quem é o verdadeiro dispensador da 
recompensa. 8 Não repelirás o indigente com 
um mau acolhimento; porás todas as coisas em 
comum com o teu irmão e não declararás que 
elas te pertencem, porque, se partilhais os bens 
da imortalidade, com maior razão deveis fazê-
-lo quanto aos bens corruptíveis.

Os deveres domésticos

9 Não terás a mão demasiado ligeira em 
relação ao teu filho ou à tua filha, mas desde a 
sua juventude os instruirás no temor de Deus. 
10 Não darás ordens sob o efeito da cólera, 
nem ao teu servo nem à tua serva, que espe-
ram no mesmo Deus em quem tu esperas, não 
aconteça que eles percam o temor de Deus, que 
está acima de todos. Com efeito, Ele não virá 
convidar segundo a qualidade da pessoa, mas 
segundo a preparação do espírito. 11 Quanto a 
vós, servos, sede submissos aos vossos senho-
res como se eles fossem uma imagem de Deus, 
com respeito e reverência.

Fim do caminho da vida

12 Detestarás toda a impiedade e tudo o 
que é desagradável ao Senhor. 13 Em caso 
algum abandonarás os mandamentos do 
Senhor, e guardarás o que recebeste, sem nada 
lhe acrescentar nem tirar. 14 Na assembleia 
confessarás as tuas faltas e não entrarás em 
oração com má consciência. – Este é o cami-
nho da vida.

ANTOLOGIA LITÚRGICA, Didaqué ou 
Doutrina dos Doze Apóstolos [nn. 196-197].

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 €


