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O Boletim de Pastoral Litúrgica vai 
retomando o seu ritmo normal, 

após um tempo de paragem, motivada 
por outras prioridades mais urgentes 
nos serviços editoriais do Secretariado 
Nacional de Liturgia. A insistência e a 
persistência de muitos assinantes ajudou a 
superar as dificuldades no reaparecimento 
desta publicação.
 As novas tecnologias de informação, 
sobretudo a internet, entraram em força e 
conseguiram êxitos admiráveis, mesmo 
no sector da pastoral litúrgica. O site 
oficial da liturgia [ www.liturgia.pt ] tem 
registado níveis de consulta muito acima 
da média de outras áreas pastorais. Isto 
deve-se, certamente, ao investimento 
e aos conteúdos disponibilizados, que 
representam um serviço de grande 
qualidade pastoral, como tem sido 
referido com muita frequência pelos 
utilizadores. Referimo-nos aos conteúdos 
informativos e formativos: as notícias de 
interesse litúrgico têm sido pontuais e as 
publicações de estudos e conferências 
têm sido colocadas na net, sempre 
que disponíveis, como o áudio das 
conferências proferidas nos Encontros 
Nacionais. Esta atenção preferencial pela 
net, juntamente com outras actividades 
prioritárias, como a edição de livros 
litúrgicos, conduziram a uma dúvida 
existencial a respeito deste boletim. Após 
um tempo de actividade racional que 
recomendava alguns cuidados, prevaleceu 
a decisão afectiva, que deu voz a muitos 
assinantes que reclamavam a publicação, 

e deu resposta a muitos leitores que não 
têm fácil acesso às novas tecnologias.
 Decididos à publicação regular do 
Boletim, esperamos poder cumprir este 
compromisso enquanto for possível. As 
dificuldades económicas são atenuadas 
com a renúncia à qualidade do papel e 
da impressão a cores, opção feita em 
favor da Arte Sacra, ao tempo integrada 
no Secretariado Nacional de Liturgia. 
Entretanto, a estratégia editorial deste 
Secretariado alterou-se profundamente. 
Até 2013 as edições dos livros oficiais 
eram impressas e distribuídas pelas 
editoriais da Gráfica de Coimbra e do 
Apostolado da Oração. A partir desse ano, 
as edições existentes foram adquiridas 
pelo Secretariado Nacional de Liturgia 
que passa a ser o editor dos livros 
litúrgicos oficiais. Entretanto o número 
de publicações consideradas de apoio à 
liturgia foram aumentando e, juntamente 
com os livros oficiais, constituem já 
uma grande editorial. Neste contexto, 
o Boletim tem uma nova missão e um 
serviço muito específico na divulgação 
dos livros litúrgicos e na apresentação dos 
mesmos, sem prejuízo para os conteúdos 
formativos que têm prevalecido no seu 
historial de quase 40 anos, e tem merecido 
a leitura assídua dos assinantes. Para 
muitos, o Boletim é a sua escola de liturgia 
e o tira-teimas de questões mais difíceis. 
Só por estas razões, o Boletim merece 
voltar a ser trimestral e pontual na sua 
publicação. A colaboração dos assinantes 
é decisiva porque esta edição tem de 
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justificar a sua existência mediante uma 
autonomia financeira, contando sempre 
com as ajudas da editorial.
 No dia 4 de Dezembro de 2013 
celebraram-se os 50 anos da aprovação 
da Constituição sobre a Sagrada Liturgia, 
o primeiro documento do II Concílio do 
Vaticano (4 Dez 1963). As actividades 
comemorativos do evento aconteceram 
um pouco por toda a parte ao longo 
do ano e prolongam-se por este novo 
ano, como acontece com um simpósio 
promovido pela Congregação do Culto 
Divino e programado para os dias 18-20 
de Fevereiro 2104 na Universidade 
Lateranense em Roma. Muito nos honra 
a participação de dois conferencistas de 
Portugal: D. José Manuel Garcia Cordeiro,
Bispo de Bragança-Miranda, com uma 
conferência sobre «L’insegnamento della 
Liturgia nelle Facoltà, Seminari e Case di 
Formazione dopo Sacrosanctum Conci-
lium», e uma comunicação do Padre Dou-
tor Joaquim Augusto Félix de Carvalho, 
professor da UCP, sobre a liturgia braca-
rense. Em Portugal, o evento foi celebrado 
no Encontro Nacional de Pastoral Litúr-
gica, nos dias 22-26 de Julho de 2013 em 
Fátima, dedicado à Constituição litúrgica 
com o tema «A liturgia cume e fonte da 
vida cristã». As comunicações estão dis-
poníveis na net: [ http://www.liturgia.pt/
multimedia/media_enpl_2013.php ].
 A temática escolhida para estudo no 
Encontro Nacional de 2014 foi «O culto 
dos Santos». A propósito da publicação 
do Martirológio Romano (Novembro de 
2013), pretende-se abordar o culto dos 
santos em quatro perspectivas: «Creio 
na Comunhão dos Santos», «O culto dos 
Santos na Liturgia da Igreja», «Maria e os 
Santos e religiosidade popular» e «Litur-
gia e Arte no Culto dos Santos». Este 40º 
Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica é 

uma boa oportunidade para o estudo e a 
celebração dos santos que ocorrem nesses 
dias. Esta temática é nova no elenco dos 
temas abordados e apresenta-se como de 
grande interesse para a pastoral litúrgica, 
as festas em honra dos santos e o fenó-
meno da religiosidade popular. A Escola 
de Ministérios vai retomar a temática 
para os diferentes grupos de participantes: 
presidentes, leitores, acólitos, ministros 
extraordinários da Comunhão, músicos 
e cantores, catequistas, e movimentos de 
espiritualidade. Este Encontro Nacional 
é um grande acontecimento eclesial. Não 
se tem notícia de outro evento do género 
com uma participação tão numerosa e uma 
qualidade de celebrações litúrgicas tão 
diversificadas como as Laudes e as Véspe-
ras, as Missas e a Celebração Penitencial 
com possibilidade de confissão individual. 
Em alguns anos há uma vigília nocturna e 
noutros um concerto de música. O local 
escolhido é o melhor de Portugal para 
estes eventos, também por ser central, e 
os lugares de encontro são um privilégio: 
a Capelinha das Aparições, a Basílica da 
Santíssima Trindade e o Centro Pasto-
ral Paulo VI. O programa deste ano já se 
encontra disponível e as inscrições podem 
ser feitas. Só uma participação numerosa 
neste Encontro Nacional pode manter a 
qualidade dos serviços prestados.
 Por fim, há duas informações opor-
tunas: o Encontro-Peregrinação Nacional 
dos Acólitos a Fátima vai realizar-se no 
dia 1 de Maio de 2014, com um programa 
testado nos anos anteriores, e o Curso de 
Música Litúrgica teve o seu início em 
Agosto de 2013 com um número de 86 
inscritos, que superou todos os cursos 
anteriores. A cultura musical dos inscritos 
é muito boa.

Pedro Lourenço Ferreira
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Caros irmãos e irmãs, bom dia!

Começamos hoje uma série de 
Catequeses sobre os Sacramentos, e a 
primeira diz respeito ao Baptismo. Por 
uma feliz coincidência, no próximo 
domingo celebra-se precisamente a festa 
do Baptismo do Senhor.

1. O Baptismo é o sacramentos sobre 
o qual se fundamenta a nossa própria fé 
e que nos insere como membros vivos 
em Cristo e na sua Igreja. Juntamente 
com a Eucaristia e a Confirmação forma 
a chamada «iniciação cristã», que consti-
tui como que um único grande aconteci-
mento sacramental que nos configura com 
o Senhor e faz de nós um sinal vivo da sua 
presença e do seu amor.

Mas pode surgir em nós uma pergunta: 
o Baptismo será realmente necessário 
para viver como cristãos e seguir Jesus? 
Não é ele no fundo um simples rito, um 
acto formal da Igreja para dar um nome ao 
menino ou à menina? É uma pergunta que 
pode surgir. E a este propósito, é escla-
recedor o que escreve o apóstolo Paulo: 
«Ignorais, porventura, que todos nós, que 
fomos baptizados em Jesus Cristo, fomos 
baptizados na sua morte? Fomos sepulta-
dos com Ele pelo Baptismo na sua morte, 
para que, assim como Cristo ressuscitou 
dos mortos, pela glória do Pai, também 
nós vivamos uma vida nova» (Rm 6, 
3-4). Por conseguinte, não é uma forma-
lidade! É um acto que diz profundamente 
respeito à nossa existência. Uma criança 

baptizada ou uma criança não baptizada 
não é a mesma coisa. Uma pessoa bap-
tizada ou uma pessoa não baptizada não 
é a mesma coisa. Nós, com o Baptismo, 
somos imergidos naquela fonte inesgotá-
vel de vida que é a morte de Jesus, o maior 
acto de amor de toda a história; e graças a 
este amor podemos viver uma vida nova, 
já não à mercê do mal, do pecado e da 
morte, mas na comunhão com Deus e com 
os nossos irmãos.

2. Muitos de nós não recordam mini-
mamente a celebração deste Sacramento, 
e é normal, se fomos baptizados pouco 
depois do nascimento. Fiz esta pergunta 
duas ou três vezes, aqui, na praça: quem de 
vós conhece a data do próprio Baptismo, 
levante a mão. É importante conhecer o 
dia em que fui imergido precisamente 
nessa corrente de salvação de Jesus. E 
permito-me dar-vos um conselho. Mais 
do que um conselho, trata-se de um dever 
para hoje. Hoje, em casa, procurai, per-
guntai a data do Baptismo e assim sabe-
reis bem o dia tão bonito do Baptismo. 
Conhecer a data do nosso Baptismo signi-
fica conhecer uma data feliz. Mas o risco 
de não a saber é o de perder a consciên-
cia daquilo que o Senhor fez em nós, a 
memória do dom que recebemos. Então 
acabamos por considerá-lo só como um 
facto que aconteceu no passado – nem 
sequer por nossa vontade, mas pela dos 
nossos pais – e por conseguinte, que já 
não tem incidência alguma sobre o pre-
sente. Devemos despertar a memória do 

CATEQUESES SOBRE OS SACRAMENTOS

BAPTISMO, FUNDAMENTO DA NOSSA FÉ
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nosso Baptismo. Somos chamados a viver 
o nosso Baptismo todos os dias, como rea-
lidade actual na nossa vida. Se consegui-
mos seguir Jesus e permanecer na Igreja, 
ainda que com os nossos limites, com as 
nossas fragilidades e os nossos pecados, 
é precisamente graças ao Sacramento 
no qual nos tornámos novas criaturas e 
fomos revestidos de Cristo. Com efeito, 
é em virtude do Baptismo que, liberta-
dos do pecado original, somos inseridos 
na relação de Jesus com Deus Pai; que 
somos portadores de uma esperança nova, 
porque o Baptismo nos dá essa nova espe-
rança: a esperança de seguir pela estrada 
da salvação, durante a vida inteira. E 
esta esperança nada nem ninguém a pode 
apagar, porque a esperança não desilude. 
Recordai-vos: a esperança no Senhor 
nunca desilude. É graças ao Baptismo que 
somos capazes de perdoar e amar também 
quem nos ofende e nos faz mal; que con-
seguimos reconhecer nos últimos e nos 
pobres o rosto do Senhor que nos visita e 
se faz próximo. O Baptismo ajuda-nos a 
reconhecer no rosto dos necessitados, dos 
sofredores e também do nosso próximo, a 
face de Jesus. Tudo isto é possível graças 
à força do Baptismo.

3. Um último elemento, que é impor-
tante. E faço uma pergunta: uma pessoa 
poderá baptizar-se a si mesma? Ninguém 

pode baptizar-se a si mesmo! Ninguém. 
Podemos pedi-lo, desejá-lo, mas temos 
sempre necessidade de alguém que nos 
confira este Sacramento em nome do 
Senhor. Porque o Baptismo é um dom que 
é concedido num contexto de solicitude e 
de partilha fraterna. Ao longo da história 
sempre um baptiza outro, outro, outro... 
é uma corrente. Uma corrente de graça. 
Mas, eu não posso baptizar-me sozinho: 
devo pedir o Baptismo a outra pessoa. É 
um acto de fraternidade, um acto de filia-
ção na Igreja. Na celebração do Baptismo 
podemos reconhecer os traços mais carac-
terísticos da Igreja, a qual, como mãe, 
continua a gerar novos filhos em Cristo, 
na fecundidade do Espírito Santo.

Peçamos então de todo o coração ao 
Senhor poder experimentar cada vez mais, 
na vida diária, esta graça que recebemos 
com o Baptismo. Que os nossos irmãos, 
ao encontrar-nos, possam encontrar verda-
deiros filhos de Deus, verdadeiros irmãos 
e irmãs de Jesus Cristo, verdadeiros mem-
bros da Igreja. E não esqueçais o dever de 
hoje: procurar, perguntar a data do vosso 
Baptismo. Assim como eu conheço a data 
do meu nascimento, devo conhecer tam-
bém a data do meu Baptismo, porque é um 
dia de festa.

Quarta-feira, 8 de Janeiro de 2014
Papa Francisco

PELO BAPTISMO, TORNAMO-NOS MEMBROS 

DO CORPO DA IGREJA

Caros irmãos e irmãs, bom dia!

Na quarta-feira passada demos início 
a uma breve série de catequeses sobre os 

Sacramentos, começando pelo Baptismo. 
E também hoje gostaria de meditar sobre 
o Baptismo, para sublinhar um fruto 
muito importante deste Sacramento: ele 
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faz de nós membros do Corpo de Cristo 
e do Povo de Deus. S. Tomás de Aquino 
afirma que quem recebe o Baptismo é 
incorporado a Cristo quase como seu pró-
prio membro e agregado à comunidade 
dos fiéis (cf. Summa Theologiae, III, q. 
69, art. 5; q. 70, art. 1), ou seja, ao Povo 
de Deus. Na escola do Concílio Vaticano 
II, hoje dizemos que o Baptismo nos faz 
entrar no Povo de Deus, nos torna mem-
bros de um Povo a caminho, de um Povo 
que peregrina na história.

1. Com efeito, assim como a vida se 
transmite de geração em geração, também 
de geração em geração, através do renas-
cimento na fonte baptismal, é transmitida 
a graça, e com esta graça o Povo cristão 
caminha no tempo como um rio que irriga 
a terra e difunde no mundo a bênção de 
Deus. Desde que Jesus disse o que ouvi-
mos no Evangelho, os discípulos parti-
ram para baptizar; e desde aquele tempo 
até hoje há uma corrente na transmissão 
da fé mediante o Baptismo. E cada um de 
nós é um elo dessa corrente: um passo em 
frente, sempre; como um rio que irriga. 
Assim é a graça de Deus, assim é a nossa 
fé, que devemos transmitir aos nossos 
filhos, às crianças, para que elas, quando 
forem adultas, possam transmiti-la aos 
seus filhos. Assim é o baptismo. Porquê? 
Porque o baptismo nos faz entrar neste 
Povo de Deus, que transmite a fé. Isto é 
muito importante. Um Povo de Deus que 
caminha e transmite a fé.

2. Em virtude do Baptismo tornamo-
-nos discípulos missionários, chama-
dos a levar o Evangelho ao mundo (cf. 
Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, 
120). «Cada um dos baptizados, indepen-
dentemente da própria função na Igreja e 
do grau de instrução da sua fé, é um sujeito 

activo de evangelização... A nova evange-
lização deve implicar um novo protago-
nismo» (ibid.) da parte de todos, de todo 
o Povo de Deus, um novo protagonismo 
de cada baptizado. O Povo de Deus é um 
Povo discípulo – porque recebe a fé – e 
missionário – porque transmite a fé. É isto 
que o Baptismo realiza em nós: confere-
-nos a Graça, transmite-nos a fé. Na Igreja 
todos somos discípulos, e somo-lo sem-
pre, a vida inteira; e todos somos missio-
nários, cada qual no lugar que o Senhor 
lhe indicou. Todos: até o mais pequenino 
é missionário; e aquele que parece maior 
é discípulo. Mas algum de vós dirá: «Os 
Bispos não são discípulos, eles sabem 
tudo; o Papa sabe tudo, não é discípulo». 
Não, até os bispos e o Papa devem ser dis-
cípulos, pois se não forem discípulos não 
farão o bem, não poderão ser missionários 
nem transmitir a fé. Todos nós somos dis-
cípulos e missionários.

3. Existe um vínculo indissolúvel 
entre as dimensões mística e missionária 
da vocação cristã, ambas enraizadas no 
Baptismo. «Ao receber a fé e o baptismo, 
os cristãos acolhem a acção do Espírito 
Santo, que leva a confessar a Jesus como 
Filho de Deus e a chamar Deus “Abba”, 
Pai. Todos os baptizados e baptizadas... 
são chamados a viver e a transmitir a 
comunhão com a Trindade, pois a evange-
lização é um chamamento à participação 
da comunhão trinitária» (Documento final 
de Aparecida, n. 157).

4. Ninguém se salva sozinho. Somos 
uma comunidade de fiéis, somos Povo 
de Deus e nesta comunidade experimen-
tamos a beleza de partilhar a experiên-
cia de um amor que nos precede a todos, 
mas que ao mesmo tempo nos pede para 
ser «canais» da graça uns para os outros, 
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apesar dos nossos limites e pecados. A 
dimensão comunitária não é apenas uma 
«moldura», um «contorno», mas é parte 
integrante da vida cristã, do testemunho e 
da evangelização. A fé cristã nasce e vive 
na Igreja, e no Baptismo as famílias e as 
paróquias celebram a incorporação de um 
novo membro a Cristo e ao seu corpo, que 
é a Igreja (cf. ibid., n. 175b).

5. A propósito da importância do 
Baptismo para o Povo de Deus, é exem-
plar a história da comunidade cristã no 
Japão. Ela sofreu uma dura perseguição 
no início do século XVII. Houve numero-
sos mártires, os membros do clero foram 
expulsos e milhares de fiéis foram mortos. 
No Japão não permaneceu nem sequer um 
sacerdote, todos foram expulsos. Então, 
a comunidade entrou na clandestinidade, 
conservando a fé e a oração no escondi-

mento. E quando nascia um filho, o pai 
ou a mãe baptizavam-no, pois todos os 
fiéis podem baptizar em circunstâncias 
particulares. Quando, após cerca de dois 
séculos e meio, 250 anos mais tarde, os 
missionários voltaram ao Japão, milha-
res de cristãos saíram da clandestinidade 
e a Igreja conseguiu reflorescer. Tinham 
sobrevivido com a graça do seu Baptismo! 
Isto é grande: o Povo de Deus transmite a 
fé, baptiza os seus filhos e vai em frente. 
E mantiveram, mesmo no segredo, um 
vigoroso espírito comunitário, porque o 
Baptismo os tinha levado a constituir um 
único corpo em Cristo: viviam isolados e 
escondidos, mas eram sempre membros 
do Povo de Deus, membros da Igreja. 
Podemos aprender muito desta história!

Quarta-feira, 15 de Janeiro de 2014
Papa Francisco

PELA CONFIRMAÇÃO, 

RECEBEMOS O ESPÍRITO SANTO COMO DOM

Caros irmãos e irmãs, bom dia!

Nesta terceira catequese sobre 
os Sacramentos, meditemos sobre a 
Confirmação ou Crisma, que deve ser en-
tendida em continuidade com o Baptismo, 
ao qual ela está ligada de modo insepa-
rável. Estes dois Sacramentos, juntamen-
te com a Eucaristia, formam um único 
acontecimento salvífico, que se chama 
a «iniciação cristã», no qual somos in-
seridos em Jesus Cristo morto e ressus-
citado, e nos tornamos novas criaturas e 

membros da Igreja. Eis porque motivo, 
na origem, estes três Sacramentos, eram 
celebrados num único momento, no termo 
do caminho catecumenal, normalmente 
na Vigília pascal. Era assim que se sela-
va o percurso de formação e de inserção 
gradual na comunidade cristã, que podia 
durar até alguns anos. Avançava-se passo 
a passo para chegar ao Baptismo, depois 
à Confirmação e à Eucaristia.

1. Na linguagem comum fala-se de 
Sacramento do «Crisma», palavra que 
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significa «unção». E com efeito, é atra-
vés do óleo, chamado «sagrado Crisma», 
que somos confirmados no poder do 
Espírito, em Jesus Cristo, o único verda-
deiro «Ungido», o «Messias», o Santo de 
Deus. O termo «Confirmação» recorda-
-nos, em seguida, que este Sacramento 
traz um aumento da graça baptismal: une-
-nos mais firmemente a Cristo; leva ao 
seu cumprimento o nosso vínculo com 
a Igreja; dá-nos uma força especial do 
Espírito Santo para difundir e defender 
a fé, para confessar o nome de Cristo e 
para nunca nos envergonharmos da sua 
Cruz (cf. Catecismo da Igreja Católica, n. 
1303).

Por isso é importante que as nossas 
crianças, os nossos jovens recebam este 
Sacramento. Todos nós temos o cuidado 
de que eles sejam baptizados, e isto é bom, 
mas talvez não nos preocupemos tanto 
de que recebam o Crisma. Deste modo, 
ficarão a meio caminho e não receberão 
o Espírito Santo, que é muito importante 
na vida cristã, porque nos dá a força para 
ir em frente. Pense cada um de nós um 
pouco: preocupamo-nos verdadeiramente 
que as nossas crianças, os nossos jovens 
recebam a Confirmação? Isto é impor-
tante, é importante! E se vós, em casa, 
tendes crianças e jovens que ainda não a 
receberam, e já têm idade para a receber, 
fazei todo o possível para que levem a 
bom termo a iniciação cristã e recebam a 
força do Espírito Santo. É importante!

Naturalmente, é necessário oferecer 
aos crismandos uma boa preparação, que 
deve ter em vista levá-los a uma adesão 
pessoal à fé em Cristo e despertar neles o 
sentido de que pertencem à Igreja.

2. A Confirmação, como qualquer 
outro Sacramento, não é obra dos homens 
mas de Deus, que cuida da nossa vida, para 

nos modelar à imagem do seu Filho, e nos 
tornar capazes de amar como Ele. E fá-lo 
infundindo em nós o seu Espírito Santo, 
cuja acção invade a pessoa toda e toda a 
vida, como transparece dos sete dons que a 
Tradição, à luz da Sagrada Escritura, sem-
pre sublinhou. Estes sete dons: não quero 
perguntar-vos se vos lembrais dos sete 
dons. Talvez todos os saibais... Mas digo-
-os em vosso nome. Quais são estes dons? 
A Sabedoria, a Inteligência, o Conselho, 
a Fortaleza, a Ciência, a Piedade e o 
Temor de Deus. E estes dons são dados 
precisamente com o Espírito Santo no 
Sacramento da Confirmação. A estes dons 
tenciono pois dedicar as catequeses que se 
seguirão às dos Sacramentos.

3. Quando acolhemos o Espírito Santo 
no nosso coração e o deixamos agir, o 
próprio Cristo se torna presente em nós 
e adquire forma na nossa vida; através de 
nós será Ele, o próprio Cristo, a rezar, a 
perdoar, a infundir esperança e consolação, 
a servir os irmãos, a tornar-se próximo dos 
necessitados e dos últimos, a criar comu-
nhão, a semear paz. Pensai como isto é 
importante: por meio do Espírito Santo, 
o próprio Cristo vem fazer tudo isto no 
meio de nós e por nós. Por isso, é impor-
tante que as crianças e os jovens recebam 
o Sacramento da Confirmação.

Caros irmãos e irmãs, lembremo-
-nos de que recebemos a Confirmação. 
Todos nós! Recordemo-lo antes de tudo 
para dar graças ao Senhor por este dom, 
e em seguida para lhe pedir que nos 
ajude a viver como cristãos autênticos e 
a caminhar sempre com alegria segundo o 
Espírito Santo que nos foi dado.

Quarta-feira, 29 de Janeiro de 2014
Papa Francisco
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Caros irmãos e irmãs, bom dia!

Hoje, falar-vos-ei da Eucaristia. A 
Eucaristia situa-se no centro da «inicia-
ção cristã», juntamente com o Baptismo 
e a Confirmação, constituindo a nascente 
da própria vida da Igreja. Com efeito, é 
deste Sacramento do Amor que nasce todo 
o caminho verdadeiro de fé, de comunhão 
e de testemunho.

1. Aquilo que vemos quando nos con-
gregamos para celebrar a Eucaristia, a 
Missa, já nos deixa imaginar o que esta-
mos prestes a viver. No centro do espaço 
destinado à celebração encontra-se o altar, 
que é uma mesa, coberta com uma toa-
lha, e isto faz-nos pensar num banquete. 
Sobre a mesa há uma cruz, a qual indica 
que naquele altar se oferece o sacrifí-
cio de Cristo: é Ele o alimento espiritual 
que ali recebemos, sob os sinais do pão 
e do vinho. Ao lado da mesa encontra-se 
o ambão, ou seja o lugar de onde se pro-
clama a Palavra de Deus: e isso indica que 
nos reunimos aqui para ouvir o Senhor 
que fala através das Sagradas Escrituras, e 
que, portanto, o alimento que recebemos é 
também a sua Palavra.

Na Missa, Palavra e Pão tornam-
-se uma só coisa, como na última Ceia, 
quando todas as palavras de Jesus, todos 
os sinais que Ele realizara, se condensa-
ram no gesto de partir o pão e de oferecer 
o cálice, antecipação do sacrifício da cruz, 
e naquelas palavras: «Tomai e comei, isto 
é o meu Corpo... Tomai e bebei, isto é o 
meu Sangue».

2. O gesto levado a cabo por Jesus na 
última Ceia é a última acção de graças 
ao Pai pelo seu amor, pela sua misericór-
dia. Em grego, «acção de graças» diz-se 
«eucaristia». É por isso que o Sacramento 
se chama Eucaristia: é a suprema acção de 
graças ao Pai, que nos amou até ao ponto 
de nos dar o seu Filho por amor. Eis porque 
motivo o termo Eucaristia resume todo 
aquele gesto, que é de Deus e ao mesmo 
tempo do homem, gesto de Jesus Cristo, 
verdadeiro Deus e verdadeiro homem.

3. Por isso, a celebração eucarística é 
muito mais do que um simples banquete: 
é precisamente o memorial da Páscoa 
de Jesus, o mistério central da salvação. 
«Memorial» não significa apenas uma 
recordação, uma simples lembrança, mas 
quer dizer que todas as vezes que nós 
celebramos este Sacramento participa-
mos no mistério da paixão, morte e res-
surreição de Cristo. A Eucaristia constitui 
o ponto culminante da acção salvadora 
de Deus: com efeito, fazendo-se pão par-
tido para nós, o Senhor Jesus derrama 
sobre nós toda a sua misericórdia e todo 
o seu amor, a ponto de renovar o nosso 
coração, a nossa existência e o nosso pró-
prio modo de nos relacionarmos com Ele 
e com os irmãos. É por isso que, na lin-
guagem comum, quando alguém se apro-
xima deste Sacramento, se diz «receber a 
Comunhão», «fazer a Comunhão»: isto 
significa que no poder do Espírito Santo, a 
participação na mesa eucarística nos con-
figura com Cristo de modo único e pro-
fundo, fazendo-nos saborear desde já a 

EUCARISTIA, 

MEMORIAL DA PÁSCOA DE JESUS
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plena comunhão com o Pai, que caracteri-
zará o banquete celestial, onde com todos 
os Santos teremos a alegria de contemplar 
Deus face a face.

4. Caros amigos, nunca daremos sufi-
cientes graças ao Senhor pelo dom que 
nos concedeu com a Eucaristia! É um dom 
muito grande e por isso é tão importante 
ir à Missa no domingo. Ir à Missa não só 
para rezar, mas para receber a Comunhão, 
este pão que é o corpo de Jesus Cristo que 
nos salva, nos perdoa e nos une ao Pai. 
É belo fazer isto! E todos os domingos 
vamos à Missa, porque é precisamente 
o dia da Ressurreição do Senhor. É por 
isso que o domingo é tão importante para 
nós! E com a Eucaristia sentimos precisa-
mente esta pertença à Igreja, ao Povo de 

Deus, ao Corpo de Deus, a Jesus Cristo. 
Nunca compreenderemos todo o seu valor 
e toda a sua riqueza. Peçamos-lhe, então, 
que este Sacramento possa continuar a 
manter viva na Igreja a sua presença e a 
modelar as nossas comunidades na cari-
dade e na comunhão, segundo o Coração 
do Pai. E isto faz-se durante a vida inteira, 
mas começa a fazer-se no dia da primeira 
Comunhão. É importante que as crian-
ças se preparem bem para a primeira 
Comunhão e que cada criança a faça, 
porque é o primeiro passo desta pertença 
forte a Jesus Cristo, depois do Baptismo e 
da Confirmação.

Quarta-feira, 5 de Fevereiro de 2014
Papa Francisco

EUCARISTIA E VIDA

Caros irmãos e irmãs, bom dia!

Na última catequese, esclareci o 
modo como a Eucaristia nos introduz na 
comunhão real com Jesus e o seu mis-
tério. Agora podemos pôr-nos algumas 
perguntas a propósito da relação entre a 
Eucaristia que celebramos e a nossa vida, 
como Igreja e como cristãos individuais. 
Como vivemos a Eucaristia? Quando 
vamos à Missa no domingo, como a vive-
mos? É apenas um momento de festa, é 
uma tradição consolidada, é uma oca-
sião para nos encontrarmos ou para nos 
sentirmos bem, ou é algo mais do que 
isso?

1. Existem sinais muito concretos para 
compreender como vivemos tudo isto, 
como vivemos a Eucaristia; sinais que 
nos dizem se vivemos bem a Eucaristia, 
ou se não a vivemos muito bem. O pri-
meiro indício é o nosso modo de olhar 
e considerar os outros. Na Eucaristia 
Cristo realiza sempre de novo o dom de 
si que fez sobre a Cruz. Toda a sua vida 
é um acto de partilha total de si mesmo 
por amor; era por isso que Ele gostava de 
estar com os discípulos e com as pessoas 
que tinha a ocasião de conhecer. Para Ele, 
isso significava partilhar os seus desejos, 
os seus problemas, aquilo que agitava as 
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suas almas e as suas vidas. Ora, quando 
nós participamos na Missa encontramo-
-nos com homens e mulheres de todos os 
géneros: jovens, idosos e crianças; pobres 
e abastados; naturais do lugar e forastei-
ros; pessoas acompanhadas pelos fami-
liares e pessoas sós... Mas a Eucaristia 
que eu celebro, leva-me a senti-los todos 
verdadeiramente como irmãos e irmãs? 
Faz crescer em mim a capacidade de me 
alegrar com quem está alegre e de cho-
rar com quem chora? Impele-me a ir ao 
encontro dos pobres, dos doentes e dos 
marginalizados? Ajuda-me a reconhecer 
neles o rosto de Jesus? 

Todos nós vamos à Missa porque 
amamos Jesus e, na Eucaristia, queremos 
compartilhar a sua paixão e ressurreição. 
Mas amamos, como Jesus quer, os irmãos 
e irmãs mais necessitados? Por exemplo, 
nestes dias vimos em Roma muitas situa-
ções de dificuldades sociais, ou devido às 
chuvas, que causaram prejuízos enormes 
em bairros inteiros, ou devido à falta de 
trabalho, consequência da crise econó-
mica no mundo inteiro. Pergunto-me, 
e cada um de nós deve interrogar-se: 
eu que vou à Missa, como vivo isto? 
Preocupo-me em ajudar, em aproximar-
-me, em rezar por quantos têm de enfren-
tar este problema? Ou isso é para mim um 
pouco indiferente? Ou, quem sabe, gosto 
é de tagarelar sobre o que vejo: reparaste 
como aquela vai vestida, ou como está 
vestido aquele? Às vezes é isto que se 
faz depois da Missa, mas não podemos 
comportar-nos assim! Devemos preo-
cupar-nos com os nossos irmãos e irmãs 
que têm necessidade por causa de uma 
doença, de um problema. Hoje, far-nos-á 
bem pensar nos nossos irmãos e irmãs que 
têm de resolver estes problemas aqui em 
Roma: problemas devidos à tragédia pro-
vocada pelas chuvas, problemas sociais e 

de trabalho. Peçamos a Jesus, que recebe-
mos na Eucaristia, que nos ajude a ajudá-
-los!

2. Um segundo indício, muito impor-
tante, é a graça de nos sentirmos per-
doados e prontos a perdoar. Por vezes, 
alguém pergunta: «Porque deveríamos 
nós ir à igreja, uma vez que quem parti-
cipa habitualmente na Missa é pecador 
como os outros?». Quantas vezes ouvi-
mos isto! Na realidade, quem celebra a 
Eucaristia não o faz porque se considera 
ou quer parecer melhor do que os outros, 
mas precisamente porque se reconhece 
sempre necessitado de ser acolhido e rege-
nerado pela misericórdia de Deus, que se 
fez carne em Jesus Cristo. 

Se algum de nós não se sente neces-
sitado da misericórdia de Deus, se não 
se sente pecador, é melhor que não vá à 
Missa! Nós vamos à Missa porque somos 
pecadores e queremos receber o perdão 
de Deus, participar na redenção de Jesus 
e no seu perdão. Aquele «Confesso» que 
dizemos no início não é um «pro forma», 
mas um verdadeiro acto de penitência! Eu 
sou pecador e confesso-o: assim começa 
a Missa! Nunca devemos esquecer que a 
última Ceia de Jesus teve lugar «na noite 
em que Ele foi entregue» (1 Cor 11, 23). 
Naquele pão e naquele vinho que ofere-
cemos, e à volta dos quais nos reunimos, 
renova-se de cada vez o dom do corpo e do 
sangue de Cristo, para a remissão dos nos-
sos pecados. Devemos ir à Missa humil-
demente, como pecadores e o Senhor 
reconcilia-nos.

3. Um último indício precioso nos é 
oferecido pela relação entre a celebração 
eucarística e a vida das nossas comuni-
dades cristãs. É preciso ter sempre pre-
sente que a Eucaristia não é algo que 
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nós fazemos; não é uma comemoração 
nossa daquilo que Jesus disse e fez. Não. 
É precisamente uma acção de Cristo! 
Ali, é Cristo quem age, que está sobre o 
altar. É um dom de Cristo, que se torna 
presente e nos reúne ao redor de si, para 
nos alimentar com a sua Palavra e a sua 
vida. 

Isto significa que a própria missão 
e identidade da Igreja brotam dali, da 
Eucaristia, e ali sempre adquirem forma. 
Uma celebração pode até ser impecável 
do ponto de vista exterior, muito bela, mas 
se não nos leva ao encontro com Jesus 
Cristo, corre o risco de não oferecer ali-
mento algum ao nosso coração e à nossa 
vida. Através da Eucaristia, ao contrário, 
Cristo quer entrar na nossa existência e 
impregná-la com a sua graça, de tal modo 

que em cada comunidade cristã haja coe-
rência entre liturgia e vida.

4. O coração transborda de confiança 
e de esperança, ao pensar nas palavras 
de Jesus, citadas no Evangelho: «Quem 
come a minha carne e bebe o meu san-
gue tem a vida eterna; e Eu ressuscitá-lo-
-ei no último dia» (Jo 6, 54). Vivamos a 
Eucaristia com espírito de fé, de oração, 
de perdão, de penitência, de alegria comu-
nitária, de preocupação pelos necessita-
dos e pelas carências de tantos dos nos-
sos irmãos e irmãs, na certeza de que o 
Senhor cumprirá aquilo que prometeu: a 
vida eterna. Assim seja!

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2014
Papa Francisco

NA CONFISSÃO 

PEDIMOS O PERDÃO A JESUS

Caros irmãos e irmãs, bom dia!

Através dos Sacramentos da inicia-
ção cristã, o Baptismo, a Confirmação e 
a Eucaristia, o homem recebe a vida nova 
em Cristo. Ora, todos nós sabemos que 
trazemos esta vida «em vasos de barro» 
(2 Cor 4, 7), ainda estamos submetidos 
à tentação, ao sofrimento, à morte e, por 
causa do pecado, até podemos perder a 
nova vida. Por isso, o Senhor Jesus quis 
que a Igreja continuasse a sua obra de sal-
vação também a favor dos próprios mem-
bros, em particular com o Sacramento da 
Reconciliação e com o da Unção dos doen-
tes, que podem ser reunidos sob o nome de 
«Sacramentos de cura». O Sacramento da 

Reconciliação é um Sacramento de cura. 
Quando vou confessar-me é para me curar, 
para curar a minha alma, o meu coração 
e alguma coisa que fiz e não vai bem. O 
ícone bíblico que melhor os exprime, na 
sua ligação profunda, é o episódio do per-
dão e da cura do paralítico, onde o Senhor 
Jesus se revela ao mesmo tempo médico 
das almas e dos corpos (cf. Mc 2, 1-12; Mt 
9, 1-8; Lc 5, 17-26).

1. O Sacramento da Penitência e da 
Reconciliação nasce directamente do mis-
tério pascal. Com efeito, na própria noite 
de Páscoa, o Senhor apareceu aos discí-
pulos, fechados no cenáculo e, depois 
de lhes dirigir a saudação: «A paz esteja 
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convosco!», soprou sobre eles e disse: 
«Recebei o Espírito Santo! Àqueles a 
quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão 
perdoados» (Jo 20, 21-23). Esta passagem 
revela-nos a dinâmica mais profunda con-
tida neste Sacramento. Antes de tudo, o 
facto de que o perdão dos nossos pecados 
não é uma coisa que possamos dar-nos a 
nós mesmos. Eu não posso dizer: perdoo 
os meus pecados. O perdão pede-se, pede-
-se a um outro, e na Confissão pedimos 
o perdão a Jesus. O perdão não é fruto 
dos nossos esforços, mas uma prenda, um 
dom do Espírito Santo, que nos enche da 
torrente de misericórdia e de graça que 
brota incessantemente do Coração aberto 
de Cristo Crucificado e Ressuscitado. 

Em segundo lugar, recorda-nos que só 
se nos deixarmos reconciliar no Senhor 
Jesus com o Pai e com os irmãos, con-
seguiremos verdadeiramente alcançar a 
paz. E todos nós sentimos isso no cora-
ção, quando nos vamos confessar com um 
peso na alma, com um pouco de tristeza; e 
quando recebemos o perdão de Jesus, fica-
mos em paz, com aquela paz da alma tão 
boa que só Jesus pode dar, só Ele.

2. Ao longo do tempo, a celebração 
deste Sacramento passou de uma forma 
pública – porque no início se fazia publi-
camente – a uma forma pessoal, à forma 
reservada da Confissão. Mas isto não deve 
fazer perder a marca eclesial, que consti-
tui o contexto vital. Com efeito, a comu-
nidade cristã é o lugar onde o Espírito se 
torna presente, o qual renova os corações 
no amor de Deus e faz de todos os irmãos 
uma só coisa, em Cristo Jesus. Eis, então, 
o motivo porque não basta pedir perdão ao 
Senhor na nossa mente e no nosso cora-
ção, mas é necessário confessar humilde 
e confiadamente os nossos pecados ao 
ministro da Igreja. Na celebração deste 

Sacramento, o sacerdote não representa 
apenas Deus, mas toda a comunidade, que 
se reconhece na fragilidade de cada um 
dos seus membros, que escuta comovida 
o seu arrependimento, que se reconcilia 
com ele, que o reconforta e acompanha ao 
longo do caminho de conversão e de ama-
durecimento humano e cristão. Alguém 
pode dizer: eu só me confesso com Deus. 
Sim, tu podes dizer a Deus «perdoa-me», 
e confessar os teus pecados, mas os nos-
sos pecados são também contra os irmãos, 
contra a Igreja. Por isso, é necessário pedir 
perdão à Igreja, aos irmãos, na pessoa do 
sacerdote. 

«Mas padre, eu tenho vergonha...». 
Até a vergonha é boa, é bom ter um pouco 
de vergonha, porque envergonhar-se é 
saudável. Quando uma pessoa não tem 
vergonha, no meu país dizemos que é um 
«sem-vergonha»: um «sin verguenza». 
Mas até a vergonha faz bem, porque nos 
torna mais humildes, e o sacerdote recebe 
com amor e com ternura esta confissão e, 
em nome de Deus, perdoa. Até do ponto 
de vista humano, para desabafar, é bom 
falar com o irmão e dizer ao sacerdote 
estas coisas, que pesam muito no meu 
coração. E assim cada um sente que desa-
bafa diante de Deus, com a Igreja e com 
o irmão. 

Não se deve ter medo da Confissão! 
Quando cada um está na fila para se con-
fessar, sente tudo isto, também a vergonha, 
mas depois quando termina a Confissão 
sente-se livre, grande, belo, perdoado, 
puro, feliz. É esta a beleza da Confissão! 
Gostaria de vos perguntar – mas não o 
digais em voz alta; cada um responda no 
seu coração: quando foi a última vez que 
te confessaste? Cada um pense nisto... Há 
dois dias, duas semanas, dois anos, vinte 
anos, quarenta anos? Cada um faça as 
contas, mas cada um diga: quando foi a 



JANEIRO – JUNHO 2014 13

última vez que me confessei? E se já pas-
sou muito tempo, não perca nem mais um 
dia; vai, que o sacerdote será bom con-
tigo. É Jesus que está ali presente, e Jesus 
é mais bondoso que os sacerdotes, Jesus 
recebe-te, recebe-te com muito amor. Sê 
corajoso e vai à Confissão.

3. Caros amigos, celebrar o Sacramento 
da Reconciliação significa ser envolvido 
num abraço caloroso: é o abraço da mise-
ricórdia infinita do Pai. Recordemos aquela 
bonita parábola do filho que se foi embora 
da sua casa com o dinheiro da herança; es-

banjou o dinheiro todo e depois, quando 
já não tinha mais nada, decidiu voltar para 
casa, não como filho, mas como servo. Ele 
sentia muita culpa e muita vergonha no 
seu coração. A surpresa aconteceu quando 
começou a falar, a pedir perdão, o pai não 
o deixou falar, abraçou-o, beijou-o e fez 
festa. E eu digo-vos: cada vez que nos con-
fessamos, Deus abraça-nos, Deus faz festa! 
Vamos em frente por este caminho. Deus 
vos abençoe!

Quarta-feira, 19 de Fevereiro de 2014
Papa Francisco

UNÇÃO DOS DOENTES, 

MISERICÓRDIA DE DEUS

Caros irmãos e irmãs, bom dia!

Gostaria de vos falar hoje do 
Sacramento da Unção dos doentes, que 
nos permite tocar ao vivo a compaixão de 
Deus pelo homem. No passado chamava-
-se «Extrema Unção», porque era enten-
dido como conforto espiritual na imi-
nência da morte. Falar, em vez disso, de 
«Unção dos doentes», ajuda-nos a esten-
der o olhar para a experiência da doença e 
do sofrimento, no horizonte da misericór-
dia de Deus.

1. Há um ícone bíblico que exprime 
em toda a sua profundidade o mistério 
que transparece na Unção dos doentes: 
é a parábola do «bom samaritano», no 
Evangelho de Lucas (10, 30-35). Todas 

as vezes que celebramos este Sacramento, 
o Senhor Jesus, na pessoa do sacerdote, 
torna-se próximo de quem sofre e está 
gravemente doente, ou é idoso. Diz a 
parábola que o bom samaritano se ocupa 
do homem sofredor derramando sobre 
as suas feridas óleo e vinho. O óleo faz-
-nos pensar naquele que é benzido pelo 
bispo todos os anos, na Missa crismal 
de Quinta-Feira Santa, precisamente em 
vista da Unção dos doentes. O vinho, ao 
contrário, é sinal do amor e da graça de 
Cristo que brotam do dom da sua vida por 
nós e se exprimem em toda a sua riqueza 
na vida sacramental da Igreja. Por fim, a 
pessoa sofredora é confiada a um estala-
jadeiro, para que possa continuar a ocu-
par-se dela, sem se preocupar com a des-
pesa. Mas, quem é esse estalajadeiro? É a 
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Igreja, a comunidade cristã, somos nós, a 
quem todos os dias o Senhor Jesus confia 
aqueles que estão aflitos, no corpo e no 
espírito, para que possamos continuar a 
derramar sobre eles, sem medida, toda a 
sua misericórdia e salvação.

2. Este mandato é repetido de maneira 
explícita e precisa na Carta de Tiago, 
onde se recomenda: «Algum de vós está 
doente? Chame os presbíteros da igreja 
para que orem sobre ele, ungindo-o com 
o óleo em nome do Senhor. A oração da 
fé salvará o doente e o Senhor o confor-
tará, e, se tiver pecados, ser-lhe-ão per-
doados» (5, 14-15). Trata-se, portanto, de 
uma prática que já se usava na época dos 
Apóstolos. Com efeito, Jesus ensinou os 
seus discípulos a ter a sua mesma predi-
lecção pelos doentes e pelos que sofrem 
e transmitiu-lhes a capacidade e o dever 
de continuarem a conceder em seu nome 
e segundo o seu coração alívio e paz, atra-
vés da graça especial deste Sacramento. 
Mas isto não nos deve fazer cair na busca 
obstinada do milagre ou na presunção de 
poder obter sempre e apesar de tudo a 
cura. Mas é a certeza da proximidade de 
Jesus ao doente e também ao idoso, por-
que cada idoso, cada pessoa com mais de 
65 anos, pode receber este Sacramento, 
mediante o qual é o próprio Jesus que se 
aproxima.

3. Mas perante um doente, por vezes 
pensa-se: «Chamemos o sacerdote para 
que venha»; «Não, isso traz azar, não 
o chamemos», ou então, «o doente vai 
assustar-se». Porque se pensa assim? 

Porque há um pouco a ideia de que após 
o sacerdote vem a agência funerária. E 
isto não é verdade. O sacerdote vem para 
ajudar o doente ou o idoso; por isso é tão 
importante a visita dos sacerdotes aos 
doentes. É preciso chamar o sacerdote 
para junto do doente e dizer: «venha, dê-
-lhe a unção, abençoe-o». É o próprio 
Jesus que chega para aliviar o doente, 
para lhe dar força, para lhe dar esperança, 
para o ajudar; também para lhe perdoar os 
pecados. E isto é muito bonito! E não se 
deve pensar que seja um tabu, porque é 
sempre bom saber que no momento da dor 
e da doença, não estamos sós: o sacerdote 
e quantos estão presentes durante a Unção 
dos doentes representam com efeito toda 
a comunidade cristã que, como um único 
corpo se reúne em volta de quem sofre e 
dos familiares, alimentando neles a fé e a 
esperança, e apoiando-os com a oração e 
com o calor fraterno. Mas o maior con-
forto provém do facto que no Sacramento 
está presente o próprio Senhor Jesus, que 
nos toma pela mão, nos acaricia como 
fazia com os doentes, e nos recorda que já 
lhe pertencemos e que nada – nem sequer 
o mal nem a morte – jamais nos poderá 
separar d’Ele. Temos nós este hábito de 
chamar o sacerdote para que venha e dê 
aos nossos doentes – não digo doentes de 
gripe, que dura três ou quatro dias, mas 
aqueles que têm uma doença séria – e tam-
bém aos nossos idosos, este Sacramento, 
este conforto, esta força de Jesus para 
seguir em frente? Façamo-lo!

Quarta-feira, 26 de Fevereiro de 2014
Papa Francisco
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Caros irmãos e irmãs

Já tivemos a ocasião de sublinhar 
que os três Sacramentos do Baptismo, da 
Confirmação e da Eucaristia, constituem 
juntos o mistério da «iniciação cristã», um 
único e grande acontecimento de graça que 
nos regenera em Cristo. Tal é a vocação 
fundamental que a todos reúne na Igreja, 
como discípulos do Senhor Jesus. Há igual-
mente dois Sacramentos que correspondem 
a duas vocações específicas: trata-se da 
Ordem e do Matrimónio. Eles constituem 
dois grandes caminhos através dos quais o 
cristão pode fazer da sua vida um dom de 
amor, a exemplo e em nome de Cristo, coo-
perando assim na edificação da Igreja.

1. A Ordem, dividida nos três graus 
do episcopado, do presbiterado e do dia-
conado, é o Sacramento que habilita para 
o exercício do ministério, confiado pelo 
Senhor Jesus aos Apóstolos, de apascen-
tar o seu rebanho, no poder do seu Espírito 
e segundo o seu coração. Apascentar o 
rebanho de Jesus não graças ao poder 
da força humana, nem graças ao próprio 
poder, mas graças ao poder do Espírito, 
e segundo o seu coração, o coração de 
Jesus, que é um coração de amor. O sacer-
dote, o bispo, o diácono devem apascentar 
o rebanho do Senhor com amor. Se não 
o fizerem com amor não servem. E, neste 
sentido, os ministros que são escolhidos e 
consagrados para este serviço prolongam 
no tempo a presença de Jesus, se o fizerem 
com o poder do Espírito Santo, em nome 
de Deus e com amor.

2. Um primeiro aspecto. Os que são 
ordenados são postos à frente da comuni-

dade. Sim, eles estão «à frente», mas para 
Jesus isso significa pôr a sua autoridade 
ao serviço, como Ele mesmo mostrou e 
ensinou aos discípulos com estas pala-
vras: «Vós sabeis que os chefes das nações 
exercem domínio sobre elas, e os grandes 
fazem sentir sobre elas o seu poder. Não 
deve ser assim entre vós. Quem entre vós 
quiser tornar-se grande, seja vosso servo 
e quem entre vós quiser ser o primeiro 
seja vosso escravo. Será como o Filho do 
homem, que não veio para ser servido, 
mas para servir e dar a vida pela redenção 
de muitos» (Mt 20, 25-28; Mc 10, 42-45). 
Um bispo que não está ao serviço da 
comunidade não faz bem; um sacerdote, 
um presbítero que não está ao serviço da 
comunidade não faz bem, engana-se.

3. Outra característica que deriva sem-
pre desta união sacramental com Cristo é 
o amor apaixonado pela Igreja. Pensemos 
naquela passagem da Carta aos Efésios, 
onde são Paulo diz que Cristo «amou a 
Igreja e se entregou por ela, para a santi-
ficar, purificando-a no baptismo da água 
pela palavra da vida, para a apresentar 
a si mesmo como Igreja cheia de glória, 
sem mancha nem ruga, nem coisa alguma 
semelhante» (5, 25-27). Por força da 
Ordem, o ministro dedica-se inteiramente 
à sua comunidade, amando-a com todo o 
seu coração: é a sua família. O bispo, o 
sacerdote amam a Igreja na sua comuni-
dade, amam-na fortemente. Como? Como 
Cristo ama a Igreja. São Paulo dirá o 
mesmo do matrimónio: o marido ama a 
sua esposa como Cristo ama a Igreja. É 
um grande mistério de amor: o do minis-
tério sacerdotal e o do matrimónio, dois 
Sacramentos que são o caminho pelo qual 

SACRAMENTO DA ORDEM
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as pessoas vão habitualmente ao encontro 
do Senhor.

4. Um último aspecto. O apóstolo 
Paulo recomenda ao discípulo Timóteo 
que não descuide, mas antes, que reanime 
sempre o dom que está nele. O dom que 
lhe foi dado pela imposição das mãos (cf. 
1 Tim 4, 14; 2 Tim 1, 6). Quando não se 
alimenta o ministério, o ministério do 
bispo, o ministério do presbítero pela ora-
ção, pela escuta da Palavra de Deus, e pela 
celebração quotidiana da Eucaristia, e 
também pela frequentação do Sacramento 
da Penitência, acaba-se inevitavelmente 
por perder de vista o sentido autêntico do 
próprio serviço e a alegria que deriva de 
uma profunda comunhão com Jesus.

5. O bispo que não reza, o bispo que 
não escuta a Palavra de Deus, que não 
celebra todos os dias, que não se confessa 
regularmente e, do mesmo modo, o sacer-
dote que não faz estas coisas, a pouco e 
pouco perdem a união com Jesus, e tor-
nam-se de uma mediocridade que não faz 
bem à Igreja. Por isso devemos ajudar os 
bispos e os sacerdotes a rezar, a escutar a 
Palavra de Deus que é o alimento quoti-

diano, a celebrar todos os dias a Eucaristia 
e a ter o hábito de se confessar. Isto é 
muito importante porque diz respeito pre-
cisamente à santificação dos bispos e dos 
presbíteros.

6. Gostaria de concluir com um pen-
samento que me vem à mente: mas como 
deve alguém fazer para se tornar sacer-
dote? Onde se vendem os acessos ao 
sacerdócio? Não. Não se vendem. Essa 
é uma iniciativa que o Senhor toma. O 
Senhor chama. Chama cada um daqueles 
que Ele deseja como sacerdotes. Talvez 
haja aqui alguns jovens que tenham sen-
tido no seu coração este chamamento, o 
desejo de vir a ser sacerdotes, o desejo 
de servir os outros nas coisas de Deus, o 
desejo de estar durante a vida inteira ao 
serviço para catequizar, baptizar, perdoar, 
celebrar a Eucaristia, curar os enfermos... 
e assim por toda a vida! Se algum de vós 
sentiu estas coisas no coração, foi Jesus 
que as pôs lá. Cuidai deste convite e rezai 
para que ele cresça e dê frutos em toda a 
Igreja.

Quarta-feira, 26 de Março de 2014
Papa Francisco

SACRAMENTO DO MATRIMÓNIO

Caros irmãos e irmãs, bom dia!

Concluímos hoje o ciclo de cate-
queses sobre os Sacramentos falando do 
Matrimónio. Este Sacramento conduz-nos 
ao coração do desígnio de Deus, que é um 
desígnio de aliança com o seu povo, com 
todos nós, um desígnio de comunhão. No 

princípio do livro do Génesis, o primeiro 
livro da Bíblia, como que a coroar o relato 
da criação, afirma-se: «Deus criou o ser 
humano à sua imagem; criou-o à imagem 
de Deus. Ele o criou homem e mulher... 
Por isso, o homem deixará pai e mãe, para 
se unir à sua esposa; e os dois serão uma 
só carne» (Gn 1, 27; 2, 24). A imagem 
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de Deus é o par matrimonial: o homem 
e a mulher; não somente o homem, não 
somente a mulher, mas os dois juntos. Esta 
é a imagem de Deus: o amor, a aliança de 
Deus connosco está representada nesta 
aliança entre o homem e a mulher. E isto 
é muito belo! Somos criados para amar, 
como reflexo de Deus e do seu amor. E 
na união conjugal o homem e a mulher 
realizam esta vocação no sinal da reci-
procidade e da comunhão de vida plena e 
definitiva.

1. Quando um homem e uma mulher 
celebram o sacramento do Matrimónio, 
Deus, por assim dizer, «reflecte-se» neles, 
imprime neles os seus traços e o carácter 
indelével do seu amor. O matrimónio é 
o ícone do amor de Deus por nós. Com 
efeito, também Deus é comunhão: as três 
Pessoas do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo vivem desde sempre e para sempre 
em unidade perfeita. E é precisamente 
isto o mistério do Matrimónio: dos dois 
esposos Deus faz uma só existência. A 
Bíblia utiliza uma expressão forte e diz 
«uma só carne», tão íntima é a união 
entre o homem e a mulher no matrimó-
nio. E é precisamente isso o mistério do 
Matrimónio: o amor de Deus reflectido no 
casal que decide viver um com o outro. 
Por isso, o homem deixa a sua casa, a casa 
de seus pais, e vai viver com a sua mulher, 
e une-se tão fortemente a ela que os dois 
– diz a Bíblia – se tornam uma só carne.

2. São Paulo, na Carta aos Efésios, 
põe em evidência que nos esposos cristãos 
se reflecte um grande mistério: a relação 
instaurada por Cristo com a Igreja, uma 
relação nupcial (cf. Ef 5, 21-33). A Igreja 
é a esposa de Cristo. Eis a relação entre 
eles. Isto significa que o Matrimónio é 
resposta a uma vocação específica e deve 

ser considerado como uma consagração 
(cf. Gaudium et spes, 48; Familiaris con-
sortio, 56). É uma consagração: o homem 
e a mulher são consagrados no seu amor. 
Com efeito, por força do Sacramento, os 
esposos são investidos de uma verdadeira 
missão, para que possam tornar visível, a 
partir das realidades simples e comuns, 
o amor com que Cristo ama a sua Igreja, 
continuando a dar a vida por ela na fideli-
dade e no serviço.

3. Trata-se verdadeiramente de um 
desígnio maravilhoso inscrito no sacra-
mento do Matrimónio! E ele realiza-se na 
simplicidade e até na fragilidade da con-
dição humana. Sabemos bem quantas difi-
culdades e provas conhece a vida de dois 
esposos... O importante é manter viva a 
união com Deus, que está na base da união 
conjugal. E a verdadeira união é sempre 
com o Senhor. Quando a família reza, a 
união mantém-se. Quando o marido reza 
pela esposa, e a esposa reza pelo marido, 
aquela união torna-se forte; um reza pelo 
outro. 

4. É verdade que na vida conjugal 
há muitas dificuldades, mesmo muitas; é 
verdade que o trabalho e o dinheiro não 
são suficientes, que os filhos enfrentam 
problemas. Quantas dificuldades. E mui-
tas vezes o marido e a esposa tornam-se 
um pouco nervosos e discutem entre si. 
Discutem, é assim, sempre se discute no 
matrimónio, e às vezes até voam os pratos. 
Mas não devemos entristecer-nos por isso, 
pois a condição humana é mesmo assim. 
E o segredo é que o amor é mais forte do 
que o momento da discussão, e por isso eu 
dou sempre um conselho aos esposos: não 
deixeis que termine o dia em que discu-
tistes, sem fazer as pazes. Sempre! E para 
fazer as pazes não é necessário chamar as 
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Nações Unidas, e pedir-lhes que venham a 
casa restabelecer a paz. Basta um pequeno 
gesto, uma carícia, e pronto! E até ama-
nhã! E amanhã recomeça-se mais uma 
vez. E a vida é isto. Há que levá-la por 
diante assim, há que levá-la em frente 
com a coragem de querer vivê-la juntos. E 
isto é grande, é belo! A vida matrimonial 
é realmente bela, e devemos protegê-la 
sempre, proteger os filhos. 

5. Já disse de outras vezes nesta Praça, 
uma coisa que ajuda muito a vida matri-
monial. Trata-se de três palavras que é 
preciso dizer sempre, três palavras que 
devem estar sempre em cada casa: com 
licença, obrigado, desculpa. São três 
palavras mágicas. Com licença: para não 
entrar como invasor na vida dos cônju-

ges. Com licença, que te parece? Dá-me 
licença de fazer isto. Obrigado: agrade-
cer ao cônjuge; obrigado por aquilo que 
fizeste por mim, obrigado por isto. Como 
é bonito agradecer! E uma vez que todos 
fazemos coisas erradas, há outra palavra 
um pouco difícil de pronunciar, mas que 
é preciso dizer: desculpa. Com licença, 
obrigado e desculpa. Com estas três pala-
vras, com a oração do marido pela esposa 
e vice-versa, com o hábito de fazer as 
pazes antes do fim do dia, o matrimónio 
irá em frente. As três palavras mágicas, a 
oração e fazer sempre as pazes. O Senhor 
vos abençoe e rezai por mim.

Quarta-feira, 2 de Abril de 2014
Papa Francisco
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Queridos irmãos e irmãs,

Gostaria de terminar hoje as minhas 
catequeses sobre a oração do Saltério 
meditando acerca de um dos mais famo-
sos «Salmos reais», um Salmo que o pró-
prio Jesus citou e que os autores do Novo 
Testamento retomaram e leram ampla-
mente em referência ao Messias, a Cristo. 
Trata-se do Salmo 110 segundo a tradição 
judaica, 109 segundo a greco-latina: um 
Salmo muito amado pela Igreja antiga e 
pelos crentes de todos os tempos. Inicial-
mente esta oração talvez estivesse relacio-
nada com a entronização de um rei daví-
dico; contudo o seu sentido vai além da 
específica contingência do facto histórico 
abrindo-se a dimensões mais amplas e 
tornando-se assim celebração do Messias 
vitorioso, glorificado à direita de Deus.

O Salmo começa com uma declaração 
solene: Disse o Senhor ao meu Senhor:  
«Senta-te à minha direita, até que Eu 
faça de teus inimigos escabelo de teus 
pés» (v. 1).

O próprio Deus entroniza o rei na 
glória, fazendo-o sentar à sua direita, um 
sinal de grandíssima honra e de absoluto 
privilégio. O rei é admitido desta forma 
a participar do senhorio divino, do qual é 
mediador junto do povo. Este senhorio do 
rei concretiza-se também na vitória sobre 
os adversários, que são colocados aos seus 
pés pelo próprio Deus; a vitória sobre os 
inimigos é do Senhor, mas o rei é disso 
tornado participante e o seu triunfo torna-
-se testemunho e sinal do poder divino.

O REI MESSIAS
Catequese sobre o Salmo 109 (110)

A glorificação real expressa neste 
início do Salmo foi assumida no Novo 
Testamento como profecia messiânica; 
por isso o versículo é um dos mais usa-
dos pelos autores neotestamentários, quer 
como citação explícita quer como alusão. 
O próprio Jesus mencionou este versículo 
a propósito do Messias para mostrar que o 
Messias é mais do que David, é o Senhor 
de David (cf. Mt 22, 41-45; Mc 12, 35-37; 
Lc 20, 41-44). E Pedro retoma-o no seu 
sermão de Pentecostes, anunciando que 
com a ressurreição de Cristo se realiza 
esta entronização do rei e que a partir de 
agora Cristo está à direita do Pai, participa 
do Senhorio de Deus sobre o mundo (cf. 
Act 2, 29-35). De facto, é Cristo, o Senhor 
entronizado, o Filho do homem sentado à 
direita de Deus que vem sobre as nuvens 
do céu, como o próprio Jesus se define no 
processo diante do Sinédrio (cf. Mt 26, 
63-64; Mc 14, 61-62; cf. também Lc 22, 
66-69). É Ele o verdadeiro rei que com a 
sua ressurreição entrou na glória à direita 
do Pai (cf. Rm 8, 34; Ef 2, 5; Cl 3, 1: Hb 
8, 1; 12, 2), feito superior aos anjos, sen-
tado no céu acima de qualquer poder e 
com todos os adversários a seus pés, até 
que o último inimigo, a morte, seja derro-
tado definitivamente por Ele (cf. 1 Cor 15, 
24-26; Ef 1, 20-23; Hb 1, 3-4.13; 2, 5-8; 
10, 12-13; 1 Pd 3, 22). E compreende-se 
de imediato que este rei que está à direita 
de Deus e participa do seu Senhorio, não 
é um destes homens sucessores de David, 
mas só o novo David, o Filho de Deus que 
venceu a morte e participa realmente na 
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glória de Deus. É o nosso rei, que nos dá 
também a vida eterna.

Existe, por conseguinte, uma rela-
ção inseparável entre o rei celebrado pelo 
nosso Salmo e Deus; os dois governam 
juntos um único governo, a tal ponto que 
o Salmista pode afirmar que é o próprio 
Deus quem estende o ceptro do soberano 
atribuindo-lhe a tarefa de dominar sobre os 
seus adversários, como diz o versículo 2:

O Senhor estenderá de Sião o ceptro 
do teu poder e tu dominarás no meio dos 
teus inimigos.

O exercício do poder é um encargo 
que o rei recebe directamente do Senhor, 
uma responsabilidade que ele deve viver 
na dependência e na obediência, tornando-
-se assim sinal, no âmbito do povo, da 
presença poderosa e providente de Deus. 
O domínio sobre os inimigos, a glória e a 
vitória são dons recebidos, que fazem do 
soberano um mediador do triunfo divino 
sobre o mal. Ele domina sobre os inimi-
gos transformando-os, e vencendo-os com 
o seu amor.

Por isso, no versículo seguinte, cele-
bra-se a grandeza do rei. O versículo 3, 
na realidade, apresenta algumas dificul-
dades de interpretação. No texto original 
judaico faz-se referência à convocação do 
exército à qual o povo responde genero-
samente estreitando-se ao seu soberano 
no dia da sua coroação. A tradução grega 
dos LXX, que remonta aos séculos III-II 
antes de Cristo, ao contrário faz referência 
à filiação divina do rei, ao seu nascimento 
ou geração da parte do Senhor, e é esta a 
escolha interpretativa de toda a tradição 
da Igreja, pela qual o versículo ressoa do 
seguinte modo:

«A ti pertence a realeza desde o dia 
em que nasceste nos esplendores da san-
tidade: antes da aurora, como orvalho, Eu 
te gerei». 

Este oráculo divino sobre o rei afir-
maria portanto uma geração divina repleta 
de esplendor e de mistério, uma origem 
secreta e imperscrutável, ligada à beleza 
arcana da aurora e ao prodígio do orva-
lho que à luz do amanhecer brilha sobre 
os campos e os torna fecundos. Delineia-
-se assim, indissoluvelmente relacionada 
com a realidade celeste, a figura do rei 
que vem realmente de Deus, do Messias 
que leva ao povo a vida divina e é media-
dor de santidade e de salvação. Também 
aqui vemos que tudo isto não é realizado 
pela figura de um rei davídico, mas pelo 
Senhor Jesus Cristo, que provém real-
mente de Deus; Ele é a luz que traz a vida 
divina ao mundo.

Com esta sugestiva e enigmática ima-
gem termina a primeira estrofe do Salmo, 
à qual se segue outro oráculo, que abre 
uma nova perspectiva, em sintonia com 
uma dimensão conexa com a realeza. O 
versículo 4 diz:

O Senhor jurou e não Se arrependerá: 
«Tu és sacerdote para sempre, segundo a 
ordem de Melquisedeque».

Melquisedeque era o sacerdote rei 
de Salém que tinha abençoado Abraão 
e oferecido pão e vinho depois da vito-
riosa campanha militar conduzida pelo 
patriarca para salvar o sobrinho Lot das 
mãos dos inimigos que o tinham captu-
rado (cf. Gn 14). Na figura de Melquise-
deque, poder real e sacerdotal convergem 
e são agora proclamados pelo Senhor 
numa declaração que promete eternidade: 
o rei celebrado pelo Salmo será sacerdote 
para sempre, mediador da presença divina 
no meio do seu povo, através da bênção 
que vem de Deus e que na acção litúrgica 
se encontra com a resposta bendizente do 
homem.

A Carta aos Hebreus faz referência 
explícita a este versículo (cf. 5, 5-6.10; 6, 
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19-20) e centra sobre ele todo o capítulo 7, 
elaborando a sua reflexão sobre o sacerdó-
cio de Cristo. Jesus, assim nos diz a Carta 
aos Hebreus à luz do salmo 110 (109), é 
o sacerdote verdadeiro e definitivo, que dá 
cumprimento às características do sacer-
dócio de Melquisedeque tornando-as per-
feitas.

Melquisedeque, como diz a Carta 
aos Hebreus, não tinha «pai, nem mãe, 
nem genealogia» (7, 3a), por conseguinte 
sacerdote não segundo as regras dinásti-
cas do sacerdócio levítico. Por isso, ele «é 
sacerdote para sempre» (7, 3c), prefigu-
ração de Cristo, sumo sacerdote perfeito 
que «não se tornou tal segundo uma lei 
prescrita pelos homens, mas pelo poder 
de uma vida indestrutível» (7, 16). No 
Senhor Jesus que ressuscitou e subiu ao 
céu, onde está sentado à direita do Pai, 
concretiza-se a profecia do nosso Salmo e 
o sacerdócio de Melquisedeque é levado a 
cumprimento, porque é absoluto e eterno, 
tendo-se tornado uma realidade que não 
conhece ocaso (cf. 7, 24). E a oferta do 
pão e do vinho, realizada por Melquisede-
que no tempo de Abraão, tem o seu cum-
primento no gesto eucarístico de Jesus, 
que no pão e no vinho se oferece a si 
mesmo e, uma vez vencida a morte, leva 
à vida todos os crentes. Sacerdote perene, 
«santo, inocente, sem mancha» (7, 26), 
ele, como diz ainda a Carta os Hebreus, 
«pode salvar perfeitamente os que por Ele 
se aproximam de Deus, vivendo sempre 
para interceder em seu favor» (7, 25).

Depois deste oráculo divino do versí-
culo 4, com o seu juramento solene, o cená-
rio do Salmo muda e o poeta, dirigindo-se 
directamente ao rei, proclama: «O Senhor, 
à tua direita!» (v. 5a). Se no versículo 1 
era o rei quem se sentava à direita de Deus 
em sinal de supremo prestígio e de honra, 
agora é o Senhor que se coloca à direita do 

soberano para o proteger com o escudo na 
batalha e para o salvar de qualquer perigo. 
O rei está protegido. Deus é o seu defen-
sor e juntos combatem e vencem qualquer 
mal.

Abrem-se assim os versículos finais do 
Salmo com a visão do soberano triunfante 
que, apoiado pelo Senhor, tendo recebido 
d'Ele poder e glória (cf. v. 2), se opõe aos 
inimigos dispersando os adversários e jul-
gando as nações. A escolha é apresentada 
com fortes tonalidades, para significar a 
dramaticidade do combate e a plenitude 
da vitória real. O soberano, protegido pelo 
Senhor, abate qualquer obstáculo e pro-
cede seguro rumo à vitória. Diz-nos: sim, 
há tanto mal no mundo, há uma batalha 
permanente entre o bem e o mal, e parece 
que o mal é mais forte. Não, o Senhor é 
mais forte, o nosso verdadeiro rei e sacer-
dote Cristo, porque combate com toda a 
força de Deus e, apesar de todas as coisas 
que nos fazem ter dúvidas sobre o êxito 
positivo da história, vence Cristo e vence 
o bem, vence o amor e não o ódio.

Insere-se aqui a imagem sugestiva 
com a qual se conclui o nosso Salmo, que 
é também uma palavra enigmática.

A caminho beberá da torrente; por isso 
erguerá a sua fronte (v. 7).

No meio da descrição da bata-
lha, sobressai a figura do rei que, num 
momento de trégua e de repouso, mata a 
sede na torrente de água, encontrando nela 
alívio e novo vigor, de modo a poder reto-
mar o seu caminho triunfante, de cabeça 
levantada, em sinal de vitória definitiva. 
É óbvio que esta palavra muito enigmá-
tica era um desafio para os Padres da 
Igreja devido às diversas interpretações 
que se podiam dar. Assim, por exemplo, 
santo Agostinho diz: esta torrente é o ser 
humano, a humanidade, e Cristo bebeu 
desta torrente tornando-se homem, e 
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desta forma, entrando na humanidade do 
ser humano, levantou a cabeça e agora 
é a cabeça do Corpo místico, é a nossa 
cabeça, é o vencedor definitivo (cf. Enar-
ratio in Psalmum CIX, 20: PL 36, 1462).

Queridos amigos, seguindo a linha 
interpretativa do Novo Testamento, a tra-
dição da Igreja teve em grande considera-
ção este Salmo como um dos textos mes-
siânicos mais significativos. E, de forma 
eminente, os Padres a ele fizeram referên-
cia contínua em chave cristológica: o rei 
cantado pelo Salmista é, definitivamente 
Cristo, o Messias que instaura o Reino de 
Deus e vence os poderes do mundo, é o 
Verbo gerado pelo Pai antes de todas as 
criaturas, antes da aurora, o Filho encar-
nado morto e ressuscitado e sentado no 
céu, o sacerdote eterno que, no mistério 
do pão e do vinho, concede a remissão dos 
pecados e a reconciliação com Deus, o rei 
que levanta a cabeça triunfando sobre a 
morte com a sua ressurreição. Seria sufi-
ciente recordar mais uma vez um trecho 
do comentário de santo Agostinho sobre 
este Salmo, quando escreve: «Era neces-
sário conhecer o único Filho de Deus, 
que estava para vir entre os homens, para 
assumir o homem e para se tornar homem 
através da natureza assumida: ele mor-
reu, ressuscitou, subiu ao céu, sentou-se à 
direita do Pai e realizou entre as nações 
quanto tinha prometido. Por conseguinte, 
tudo isto tinha que ser profetizado, tinha 
que ser preanunciado, tinha que ser indi-
cado como acontecimento futuro, para 
que, ao chegar imprevistamente, não 
causasse temor nem surpresa, mas fosse 
esperado e aceite com fé e alegria. Entre 
essas promessas, insere-se este Salmo, 
que anuncia Jesus Cristo Nosso Senhor 
com palavras tão claras e explícitas, que 
não podemos minimamente duvidar que 
ele seja realmente uma profecia de Cristo» 

(cf. Enarratio in Psalmum CIX: PL 36, 
1447).

O acontecimento pascal de Cristo 
torna-se assim a realidade para a qual 
nos convida a olhar o Salmo, a olhar para 
Cristo a fim de compreender o sentido da 
verdadeira realeza, que deve ser vivida no 
serviço e na doação de si, num caminho 
de obediência e de amor levado «até ao 
fim» (cf. Jo 13, 1 e 19, 30). Por conse-
guinte, ao rezar com este Salmo, pedimos 
ao Senhor para poder andar também nós 
pelos seus caminhos, no seguimento de 
Cristo, o rei Messias, dispostos a subir 
com Ele ao monte da cruz para alcançar 
com Ele a glória, e para o contemplar sen-
tado à direita do Pai, rei vitorioso e sacer-
dote misericordioso que concede o perdão 
e a salvação a todos os homens. E tam-
bém nós, constituídos, por graça de Deus, 
«raça eleita, sacerdócio real, nação santa» 
(cf. 1 Pd 2, 9), podemos beber com ale-
gria das fontes da salvação (cf. Is 12, 3) e 
proclamar ao mundo inteiro as maravilhas 
d'Aquele que nos «chamou das trevas para 
a sua luz admirável» (cf. 1 Pd 2, 9).

Queridos amigos, nestas últimas cate-
queses quis apresentar-vos alguns Sal-
mos, orações preciosas que encontramos 
na Bíblia e que reflectem as várias situa-
ções da vida e os diversos estados de alma 
que podemos ter em relação a Deus. Gos-
taria então de renovar a todos o convite 
a rezar com os Salmos, possivelmente 
habituando-vos a utilizar a Liturgia das 
Horas da Igreja, as Laudes de manhã, as 
Vésperas à tarde, as Completas antes de 
adormecer. A nossa relação com Deus ver-
-se-á certamente enriquecida no caminho 
quotidiano para Ele e realizada com maior 
alegria e confiança. Obrigado.

Quarta-feira, 16 de Novembro de 2011
Bento XVI
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 Introdução

A promoção de uma educação litúr-
gica dos cristãos é um veemente convite 
da Sacrosanctum Concilium (SC 14-19). 
Formar para a Liturgia significa consentir 
a entrada no mistério cristão. A Liturgia 
não é tanto uma doutrina a compreender, 
mas uma fonte de luz e de vida para a inte-
ligência e a experiência do mistério. Ela 
«é a primeira e necessária fonte onde os 
fiéis hão-de beber o espírito genuinamente 
cristão. Esta é a razão que deve levar os 
pastores de almas a procurarem-na com 
o máximo empenho, através da devida 
educação»1. A tão necessária educação 
litúrgica a que referem os números já cita-
dos tem de ser lidos à luz do número 7 
da SC 2, apresentando uma visão teológica 

1 SC 14.
2 «Para realizar tão grande obra, Cristo está sempre 

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

O ENSINO DA LITURGIA 
NAS FACULDADES, 

SEMINÁRIOS E CASAS DE FORMAÇÃO 
DEPOIS DA SACROSANCTUM CONCILIUM

da Liturgia, centrada no mistério pascal de 
Cristo e a sua acção salvífica na Igreja.

A concretização prática de tal desejo 
do Concílio passa pela formação teoló-
gico-litúrgica, espiritual e pastoral de 
todos, em especial pela formação dos 
pastores. «É um campo em que muito 
falta ainda por fazer: ou seja, para aju-
dar os sacerdotes e os fiéis a compreen-
derem o sentido dos ritos e dos textos 
litúrgicos, para aperfeiçoar a dignidade e 
a beleza das celebrações e dos locais; e 
para promover, à maneira dos Padres da 
Igreja, uma “catequese mistagógica” dos 
sacramentos»3.

A necessidade urgente da formação 
litúrgica é também recordada pela exor-
tação apostólica pós-sinodal Ecclesia 
in Europa: «... é necessário um grande 
esforço de formação. Tendo como finali-
dade favorecer a compreensão do verda-
deiro sentido das celebrações da Igreja 
e ainda uma adequada instrução sobre 
os ritos, tal formação requer uma autên-
tica espiritualidade e a educação para 
vivê-la em plenitude. Por conseguinte, 
há que promover ainda mais uma ver-
dadeira “mistagogia litúrgica”, com a 
participação ativa de todos os fiéis, cada 
qual segundo as próprias competências, 

– cabeça e membros – presta a Deus o culto público 
integral. Portanto, qualquer celebração litúrgica é, 
por ser obra de Cristo sacerdote e do seu Corpo que é 
a Igreja, acção sagrada par excelência, cuja eficácia, 
com o mesmo título e no mesmo grau, não é igualada 
por nenhuma outra acção da Igreja» (SC 2).

3 J. PAULO II, Vicesimus quintus annus 21.
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nas ações sagradas, particularmente na 
Eucaristia»4.

A educação litúrgica passa também 
através de uma catequese que favoreça o 
conhecimento do significado da liturgia 
e dos sacramentos. «Embora a sagrada 
liturgia seja principalmente culto de 
majestade divina, é também abundante 
fonte de instrução para o povo fiel. Efec-
tivamente, na liturgia Deus fala ao seu 
povo, e Cristo continua a anunciar o 
Evangelho. Por seu lado, o povo responde 
a Deus com o canto e a oração»5. A cate-
quese litúrgica6 «explica o conteúdo das 
orações, o sentido dos gestos e dos sinais, 
educa para a participação activa, para a 
contemplação e para o silêncio. Deve ser 
considerada como “uma forma eminente 
de catequese”»7.

Enfim, a educação litúrgica está inti-
mamente ligada à participação activa dos 
fiéis (clérigos, religiosos e leigos) e deve 
ser realizada tendo em conta «a idade, 
condição, género de vida e grau de cultura 
religiosa»8 de cada um.

Educar à participação no mistério não 
é somente uma animação litúrgica. Trata-
-se de uma verdadeira pastoral litúrgica, 
no sentido de ser uma ciência e uma arte de 
tornar os sinais da liturgia profundamente 
comunicativos e de ser um momento de 
reflexão sistemática sobre a actividade 
litúrgica da Igreja.

4 J. PAULO II, Ecclesia in Europa 73.
5 SC 33.
6 «Procure-se também inculcar por todos os modos uma 

catequese mais directamente litúrgica, e prevejam-
-se nos próprios ritos, quando necessário, breves 
admonições, feitas só nos momentos mais oportunos, 
pelo sacerdote ou outro ministro competente, com as 
palavras prescritas ou semelhantes». (SC 35).

7 CONGREGAÇÃO PARA O CLERO, Directório 
geral da catequese n. 71, Secretariado Nacional da 
Educação Cristã, Lisboa 1998, 80.

8 SC 19.

Procurarei apresentar o tema que me 
foi proposto em três perspectivas: 1. Edu-
cação litúrgica e ciência litúrgica; 2. O 
ensino da Liturgia nas Faculdades, Semi-
nários e Casas de formação; 3. A mistago-
gia litúrgica.

1. Educação litúrgica 
 e ciência litúrgica

A Sacrosanctum Concilium ratificou o 
Movimento Liturgico e indicou os altiora 
principia9 para um itinerário em ordem à 
renovação teológico-litúrgica da Igreja. 
Estas linhas de força educativas, espe-
cialmente para a formação dos futuros 
sacerdotes, não podem basear-se unica-
mente no ensino teórico da Liturgia, mas 
na experiência e mistagogia do mistério 
de Cristo. 

R. Guardini já o apontava em 1923, 
ao escrever: «a Liturgia não está rela-
cionada somente ao conhecimento, mas 
à realidade. É verdade que existe uma 
ciência específica, a ciência litúrgica, 
no qual vem implícita o conhecimento 
do significado do evento litúrgico»10. Por 
outras palavras, é a realidade da fé e da 
evangelização que na acção litúrgica se 
renova. A Liturgia é acção privilegiada 
onde acontece o encontro com Cristo. 
«Verdadeiramente, na Constituição sobre 
a Sagrada Liturgia, primícias daquela 

9 Desta constituição conciliar podemos enumerar 
alguns fundamentos teológico-litúrgicos, chamados 
também os altiora principia (grandes princípios): 1) o 
exercício do sacerdócio de Cristo; 2) a Liturgia como 
vértice e fonte da vida cristã; 3) a participação plena, 
consciente e activa; 4) a epifania da Igreja; 5) a uni-
dade substancial e a adaptação litúrgica às culturas; 6) 
a sã tradição e um progresso legítimo; 7) a língua; 8) a 
presença da Palavra de Deus; 9) a formação litúrgica; 
10) o canto e arte sacra.

10 R. GUARDINI, Formazione litúrgica, Milano 1988, 
17.
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“grande graça de que a Igreja beneficiou 
no século XX”, o Concílio Vaticano II, o 
Espírito Santo falou à Igreja, orientando 
incessantemente os discípulos do Senhor 
“para a verdade integral” (Jo 16, 13)»11.

O grande objectivo da Reforma Litúr-
gica «foi suscitar uma espiritualidade e 
uma pastoral que tenham como cume e 
fonte a Liturgia»12e como refere a própria 
Sacrosantum Concilium «é desejo ardente 
na mãe Igreja que todos os fiéis cheguem 
àquela plena, consciente e activa parti-
cipação nas celebrações litúrgicas que a 
própria natureza da Liturgia exige e que 
é, por força do Baptismo, um direito e um 
dever do povo cristão, “raça escolhida, 
sacerdócio real, nação santa, povo adqui-
rido” (1 Ped. 2,9; cfr. 2, 4-5). (...) Mas, 
porque não há qualquer esperança de que 
tal aconteça, se antes os pastores de almas 
se não imbuírem plenamente. do espírito 
e da virtude da Liturgia e não se fizerem 
mestres nela, é absolutamente necessário 
que se providencie em primeiro lugar à 
formação litúrgica do clero»13. 

A releitura do Concílio e pós-Concílio 
acontece entre a Reforma e a educação, 
ou melhor entre o culmen e a fons como 
expressão e experiência da fé da Igreja. O 
Papa Francisco sublinha-o, ao dizer: «A 
Igreja evangeliza e se evangeliza com a 
beleza da Liturgia, que é também celebra-
ção da actividade evangelizadora e fonte 
dum renovado impulso para se dar»14.

A educação litúrgica é decisiva, porque 
a participação activa, plena, consciente e 
frutuosa na celebração, fundada na estru-
tura sacramental da Igreja e no sacerdócio 
de Cristo é um direito e um dever de todos 

11 J. PAULO II, Spiritus et Sponsa 1.
12 C. VAGAGGINI, «Spiritualitá sacerdotale e spiritua-

lità litúrgica», Rivista Liturgica 52 (1965) 285.
13 SC 14.
14 FRANCISCO, Evangelii Gaudium 24.

os fiéis. A urgência da necessidade de pro-
mover a educação litúrgica dos pastores e 
do povo cristão é condição para a meta da 
reforma liturgica, ou seja, a participação 
activa e consciente de todos.

2. O ensino da Liturgia 
 nas Faculdades, 
 Seminários e Casas de formação

É sabido que, desde o Concílio Vati-
cano II, a liturgia aparece como uma 
cadeira principal no curriculum do estudo 
da teologia. De facto, a primeira constitui-
ção conciliar releva o lugar teológico do 
ensino da liturgia, apresentando-a como 
uma das principais disciplinas teológicas: 
«A sagrada Liturgia deve ser tida, nos 
seminários e casas de estudo dos religio-
sos, como uma das disciplinas necessá-
rias e mais importantes, nas faculdades 
de teologia como disciplina principal, e 
ensinar-se nos seus aspectos quer teoló-
gico e histórico, quer espiritual, pastoral 
e jurídico. Mais: procurem os professores 
das outras disciplinas, sobretudo de teolo-
gia dogmática, Sagrada Escritura, teolo-
gia espiritual e pastoral, fazer ressaltar, a 
partir das exigências intrínsecas de cada 
disciplina, o mistério de Cristo e a história 
da salvação, para que se veja claramente 
a sua conexão com a Liturgia e a unidade 
da formação sacerdotal»15. Este número 
16 da SC estabelece a Liturgia entre as 
disciplinas necessárias e mais importan-
tes, sendo mesmo disciplina principal.

Antes do Concílio, a Liturgia era 
compreendida como um rubricismo, um 
amontoado de leis e preceitos a execu-
tar, através dos quais a hierarquia ecle-
siástica ordenava o desenvolvimento dos 

15 SC 16.
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ritos sagrados. Esta mentalidade já tinha 
sido reprovada por Pio XII, na encíclica 
Mediator Dei et Hominum de 1947.

De facto, a Liturgia deve ser enten-
dida e ensinada de modo interdisciplinar. 
A mesma visão aparece no decreto conci-
liar Optatam Totius: «A teologia dogmá-
tica ordene-se de tal forma que os temas 
bíblicos se proponham em primeiro lugar. 
Exponha-se aos alunos o contributo dos 
Padres da Igreja oriental e ocidental 
para a Interpretação e transmissão fiel 
de cada uma das verdades da Revelação, 
bem como a história posterior do Dogma 
tendo em conta a sua relação com a histó-
ria geral da Igreja. Depois, para aclarar, 
quanto for possível, os mistérios da salva-
ção de forma perfeita, aprendam a pene-
tra-los mais profundamente pela especu-
lação, tendo por guia Santo Tomás, e a 
ver o nexo existente entre eles. Aprendam 
a vê-los presentes e operantes nas acções 
litúrgicas e em toda a vida da Igreja. (...)
A sagrada Liturgia, que deve ser tida 
como a primeira e necessária fonte do 
espírito verdadeiramente cristão, ensine-
-se segundo o espírito dos artigos 15 e 16 
da Constituição “De sacra liturgia”»16. 
Para alguns, o decreto OT não é tão inci-
sivo como a Constituição SC, por colocar 
a Liturgia depois da Sagrada Escritura, 
da Patrística, da Dogmática, da Teologia 
moral, do Direito canónico e da História 
da Igreja.

O sagrado Concílio do Vaticano II 
determinou ainda acerca da formação dos 
professores de Liturgia: «os professores 
que se destinam a ensinar a sagrada Litur-
gia nos seminários, nas casas de estudos 
dos religiosos e nas faculdades de teo-
logia, devem receber a formação conve-
niente em ordem ao seu múnus em institu-

16 OT 16.

tos para isso especialmente destinados»17. 
A formação das pessoas destinas a ensi-
nar Liturgia não é apenas em ordem à 
transmissão de conteúdos, mas em vista 
da participação activa, consciente, plena, 
frutuosa na Liturgia.

Devemos manifestar o nosso reco-
nhecimento e o nosso agradecimento ao 
enorme contributo que oferecem à forma-
ção dos professores de Liturgia os Institu-
tos de Liturgia, de modo especial gosta-
ria de relevar os Institutos superiores de 
Liturgia: o Deutsches Liturgisches Institut 
de Trier (desde 1947); o Institut Supérieur 
de Liturgie de Paris (desde 1956); o Pon-
tificio Istituto Liturgico em Roma (desde 
28.01.1961); o Istituto di Liturgia Pasto-
rale di Santa Giustina de Padova (desde 
1966); o Instituto Superior de Liturgia de 
Barcelona (desde 1986).

A educação litúrgica, com efeito, não 
se reduz a ensinar como se celebra, mas 
sobretudo a compreender a teologia da 
celebração, o que se celebra, o porquê e 
o para que se celebra na Liturgia. Educar 
liturgicamente é uma iniciação às orações 
e às atitudes fundamentais da celebra-
ção, isto é, à linguagem e ao simbolismo 
do louvor, da escuta, da ritualidade, do 
canto e do silêncio. Os futuros e os actuais 
presidentes das assembleias litúrgicas 
necessitam de uma educação cuidada e 
permanente no espírito da Liturgia. Tudo 
isto em ordem a criar uma personalidade 
litúrgica, como sublinhava R. Guardini, 
sob o modelo único de Cristo. Efectiva-
mente, «o esforço desta acção pastoral 
centrada na Liturgia deve tender a fazer 
viver o Mistério pascal, no qual o Filho de 
Deus encarnado, tendo-Se tornado obe-
diente até à morte de cruz, é de tal modo 
exaltado na Ressurreição e Ascensão que 

17 SC 15.
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pode comunicar ao mundo a sua vida 
divina, a fim de que os homens mortos 
para o pecado e configurados com Cristo 
já não vivam para si, mas para aquele que 
por eles morreu e ressuscitou»18.

O estudo da Liturgia, qual reflexão 
teológica sobre a fé celebrada, tem como 
objectivo a compreensão profunda da 
celebração da comunidade cristã, a partir 
do próprio rito e da sua componente euco-
lógica e simbólico-ritual. A metodologia 
própria da ciência litúrgica traduz-se em 
“ritus et preces”, cuidadosamente predis-
postos e usados de modo interdisciplinar, 
conforme a feliz expressão da Instrução 
de 1965: «a liturgia, porque actualiza a 
própria redenção, reúne na vital síntese 
de uma mesma acção o exercício da fé, o 
conhecimento da teologia e a prática da 
moral; assim no cumprimento de uma só 
acção ela sintetiza os múltiplos aspectos 
da vida cristã»19.

É importante relembrar e persuadir 
que a SC se propôs «não tanto mudar os 
ritos e os textos litúrgicos, como sobre-
tudo suscitar aquela formação dos fiéis 
e promover aquela acção pastoral que 
tenha como vértice e fonte a Sagrada 
Liturgia. Efectivamente, visam este fim as 
modificações até agora introduzidas ou 
ainda a introduzir na Sagrada Liturgia»20. 

O convite insistente à educação litúr-
gica nas faculdades de teologia, nos semi-
nários e nas casas de formação está bem 
patente nos documentos posteriores à 
Constituição Sacrosanctum Concilium:
A. 1964 – a Instrução Inter Oecumenici 

da Sagrada Congregação dos Ritos e 
do Consilium;

18 IO 6.
19 SACRA CONGREGAZIONE DEI SEMINARI E 

DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, Istruzione 
Doctrina et exemplo, 6.

20 IO 5.

B. 1965 – Decreto Conciliar Optatam 
Totius sobre a formação dos Presbíteros;

C. 1965 – a Instrução Doctrina et Exem-
plo sobre a formação litúrgica dos 
seminaristas, da Sagrada Congrega-
ção dos Seminários e das Universida-
des dos Estudos;

D. 1970 e 1985 – a Ratio Fundamentalis 
Institutionis Sacerdotalis da Congre-
gação para a Educação Católica;

E. 1976 – A formação teológica dos futu-
ros sacerdotes da Congregação para a 
Educação Católica;

F. 1979 – A Sapientia Christiana de João 
Paulo II;

G. 1979 – a Instrução In Ecclesiasticam 
Futurorum sobre a formação litúrgica 
nos Seminários, da Congregação para 
a Educação Católica;

H. 1980 – a carta circular sobre alguns 
aspectos mais urgentes da formação 
espiritual dos Seminários, da Congre-
gação para a Educação Católica;

I. 1982 – Catecismo da Igreja Católica, 
II parte: a celebração do mistério cris-
tão (1066-1690

J. 1992 – Exortação apostólica Pós-
-sinodal Pastores Dabo Vobis de João 
Paulo II;

No que respeita à docência da Litur-
gia, verifica-se uma grande variedade e 
disparidade em relação ao curriculum 
académico: Há Faculdades, seminários 
e casas de formação onde a cadeira de 
Liturgia só tem direito a uma ou duas 
horas por um semestre de leccionação, 
outras apresentam-na em dois semestres 
denominando de Introdução à Liturgia e 
Liturgia fundamental, como a Conferên-
cia Episcopal Italiana21. Em raras excep-

21 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, La for-
mazione dei Presbiteri nella Chiesa Italiana. Orienta-
menti e norme per i seminari, Roma, 32007.
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cões aparece em três semestres, como por 
exemplo em Portugal. Todavia, a questão 
não está no número de horas concedidas á 
Liturgia, mas na interdiciplinariedade que 
deve existir no curriculum académico. A 
necessidade de integrar é urgente. As dis-
ciplinas continuam desconessas e devem 
estar em profunda conexão com a Litur-
gia e a unidade da formação teológica, em 
especial a formação sacerdotal e religiosa. 

Na verdade, segundo a repartição 
das diciplinas teológicas em principais, 
secundárias e especiais na Cosnstituição 
apostólica Deus scientiarum Dominus de 
Pio XI em 1931, a liturgia era uma dis-
ciplina secundária e comportava só uma 
hora à semana por um semestre. A SC 
mudou radicalmente esta mentalidade. A 
complexidade desta disciplina é eviden-
ciada nos documentos citados por ser de 
âmbito interdisciplinar. Por esta razão, o 
ensino da Liturgia exige uma colaboração 
interdiciplinar para a entender na histó-
ria da salvação e no mistério da Igreja e 
na unidade orgânica entre o seu ensino 
e a celebração mesma da Liturgia. Con-
tudo, nota-se uma maior preocupação 
pelo aspecto pastoral da Liturgia que pelo 
aspecto científico, como que a quere pas-
sar de imediato às conclusões.

Após a reforma litúrgica do Vaticano 
II, multiplicou-se a bibliografia sobre o 
mistério celebrado na liturgia. Existem 
muitos estudos e monografias sobre a 
sagrada liturgia22, aos quais (mais de 20 
22 ADAM, A., Corso di liturgia, Brescia 42000; AUGÉ, 

M., Liturgia. Storia, celebrazione, teologia, spiri-
tualità (Universo teologia 11), Cinisello Balsamo 
(Milano) 52003.); ASSOCIAZIONE PROFESSORI 
DI LITURGIA (edd.), Celebrare il mistero di Cristo. 
Manuale di Liturgia, 2 voll., Roma 1993; BONAC-
CORSO, G., Introduzione allo studio della liturgia 
(“Caro salutis cardo”. Sussidi 1), Edizioni Messaggero 
Padova, Padova 1990; BOROBIO, D. (ed.), La cele-
brazione en la Iglesia, 3 voll., Ediciones Sígueme, 
Salamanca 1987,1988, 1990; CENTRE NATIONAL 
DE PASTORALE LITURGIQUE, PARIS (ed.), 

obras) devemos muito daquilo que agora 
apresentamos como instrumentos de 
informação e de formação na renovação 
litúrgica e eclesial numa fidelidade às fon-
tes bíblicas, patrísticas, litúrgicas e magis-
terais.

A constituição Sacrosanctum Conci-
lium do II Concílio do Vaticano, é, indiscu-
tivelmente, o fruto maduro de uma histó-
ria mais que centenária, que viu convergir 
as insistências provenientes do mundo da 
investigação teológica, histórica e litúr-
gica, assim como, da experiência litúrgica 
da tradição monástica e da paciente acção 
pastoral de muitos responsáveis no minis-
tério. Por conseguinte, o mesmo Concílio 
refere neste documento a centralidade da 
Liturgia: «a Liturgia é simultaneamente a 
meta para a qual se encaminha a acção 

Exsultet. Encyclopédie pratique de la liturgie, Paris 
2000 ; CHUPUNGCO, A. (ed.), Scientia Liturgica 
(Handbook for Liturgical Studies), 5 voll., Casale 
Monferrato 1998; DIX, D., The Shape of the Liturgy, 
Dacre Press Adam-Charles Black, London 1945; 
ESTEVES, J.F.C.-CORDEIRO, J.M.G., Liturgia 
da Igreja (Estudos teológicos 29), Lisboa 2008; 
GERHARDS, A., La liturgia della nostra fede, Bose 
2010; GRILLO, A., Introduzione alla teologia litúr-
gica. Approccio teorico alla liturgia e ai sacramenti 
cristiani, Padova 22011; JONES, C.-WAINWRIGHT, 
G.-YARNOLD, E.-BRADSHAW, P. (edd.), The Study 
of Liturgy. Revised Edition. SPCK London, Oxford 
University Press, New York 1992; KUNZLER, M., 
La liturgia della Chiesa (Di fronte e attraverso 640), 
Milano 22003; LOPEZ MARTIN, J., «En en Espiritu 
y la verdad». Introducción teológica a la liturgia, 
Salamanca 21987; LOPEZ MARTIN, J., «En en 
Espiritu y la verdad». Introducción antropológica a 
la liturgia, Salamanca 1994; LOPEZ MARTIN, J., 
La liturgia de la Iglesia (Sapientia fidei 6), Madrid 
21996; MARTIMORT, A.-G., La Iglesia en oración. 
Introducción a la liturgia, Barcelona 1987; MEDEI-
ROS, D., A ciência litúrgica contemporânea. Itinerá-
rios genético-epistemológicos do »actus liturgicus», 
Roma 2011; PROFESSORI DEL PONTIFICIO 
ISTITUTO LITURGICO (edd.), Anàmnesis. Intro-
duzione storico-teologica alla liturgia, 7 voll., Casale 
Monferrato-Genova 1974-1990.); ROCCHETA, C., 
Sacramentaria fondamentale. Dal “Mysterion” al 
“Sacramentum” (Corso di Teologia Sistematica 8), 
Bologna 1989; ROSSO, S., Un popolo di sacerdoti. 
Introduzione alla liturgia, Leumann (Torino) 22007; 
SABERSCHINSKY, A., La liturgia, fede celebrata. 
Introduzione allo studio della liturgia, Brescia 2008.
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da Igreja e a fonte de onde promana toda 
a sua força. Na verdade, o trabalho apos-
tólico ordena-se a conseguir que todos os 
que se tornaram filhos de Deus pela fé e 
pelo Baptismo se reúnam em assembleia 
para louvar a Deus no meio da Igreja, 
participem no Sacrifício e comam a Ceia 
do Senhor....»23.

A Liturgia, qual voz de autoridade 
«per ritus et preces»24, tem a capaci-
dade de se autodefinir, porque «a litur-
gia não é um objecto para reformar, mas 
um sujeito capaz de renovar a vida da 
Igreja»25 e «é pois mister, antes de mais, 
apreender aquele acto vivo, pelo qual o 
fiel compreende, recebe e executa os san-
tos “sinais sensíveis da graça invisível”. 
Trata-se em primeiro lugar de “formação 
litúrgica” não de informação litúrgica, 
embora dela se não deva separar»26. 

3. A mistagogia litúrgica

A educação em chave mistagógica, 
própria do primeiro milénio, recupera-se 
e apresenta-se a Teologia litúrgica através 
do mistério de Cristo e da história da sal-
vação com o mistério celebrado e a centra-
lidade do mistério pascal de Cristo atuali-
zado na assembleia orante. Nenhuma aula 
de teologia ou de teologia litúrgica pode 
substituir a experiência do mistério que se 
celebra na ação litúrgica.

A mistagogia é um modo de fazer 
teologia, já que, «o método base desta 

23 SC 10.
24 SC 48.
25 BENTO XVI, Discurso aos participantes do IX Con-

gresso Internacional de Liturgia a propósito dos 50 
anos do Pontifício Instituto Litúrgico, Roma, Sala 
Clementina do Palácio Apostólico, 6 de Maio de 2011.

26 R. GUARDINI, Sinais sagrados, Editorial Francis-
cana, Braga 1962, 10-11.

teologia é a tipologia bíblica»27. Fre-
quentemente, entende-se por mistago-
gia, a explicação dos ritos litúrgicos ou 
a catequese sobre os sacramentos com 
particular incidência na Iniciação Cristã. 
Contudo, esta não pode ser entendida 
somente no âmbito da catequese ou espiri-
tualidade, mas deve ser considerada como 
verdadeira e própria teologia, ou melhor, 
uma teologia litúrgica para a inteligência 
progressiva da iniciação ao mistério. A 
celebração dos mistérios é em si mesma 
iniciação aos mistérios, isto é, a liturgia 
inicia ao mistério, celebrando o próprio 
mistério, porque ao celebrá-lo, o mistério 
revela-se e dá-se a conhecer. 

Na literatura patrística, a mistagogia é 
um género literário que busca o sentido da 
celebração litúrgica, é a acção de condu-
zir ao mistério, ou melhor ainda, é a acção 
pela qual o mistério conduz os iniciados 
ao cristianismo. A partir da liturgia, a 
mistagogia com o seu método tipológico 
não é só uma mera iniciação a esta, mas 
é uma compreensão do único mistério de 
Cristo contido nas Escrituras e celebrado 
na acção litúrgica, correspondendo-se, 
mutuamente, a dialéctica da promessa e 
do cumprimento.

A metodologia usada pela patrística 
pretende atingir a mesma finalidade com a 
tipologia bíblica, pelo que, a mistagogia é 
a tipologia aplicada aos sacramentos. 

Podemos afirmar como Triacca: «a 
finalidade da formação litúrgica do futuro 
sacerdote é aquela de fazer compreender 
que não pode existir separação entre a 
ciência litúrgica aprendida, a formação 
teórica doutrinal e a prática litúrgica, ou 
seja, entre o ser conduzido dentro da rea-
lidade da Liturgia – mistagogia – e o seu 

27 E. MAZZA, La mistagogia. Le catechesi liturgiche 
della fine del quarto secolo e il loro metodo (BELS 46), 
Edizioni Liturgiche, Roma 21996, 9.
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estado; numa palavra entre formação e 
informação»28.

A Liturgia, como indica a etimolo-
gia da palavra é ação. Não só se educa 
à Liturgia, mas a Liturgia educa a partir 
dela mesma, endereçando-se mais à cor-
poreidade que à razionalidade como uma 
sinergia de toda a pessoa com todas as 
suas capacidades, enquanto celebra e reza.

«Nos seminários e casas religiosas, 
adquiram os clérigos uma formação litúr-
gica da vida espiritual, mediante uma 
conveniente iniciação que lhes permita 
penetrar no sentido dos ritos sagrados e 
participar perfeitamente neles, mediante 
a celebração dos sagrados mistérios, 
como também mediante outros exercí-
cios de piedade penetrados do espírito 
da sagrada Liturgia. Aprendam também a 
observar as leis litúrgicas, de modo que 
nos seminários e institutos religiosos a 
vida seja totalmente impregnada de espí-
rito litúrgico»29.

A educação acontece na participação. 
A própria celebração é a escola mais eficaz 
da educação litúrgica. A Liturgia é em si 
mesma mistagógica e introduz ao mistério 
celebrando o próprio mistério. Ela pode 
converter-se numa escola permanente 
da fé e da oração, ou melhor na primeira 
escola da fé30, que educa verdadeiramente 
para o primado da graça. A mistagogia é, 
com efeito, o nutrir-se da Liturgia que se 
celebra e o guiar para o Mistério pascal 
de Cristo.

Há urgente necessidade de educar 
para ars celebrandi e para a beleza da 
liturgia na arte para a liturgia. A arte de 

28 A.M. TRIACCA, «A propósito della recente istruzione 
sulla formazione liturgica nei seminari», Notitiae 15 
(1979) 632.

29 SC 17.
30 J.M.CORDEIRO, Liturgia, a primeira escola da fé. 

Carta pastoral por ocasião do Ano da Fé, Lisboa 
2012.

celebrar não pode contemplar só a execu-
ção fiel das rubricas e normas litúrgicas, 
mas a capacidade de interpretar o pro-
grama celebrativo às exigências da fé e 
da comunidade cristã. Os próprios livros 
litúrgicos, de modo especial, os prelimi-
nares, são uma séria e simples pedagogia 
da celebração, bela e plena de sentido.

Além disso, educar os futuros sacer-
dotes para a presidência, não é concentrar 
tudo em si. Educar a presidir significa edu-
car à transparência da beleza da liturgia. 
Cada celebração do mistério deve abrir 
ao ministério de quem preside in persona 
Christi e in nomine Ecclesiae. A sacra-
mentalidade e a ministerialidade servem 
para mostrar Cristo na celebração litúrgica 
dos seus mistérios «ad docendum Christi 
mysteria»31, qual prolongamento real da 
história da salvação na vida da Igreja.

 Conclusão

Na preparação para o Jubileu do ano 
2000, João Paulo II propôs como exame 
de consciência este princípio: ver se «é 
vivida a Liturgia como “fonte e cume” 
da vida eclesial, segundo o ensinamento 
da Sacrosanctum Concilium?»32. E, a 40 
anos de distância da constituição conci-
liar, o Papa interrogava: «até que ponto a 
Liturgia entrou na vida concreta dos fiéis 
e marca o ritmo de cada uma das comuni-
dades? É vista como um caminho de san-
tidade, força interior do dinamismo apos-
tólico e da missionariedade eclesial?»33. 

Viver a Liturgia e partilhá-la com os 
irmãos é o desafio lançado aos pastores: 

31 J. JANINI (ed.), Liber Ordinum Episcopal, 99 (Cod. 
Silos, Arch. Monástico, 4) (Studia Silensia 15), Abadía 
de Silos, 1991, 96.

32 J. PAULO II, Tertio Millennio Adveniente 36.
33 J. PAULO II, Spiritus et Sponsa 6.
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«ajudem-se os sacerdotes, quer secula-
res quer religiosos, que já trabalham na 
vinha do Senhor, por todos os meios opor-
tunos, a penetrarem cada vez melhor o 
sentido do que fazem nas funções sagra-
das, a viverem a vida litúrgica, e a par-
tilharem-na com os fiéis que lhes estão 
confiados»34.

A máxima importância da vida em 
Cristo que parte da Liturgia foi recordada 
pela exortação pós sinodal Pastores Dabo 
Vobis: «para a formação espiritual de 
todo e qualquer cristão, e especialmente 
do sacerdote, é inteiramente necessária 
a educação litúrgica, no pleno sentido de 
uma inserção vital no mistério pascal de 
Jesus Cristo morto e ressuscitado, presente 
e operante nos sacramentos da Igreja»35.

A Liturgia está na origem do desen-
volvimento e da consumação da própria 
vida cristã. Esta é a vida segundo o Espí-
rito, coerente com Ele. À Liturgia é dado 
o lugar de «culmen et fons»36 da ação da 
Igreja. Da mesma Liturgia vem a santifi-
cação dos homens em Cristo e a glorifi-
cação de Deus, que constituem a estrutura 
teândrica da Liturgia, a atuação objetiva 
do evento salvífico.

A mistagogia litúrgica é a continuação 
e a actualização do mistério de Cristo e da 
história da salvação, celebrada por meio 
dos ritos e dos sinais. A liturgia não é só 
memória mas presença no “hodie” litúr-
gico; ela celebra sempre o mistério de 
Cristo que «…é sempre igual e igual na sua 
plenitude. Revela-se na sua plenitude e não 
nos seus desenvolvimentos. O desenvolvi-
mento é humano, a plenitude é divina»37.

34 SC 18.
35 J. PAULO II, Pastores Dabo Vobis 48.
36 SC 10.
37 O. CASEL, Presenza del mistero di Cristo. Scelta di 

testi per l’anno liturgico (Meditazioni 115), Queri-
niana, Roma 1995, 34.

Nunca é demais recordar Paulo VI, 
no discurso de clausura da 2ª sessão do 
Vaticano II, a 04.12.1963, ao afirmar 
solenemente: «não ficou sem fruto a dis-
cussão difícil e intrincada, pois um dos 
temas – o primeiro a ser examinado e o 
primeiro, em certo sentido, na excelên-
cia intrínseca e na importância para a 
vida da Igreja – o da sagrada Liturgia, 
foi felizmente concluído e é, hoje, por 
nós solenemente promulgado. Exulta o 
nosso espírito com este resultado. Vemos 
que se respeitou nele a escala de valores 
e dos deveres: Deus, em primeiro lugar; 
a oração, a nossa primeira obrigação; 
a Liturgia, fonte primeira da vida divina 
que nos é comunicada, primeira escola 
da nossa vida espiritual, primeiro dom 
que podemos oferecer ao povo cristão que 
junto a nós crê e ora, e primeiro convite 
dirigido ao mundo para que solte a sua 
língua muda em oração feliz e autêntica 
e sinta a inefável força regeneradora, ao 
cantar connosco os divinos louvores e as 
esperanças humanas, por Cristo Nosso 
Senhor e no Espírito Santo»38. 

A Liturgia é decisiva, não exclusiva, 
na transmissão da fé. O desafio perma-
nece, fazer da Liturgia, que é «exercício 
do sacerdócio de Jesus Cristo»39, a fonte 
e o vértice da vida espiritual de todos os 
fiéis.

Roma, 19 Fevereiro de 2014
 José Manuel Garcia Cordeiro

Bispo de Bragança-Miranda

38 PAULO VI, «Discurso na clausura da 2ª sessão do II 
Concílio do Vaticano (04.12.1964)», AAS 56 (1964) 
34.

39 SC 7.
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A Constituição conciliar sobre a 
Sagrada Liturgia – Sacrosanctum Con-
cilium (SC) – recorda o que tem sido a 
consciência da Igreja ao longo da história 
do culto cristão: «Pela Liturgia da terra 
participamos, saboreando-a já, na Litur-
gia celeste celebrada na cidade santa de 
Jerusalém, para a qual, como peregrinos 
nos dirigimos e onde Cristo está sentado 
à direita de Deus, ministro do santuário»1. 
Não há duas liturgias, uma da terra e outra 
do céu, mas uma só, realizada de uma vez 
por todas, que tem Cristo como único e 
eterno sacerdote. Esta ideia de liturgia é 
o pensar da Igreja nos primeiros séculos, 
mas não é assim que hoje se considera a 
liturgia. Nestes 50 anos de reformas con-
ciliares temos sentido muita dificuldade 
em concretizar esta liturgia que o Concílio 
desejou reformar. 

O Proémio da Constituição conciliar 
faz uma síntese do pensamento da Igreja 
sobre a liturgia. Começa por dizer que o 
Concílio se interessou «de modo particu-
lar pela reforma e incremento da liturgia»2. 
A seguir descreve o sentido e o valor da 
liturgia para a vida cristã: «A liturgia, pela 
qual ‘se realiza a obra da nossa Reden-
ção’, contribui em sumo grau para que 
os fiéis exprimam na vida e manifestem 
aos outros o mistério de Cristo e a autên-
tica natureza da verdadeira Igreja, que é 
simultaneamente humana e divina, visível 
e dotada de elementos invisíveis, empe-
nhada na acção e dada à contemplação, 

1 SC 8
2 SC1

PELA LITURGIA DA TERRA 
PARTICIPAMOS NA LITURGIA CELESTE

presente no mundo e, todavia, peregrina, 
mas de forma que o que nela é humano 
se deve ordenar e subordinar ao divino, o 
visível ao invisível, a acção à contempla-
ção, e o presente à cidade futura que bus-
camos. A liturgia, ao mesmo tempo que 
edifica os que estão na Igreja em templo 
santo no Senhor, em morada de Deus no 
Espírito, até à medida da idade da pleni-
tude de Cristo, robustece de modo admi-
rável as suas energias para pregar Cristo 
e mostra a Igreja aos que estão fora, como 
sinal erguido entre as nações, para reunir à 
sua sombra os filhos de Deus dispersos, até 
que haja um só rebanho e um só pastor»3.

A liturgia celebra a fé e ela própria é o 
mistério da fé. Ora, a fé não é objecto de 
mudança, porque Deus não muda. A luta 
da Igreja contra as heresias, e em defesa 
da verdade, fez-se sobretudo por meio da 
liturgia. De acordo com esta tradição da 
Igreja, o Concílio propôs-se «fomentar a 
vida cristã entre os fiéis, adaptar melhor 
às necessidades do nosso tempo as insti-
tuições susceptíveis de mudança»4. Ora, 
a forma de vida cristã é susceptível de 
mudança ao longo do tempo, das culturas 
e da geografia: a Igreja da terra peregrina 
para o céu, num processo de passagem 
para a igreja celeste. A liturgia é o cume 
e a fonte desta vida eclesial em peregri-
nação: «Qualquer celebração litúrgica é, 
por ser obra de Cristo sacerdote e do seu 
Corpo que é a Igreja, acção sagrada por 
excelência, cuja eficácia, com o mesmo 

3 SC 2
4 SC 1



34 BOLETIM DE PASTORAL LITÚRGICA 

título e no mesmo grau, não é igualada por 
nenhuma outra acção da Igreja»5.

1.  A liturgia 
 realiza a obra da redenção

A evolução da vida cristã realiza-se 
especialmente por meio das celebrações 
litúrgicas que realizam a obra da reden-
ção6. O Concílio recorda-o e faz desta ver-
dade o alicerce do projecto de reforma e 
incremento da Liturgia. A Igreja sabe que 
as suas reformas não se fazem por decreto, 
mas pela graça do Senhor Jesus, pelo 
amor do Pai e pela comunhão do Espí-
rito Santo. Logo, a metodologia conciliar 
é outra, e é nova em relação a concílios 
anteriores. A Constituição conciliar sobre 
a liturgia, com as reformas aí anunciadas, 
deu origem a uma série de interpretações, 
ora conservadoras ora progressistas, que 
estão a causar dificuldades ao ritmo da 
peregrinação e da fé do povo de Deus. A 
fé é imutável, a liturgia é susceptível de 
mudança, mas garante a fé e sustenta-a na 
ortodoxia. O axioma da “lex orandi, lex 
credendi” tem aqui o seu lugar: a norma 
da oração determina o norma da fé, mas 
esta determinação é reciproca, ou seja: a fé 
também dita a oração. Quando se formula 

5 SC 7
6 A Igreja afirma esta verdade em várias orações, p. ex.: 

«Aceitai, Senhor, o sacrifício que Vós mesmo nos 
mandastes oferecer, e, por estes sagrados mistérios 
que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção» 
(SO, 4f da sem. 7 do TP e dom. 27 do TC). Outra refere 
o crescimento da obra da redenção: «Deus, que pelo 
mistério pascal do vosso Filho consumastes a obra 
da salvação humana, fazei que... sintamos crescer em 
nós a obra da redenção» (Missa votiva da Santísima 
Eucaristia). Outra oração associa a Igreja à Virgem 
Maria: «Recebei, Senhor, as nossas oferendas e trans-
formai-as em sacramento de salvação, pelo qual nos 
confiemos mais fervorosamente ao amor da Virgem 
Santa Maria, Mãe da Igreja, e colaboremos com maior 
diligência na obra da redenção» (SO da Missa votiva 
de Nossa Senhora: Maria, Mãe da Igreja)

ou reforma a oração, recorre-se à fé pro-
fessada é à tradição da Igreja. Quando se 
professa a fé, recorre-se à liturgia. Assim, 
nós temos vários formulários e vários ritos 
para professar a mesma e única fé.

A ideia da reforma conciliar da litur-
gia nasceu da necessidade de fomentar a 
vida cristã. As razões desta reforma foram 
bem explicadas: «A liturgia contribui em 
sumo grau para que os fiéis exprimam na 
vida e manifestem aos outros o mistério de 
Cristo e a autêntica natureza da verdadeira 
Igreja, que é simultaneamente humana e 
divina, visível e dotada de elementos invi-
síveis, empenhada na acção e dada à con-
templação, presente no mundo e, todavia, 
peregrina»7. Por fidelidade ao “fazei isto 
em memória de Mim”, a Igreja situa-se 
em cada tempo, sempre em progresso «de 
forma que o que nela é humano se deve 
ordenar e subordinar ao divino, o visível 
ao invisível, a acção à contemplação, e o 
presente à cidade futura que buscamos»8. 
As celebrações da fé, cujos alicerces 
foram estabelecidos por Abraão, pai na 
fé, estão ao serviço de Deus e do homem, 
como explica Santo Ireneu: «A glória de 
Deus é o homem vivo e a vida do homem 
é a visão de Deus»9. A liturgia proporciona 
essa visão de Deus numa única celebra-
ção: «com a inumerável assembleia dos 
Anjos e dos Santos, proclamamos a vossa 
glória». Por isso, os textos e as melodias 
da liturgia são naturalmente sacras. Fiel 
a esta tradição, o Concílio declara: «A 
liturgia ... robustece de modo admirável 
as suas energias para pregar Cristo e mos-
tra a Igreja aos que estão fora, como sinal 
erguido entre as nações»10. Para cumprir 

7 SC 2
8 SC 2
9 Ireneu de Lião, Adversus haereses, Liv. 4, 20, 7: 

Liturgia das Horas III, p. 1469)
10 SC 2
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esta missão, a Igreja sentiu necessidade 
de reformar a liturgia para fazer crescer a 
obra da redenção.

2. A liturgia 
 é obra de Cristo sacerdote 
 e do seu Corpo que é a Igreja

A redenção é obra de Cristo sacerdote 
e do seu Corpo que é a Igreja. Esta obra 
é iniciada na Encarnação do Verbo que 
une definitivamente a divindade à huma-
nidade11. A Igreja reconhece-se corpo 
gerado na geração de Cristo. Por isso 
Santo Agostinho ensina que Cristo é «um 
só Deus com o Pai, um só homem com os 
homens»12. Este conceito é fundamental 
para a compreensão da liturgia como obra 
de Cristo e da Igreja. O Concílio concre-
tizou esta verdade naquilo a que se pode 
chamar uma definição conciliar de litur-
gia: «Com razão se considera a liturgia 
como o exercício da função sacerdotal de 
Cristo. Nela, os sinais sensíveis significam 
e, cada um à sua maneira, realizam a san-
tificação dos homens; nela, o Corpo Mís-
tico de Jesus Cristo – cabeça e membros 
– presta a Deus o culto público integral»13. 
A liturgia, que celebra a grande obra da 
redenção, embora não esgote toda a acção 
da Igreja14, é a «acção sagrada por exce-
lência, cuja eficácia, com o mesmo título 
e no mesmo grau, não é igualada por 
nenhuma outra acção da Igreja»15. 

11 Assim reza a Igreja na Anunciação do Senhor: «Rece-
bei, Senhor, os dons da vossa Igreja, que reconhece a 
sua origem na Encarnação do vosso Filho» (SO, 25 
Março).

12 Agostinho de Hipona, Enarrationes in Psalmos, Ps. 
85, 1: LH 2, p. 339

13 SC 7
14 Cf. SC 9
15 SC 7

A ideia conciliar de liturgia não é 
nenhuma novidade teológica, mas uma 
verdade recuperada da tradição da Igreja 
e formulada dum modo novo: «Para rea-
lizar tão grande obra, Cristo está sempre 
presente na sua Igreja, especialmente nas 
acções litúrgicas»16. E descreve as formas 
dessa presença: «Está presente no sacrifí-
cio da Missa, quer na pessoa do ministro 
– ‘O que se oferece agora pelo ministé-
rio sacerdotal é o mesmo que se ofereceu 
na Cruz’ – quer e sobretudo sob as espé-
cies eucarísticas. Está presente com o seu 
dinamismo nos Sacra mentos, de modo 
que, quando alguém baptiza, é o próprio 
Cristo que bap tiza. Está presente na sua 
palavra, pois é Ele que fala ao ser lida na 
Igreja a Sagrada Escritura. Está presente, 
enfim, quando a Igreja reza e canta»17.

A prática deste conceito de liturgia 
coloca a Igreja em contínua e verdadeira 
reforma, a que se pode chamar ‘conver-
são a Cristo’. A única liturgia perfeita e 
acabada é a de Cristo crucificado. A litur-
gia da Igreja está sempre em processo de 
reforma. Cada celebração, por melhorada 
que seja, conduz à necessidade de uma 
melhor celebração, até que a vida se trans-
figure em celebração perene, numa união 
mística que une o divino ao humano, a 
ponto de o céu assentar na terra e a terra 
ficar suspensa no céu. Para se aprofun-
dar este mistério da liturgia não é preciso 
estudar nos tratados da considerada alta 
mística: basta a leitura das Catequeses 
Mistagógicas que S. Cirilo de Jerusalém 
fazia na Oitava da Páscoa aos recém-bap-
tizados. A convocação e a realização do II 
Concílio do Vaticano foi obra do Espírito 
Santo. Esta reforma, que alguns ousam 
pôr em causa, é obra do Espírito Santo: 

16 SC 7
17 SC 7
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tem produzido excelentes frutos e estará 
em vigor até que a Igreja Mãe e Mestra da 
verdade decida doutro modo, e certamente 
o fará, mas no tempo certo. Entretando, a 
fé, a nossa lex credendi, é formulada por 
esta liturgia, a nossa lex orandi. As cele-
brações são expressões concretas e con-
tinuadas da caridade de Cristo para com 
a Igreja: «Em tão grande obra ... Cristo 
associa sempre a si a Igreja, sua esposa 
muito amada, a qual invoca o seu Senhor 
e por meio dele presta culto ao Eterno 
Pai»18.

3.  Os sinais significam 
 e realizam a santificação

Na liturgia, que é obra de Cristo e da 
sua Igreja, «os sinais sensíveis significam 
e, cada um à sua maneira, realizam a san-
tificação dos homens»19. Os sinais litúrgi-
cos estão ao serviço da obra da redenção e 
são próprios de Cristo e da Igreja: «O que 
na vida do nosso Redentor era visível pas-
sou para os ritos sacramentais»20. A obra é 
a redenção e o autor é o próprio Redentor, 
tão visível aos olhos no seu tempo histó-
rico, como visível à fé nos ritos sacramen-
tais. 

Os Evangelhos apresentam-nos algu-
mas catequeses sobre o autor e a obra da 
liturgia: «Veio ter com Jesus um leproso. 
Prostrou-se de joelhos e suplicou-Lhe: ‘Se 
quiseres, podes curar-me’. Jesus, compa-
decido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: 
‘Quero: fica limpo’. No mesmo instante 
o deixou a lepra e ele ficou limpo» (Mc 
1, 40-42). Outra catequese: «Ao ver a fé 
daquela gente, Jesus disse ao paralítico: 
‘Filho, os teus pecados estão perdoados’. 
18 SC 7
19 SC 7
20 Leão Magno, Sermão 2 da Ascensão: LH 2, 828

... Porque pensais assim nos vossos cora-
ções? Que é mais fácil? Dizer ao paralí-
tico ‘Os teus pecados estão perdoados’ 
ou dizer ‘Levanta-te, toma a tua enxerga 
e anda’? Pois bem. Para saberdes que o 
Filho do homem tem na terra o poder de 
perdoar os pecados, ‘Eu te ordeno – disse 
Ele ao paralítico – levanta-te, toma a tua 
enxerga e vai para casa’» (Mc 2, 5.8-11). 
Outra catequese: «Trouxeram-Lhe então 
um surdo que mal podia falar e suplica-
ram-Lhe que impusesse as mãos sobre 
ele. Jesus, afastando-Se com ele da mul-
tidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e 
com saliva tocou-lhe a língua. Depois, 
erguendo os olhos ao Céu, suspirou e 
disse-lhe: ‘Effathá’, que quer dizer ‘Abre-
-te’. Imediatamente se abriram os ouvidos 
do homem, soltou-se-lhe a prisão da lín-
gua e começou a falar correctamente» (Mc 
7, 32-35). E ainda uma outra catequese: 
«Trouxeram-Lhe então um cego, supli-
cando-Lhe que o tocasse. Jesus tomou 
o cego pela mão e levou-o para fora da 
localidade. Depois deitou-lhe saliva nos 
olhos, impôs-lhe as mãos e perguntou-lhe: 
‘Vês alguma coisa?’. Ele abriu os olhos e 
disse: ‘Vejo as pessoas, que parecem árvo-
res a andar’. Em seguida, Jesus impôs-lhe 
novamente as mãos sobre os olhos e ele 
começou a ver bem: ficou restabelecido e 
via tudo claramente» (Mc 8, 22-25).

O Concílio recordou a verdade dos 
sinais litúrgicos para ajudar os fiéis a rea-
vivar a fé de sempre, a evitar a ignorân-
cia da superstição e, sobretudo, a realizar 
eficazmente a obra da santificação. Nisto 
há imensa reforma litúrgica por realizar. 
Alguns exemplos da Missa:
– O beijo ao altar é um beijo dado a Cristo 
vivo ou a uma toalha ? 
– O gesto do sinal da cruz e as palavras 
“Em nome do Pai” servem para consagrar 
a assembleia em Igreja, corpo de Cristo: 
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são palavras consacratórias. São pronun-
ciadas de modo a significarem e a dizerem 
o que realizam ?
– O convite à oração da colecta é o início 
de uma oração presidencial que expressa 
a oração da Igreja reunida. A formulação 
mais habitual parece uma indicação, que 
alguns até dizem “oração”.
– Nas leituras é o Senhor que fala ao seu 
povo. O leitor administra a palavra ou 
serve-se dela para representar ?
– O canto é oração a Deus. Porquê tanta 
preocupação com a animação e entreteni-
mento da assembleia ?
– A epiclese e as mãos estendidas são 
invocação do Espírito Santo sobre os 
dons. Se é isso que se pretende fazer, as 
palavras merecem um contexto de oração 
e adoração profunda.
– Nas palavras da consagração Cristo 
consagra o seu corpo. Não se trata de uma 
piedosa recordação da Última Ceia. Para 
a fé da Igreja essas palavras são a consa-
gração: por isso ajoelhamos e adoramos o 
mistério da fé.
– A saudação e o gesto da paz são sinal de 
comunhão com Cristo e não um abraço de 
cerimónia.
– Os ritos da comunhão significam e 
realizam o mistério da Eucaristia que o 
Senhor nos confiou. E os que não podem 
comungar o sacramento? Não há nada 
para eles? Não podem aproximar-se 
para receber a bênção da Eucaristia? 
Não está previsto nenhum sinal sensível, 
mas faz falta, porque esses são a ovelha 
perdida.
– As vestes são um sinal litúrgico de 
muito valor e impacto visual. A linguagem 
é outro sinal importante. As palavras não 
são indiferentes: dizem-se e destinam-se 
ao coração de Deus e do homem. Por isso 
precisam do silêncio, que é também uma 
linguagem litúrgica.

4.  A educação litúrgica 
 e a participação activa

Propondo-se «fomentar a vida cristã 
entre os fiéis»21, o Concílio desejou uma 
educação litúrgica orientada para a parti-
cipação activa: «É desejo ardente na mãe 
Igreja que todos os fiéis cheguem àquela 
plena, consciente e activa participação nas 
celebrações litúrgicas que a própria natu-
reza da Liturgia exige e que é, por força 
do Baptismo, um direito e um dever do 
povo cristão»22. A Igreja fala dum direito e 
dum dever do povo cristão, adquirido pelo 
Baptismo, de participar nas celebrações 
litúrgicas de forma plena, consciente e 
activa. Esta concepção procede do instinto 
materno da Igreja cuidar dos seus filhos: 
«Na reforma e incremento da sagrada 
Liturgia, deve dar-se a maior atenção a 
esta plena e activa participação de todo o 
povo, porque ela é a primeira e necessária 
fonte onde os fiéis hão-de beber o espírito 
genuinamente cristão. Esta é a razão que 
deve levar os pastores de almas a procura-
rem-na com o máximo empenho, através 
da devida educação»23. O próprio Con-
cílio legislou sobre o assunto e explicou 
a importância: «porque não há qualquer 
esperança de que tal aconteça, se antes os 
pastores de almas se não imbuírem plena-
mente do espírito e da virtude da Liturgia 
e não se fizerem mestres nela, é absoluta-
mente necessário que se providencie em 
primeiro lugar à formação litúrgica do 
clero»24.

A formação académica não esgota a 
formação litúrgica do clero. O seminário 
e as casas de formação são fundamentais 
porque são escolas de vida litúrgica. Uma 
21 SC 1
22 SC 14
23 SC 14
24 SC 14
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vez adquirida, a prática litúrgica estende-
-se às comunidades de envio. Passados 
estes 50 anos, e por força das circunstân-
cias, reconhecemos a importância da reco-
mendação conciliar: «Procurem os pasto-
res de almas fomentar com persistência 
e zelo a educação litúrgica e a participa-
ção activa dos fiéis, tanto interna como 
externa, segundo a sua idade, condição, 
género de vida e grau de cultura religiosa, 
na convicção de que estão cumprindo um 
dos mais importantes múnus do dispen-
sador fiel dos mistérios de Deus. Neste 
ponto guiem o rebanho não só com pala-
vras mas também com o exemplo»25.

O conceito de participação litúrgica 
está associado à união sacramental dos 
fiéis a Cristo: «A Igreja procura, solícita 
e cuidadosa, que os cris tãos não entrem 
neste mistério de fé como estranhos ou 
espectadores mudos, mas participem na 
acção sagrada, consciente, activa e piedo-
samente, por meio duma boa compreen-
são dos ritos e orações; sejam instruídos 
pela palavra de Deus; alimentem-se à 
mesa do Corpo do Senhor; dêem graças 
a Deus; aprendam a oferecer-se a si mes-
mos, ao oferecer juntamente com o sacer-
dote, que não só pelas mãos dele, a hóstia 
imaculada; que, dia após dia, por Cristo 
mediador, progridam na unidade com 
Deus e entre si, para que finalmente Deus 
seja tudo em todos»26. Esta é uma nova 
espiritualidade litúrgica, um novo espírito 
de liturgia renovada.

5.  A liturgia duma Igreja peregrina

As celebrações litúrgicas têm os rit-
mos das procissões: começam com von-
tade de caminhar e terminam com vontade 

25 SC 19
26 SC 48

de acabar. Os ritos e as preces orientam os 
fiéis para a liturgia celeste e antecipam-na 
na liturgia da noite da fé. As celebrações 
situam-se no tempo com ânsias de eterni-
dade. Esta união de Deus com o homem, 
no tempo que já faz parte da eternidade, 
faz da liturgia um acontecimento único: 
“Deus visitou o seu povo” (Lc 7,16), “Ele 
está no meio de nós” (Liturgia) e ainda 
“Nunca vimos coisa assim” (Mc 2,12). 
Deste modo, a liturgia torna-se espectá-
culo para os anjos e os santos do céu e 
para os homens da terra. Isto explica a 
arquitectura e a arte sacra, a música e os 
paramentos, a roupa de ver a Deus e mui-
tas outras coisas como a língua latina e as 
artes plásticas. Tudo isto procura e tem o 
seu lugar na liturgia. 

Nos anos que se seguiram ao Con-
cílio, assistimos com muito interesse ao 
aparecimento dos novos livros litúrgicos. 
A grande novidade dizia respeito à forma 
dos ritos e das preces, sobretudo nas tradu-
ções. A reforma não foi entendida no seu 
verdadeiro espírito. As mudanças foram 
tão profundas e rápidas que não permiti-
ram a necessária assimilação. Houve uma 
verdadeira precipitação inicial devido  
à falta de formação e de livros. Em Por-
tugal, os encontros nacionais de litur-
gia, que se estendiam às dioceses, foram 
muito importantes para a apresentação 
dos diferentes livros e tempos litúrgicos, 
bem como as boas práticas celebrativas. 
A formação foi essencial para o êxito da 
reforma litúrgica. De facto, todos os livros 
litúrgicos começam com uns preliminares 
ou instruções gerais para apresentação 
das celebrações, com intenções didáticas 
e pastorais. Estes documentos são verda-
deiros tratados de liturgia, teologia, pas-
toral e espiritualidade: são instrumentos 
de grande interesse para os ministros das 
celebrações. 
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A aplicação da reforma litúrgica nas 
comunidades questionou e ainda questiona 
o espírito conciliar. Esta situação criou 
violências espirituais e pastorais, deu 
origem a feridas e a divisões no seio 
da própria Igreja. A Carta Apostólica 
Vicesimus quintus annus de João Paulo 
II, por ocasião dos vinte e cinco anos 
da Constituição Litúrgica27, apresenta a 
renovação litúrgica na linha da tradição 
para exortar uns e outros a considerar a 
renovação como uma actividade eclesial. 
Justifica a renovação por uma “fidelidade à 
tradição e abertura ao progresso legitimo”. 
E garante aos indecisos que “a reforma 
litúrgica é rigorosamente tradicional, 
atendo-se às normas dos Santos Padres”. 
No 40º aniversário da Constituição 
litúrgica, João Paulo II escreveu uma 
nova Carta Apostólica28 para “verificar 
o caminho percorrido”, que resume: 
«A renovação conciliar da Liturgia 
encontra a sua expressão mais evidente 
na publicação dos livros litúrgicos. 
Depois do primeiro período, em que 
houve uma inserção gradual dos textos 
renovados no contexto das celebrações 
litúrgicas, torna-se agora necessário 
um aprofundamento das riquezas e das 
potencialidades que eles encerram em 
si mesmos. Nesta perspectiva, é mais 
necessário do que nunca incrementar 
a vida litúrgica no âmbito das nossas 
comunidades, através de uma formação 
adequada dos ministros e de todos os 
fiéis»29. E conclui: «Olhando para o futuro, 
vários são os desafios que a Liturgia é 
chamada a enfrentar. Com efeito, durante 
estes quarenta anos a sociedade passou 
por profundas transformações, algumas 

27 João Paulo II, Vicesimus quintus annus: 4 de Dezem-
bro de 1988

28 João Paulo II, Spiritus et sponsa: 4 Dezembro 2003
29 Idem, n. 7

das quais põem vigorosamente à prova 
o compromisso eclesial. Temos à nossa 
frente um mundo em que, também nas 
regiões de antiga tradição cristã, os sinais 
do Evangelho se vão atenuando. Chegou 
o tempo de uma nova evangelização»30. 
Exorta à “experiência do silêncio”31, ao 
“gosto pela oração” e ao “introduzir 
os fiéis na celebração da Liturgia das 
Horas”32. E termina com um voto: «Que 
neste início de milénio se desenvolva 
uma espiritualidade litúrgica, que leve as 
pessoas a tomarem consciência de Cristo 
como primeiro Liturgo, que não cessa de 
agir na Igreja e no mundo, em virtude do 
Mistério pascal continuamente celebrado, 
e associa a si a Igreja, para louvor do Pai, 
na unidade do Espírito Santo»33.

A reforma litúrgica é um processo 
nunca acabado no tempo da Igreja pere-
grina, mas um caminho de perfeição que 
conduz à eternidade. A própria eternidade 
é antecipada no tempo das celebrações 
para imprimir nelas a dimensão perene: 
pela liturgia da terra participamos na litur-
gia celeste. Aqui acontecem os encontros 
já definitivos de Deus com o homem e dos 
homens entre si e com todas as criaturas. 
Na liturgia nada é efémero, nada provisó-
rio, mas tudo como se reza na doxologia 
da oração eucarística: 

Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
a Vós, Deus Pai todo-poderoso,
na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória
agora e para sempre.

Pedro Lourenço Ferreira

30 Idem, n. 11
31 Idem, n. 13
32 Idem, n. 14
33 Idem, n. 16
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Nos passados dias 7 a 9 de Fevereiro, 
decorreu no Seminário do Verbo Divino, 
em Fátima, mais um Encontro de Forma-
ção de Formadores (EFF) organizado pelo 
Serviço Nacional de Acólitos (SNA). Este 
encontro contou com a presença de 28 for-
mandos oriundos das dioceses de Angra, 
Braga, Bragança-Miranda, Funchal, Guar-
da, Lamego, Leiria-Fátima, Lisboa, Porto 
e Viena do Castelo. Foram formadores os 
padres Arcélio Sousa (Viana do Castelo), 
Francisco Couto (Évora) e Luís Lea (Lis-
boa) e o acólito José Eduardo (Lisboa)

Na sequência do programa formativo 
iniciado nos anos anteriores, este EFF 
teve como proposta formativa a espiri-
tualidade aplicada aos grupos de acólitos. 
Assim, foram desenvolvidos diferentes 
exercícios de como os formadores de acó-
litos podem trabalhar a espiritualidade nos 
grupos de acólitos. Aproveitando deferen-

SERVIÇO NACIONAL DE ACÓLITOS

ENCONTRO FORMAÇÃO FORMADORES

tes momentos celebrativos, como a Expo-
sição do Santíssimo, a Missa e a Leccio 
Divina, os formandos, após algumas 
noções dadas pelos formadores, aplicaram 
as suas experiencias pessoais e dos seus 
grupos e os conhecimentos adquiridos 
neste e nos encontros anteriores. Também 
se demonstrou o como se pode introduzir 
a formação da espiritualidade nos grupos 
de acólitos de uma forma lúdica.

Apesar da temática deste EFF ser a 
Espiritualidade, foi um encontro de mui-
tas atividades práticas. O SNA acolheu 
no final a avaliação de cada participante, 
sendo que, genericamente, houve uma 
grande apreciação pelo trabalho realizado, 
destacando a importância da temática para 
os grupos de acólitos e a ajuda que cada 
um levou para poder, nas suas dioceses e 
grupos de acólitos, aplicar conhecimentos 
adquiridos.
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PEREGRINAÇÃO NACIONAL DE ACÓLITOS

Sobe o tema "Felizes os que ouvem a 
Palavra de Deus e a põem em prática" (Lc 
11, 27) reuniram-se em Fátima cerca de 
4000 acólitos oriundos de todo o país no 
passado dia 1 de Maio.

Congregados no super-lotado Auditó-
rio Paulo VI, os acólitos assistiram e par-
ticiparam num espetáculo de ilusionismo 
orientado pelo ilusionista Nuno André. 
Inspirado no seu espetáculo "A agia da 
Vida", Nuno André e os seus colaborados, 
entre eles Canto e Castro com imitação de 
vozes, procuraram, não só animar e par-
ticipativa assistência, como transmitiram 
que a Vida é uma magia que devemos 
apreciar e que está dentro de nós sabermos 
a decifrar. Aproveitando a sua experiencia 
de também ter sido acólito, Nuno André 
demonstrou de foram lúdica a importância 
dos acólitos no serviço do Altar e a res-
ponsabilidade de cada um de ser expres-
são desse mesmo serviço e da santidade 
no seu dia-a-dia.

Após este momento animado e de festa, 
os acólitos paramentaram-se no mesmo 

Centro Pastoral Paulo VI e, em procissão, 
dirigiram-se para a Basílica da Santíssima 
Trindade onde se celebrou a Eucaristia 
da memória de S. José Operário, presi-
dida pelo Senhor Dom Anacleto, Bispo de 
Viana do Castelo e Presidente da Comissão 
Episcopal de Liturgia e Espiritualidade. 

Na sua homilia, D. Anacleto pegou na 
imagem da Fotografia-retrato para levar os 
acólitos a descobrirem que são imagem de 
Cristo e que devem ser uma boa e bonita 
imagem preparada e cuidada, mas que ao 
mesmo tempo o sejam de forma autêntica 
e não "apenas para a fotografia". 

Da parte da tarde os acólitos reuniram-
-se às 16h para rezarem o Terço na Cape-
linha das Aparições e às 17.30h participa-
ram, em grande número, na Procissão do 
Santíssimo Sacramento.

De salientar que, mais uma vez, se 
destacou o papel de todos os que volunta-
riamente colaboraram com a Direcção do 
SNA para que esta Peregrinação Nacional 
de Acólitos a Fátima fosse vivida com 
serenidade, entusiasmo e fé.
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Em 2015 realizar-se-á mais uma Pere-
grinação Internacional de Acólitos a Roma 
(PIAR). De acordo com as informações 
que à data dispomos e fornecidas pela 
Direcção do CIM (Ceoetus Internatio-
nalis Misnistrantium), A PIAR decorrerá 
em Roma entre os dias 4, 5 e 6 de Agosto 
de 2015. Estando-se ainda a programar a 
o horário oficial, adiantamos que deverá 
haver, na tarde do dia 5, um encontro/festa 
para todos os acólitos participantes na 
zona das Catacumbas de S. Calisto com 
a possibilidade de visita das mesmas. Está 
previsto que possa haver a Celebração 
Eucarística na Basílica de S. Pedro pre-
sidida pelo Santo Padre. Contudo, ainda 
estamos a aguardar a confirmação desta 
possibilidade e qual o dia e hora, sendo 
certo que a acontecer será entre os dias 4 e 
6 de Agosto. Para a Missa convidam-se os 
acólitos a levarem a sua alva.

Durante essa semana haverá no centro 
Roma uma "Igreja CIM", que terá como 
objectivo promover e despertar nos acó-

PEREGRINAÇÃO INTERNACIONAL 

DE ACÓLITOS A ROMA

litos a consciência de que estão em Roma 
em Peregrinação, sendo dessa forma um 
espaço de informação, partilha e oração. 

O SNA irá criar também um programa 
próprio para o "contingente" português. 
Programa este que será simples, mas que 
contará com a Celebração da Missa para 
os Grupos portugueses e de outros países 
de língua portuguesa que eventualmente 
participem. 

Cada grupo será responsável pelas 
suas viagens e alojamento. Haverá uma 
pequena quota de participação para ajuda 
das despesas de organização do CIM e do 
SNA. Embora ainda não possamos indicar 
o valor, estamos dependentes do que for 
pedido pelo CIM, mas será em volta dos 
10€. 

A idade mínima de participação é de 14 
anos (poderemos analisar outras situações). 

À medida que vamos tendo infor-
mações iremos publicando no nosso site 
acolitos.liturgia.pt e na nossa págima do 
Facebook www.facebook.com/snacolitos.
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A Escola de Ministérios destinada aos 
Leitores, foi pensada, este ano, a partir da 
carta encíclica Lumen fidei, documento 
próprio para o Ano da Fé, comemorativo 
dos 50 anos do II Concílio do Vaticano. 
Faremos uma leitura deste documento 
para tomarmos consciência da importân-
cia do ministério litúrgico do leitor em 
ordem à evangelização, à vida da fé e à 
renovação litúrgica indicada pelo Concí-
lio. 

1. A luz da fé proclamada
 na liturgia da palavra.

Assim como a luz dos nossos olhos é 
a que entra pelos olhos e se projecta na 
mente, assim a luz da nossa fé é a que 
entra pela palavra que os ouvidos levam 
ao coração. A Lumen fidei (LF) começa 
com esta apresentação: «A luz da fé é a 
expressão com que a tradição da Igreja 
designou o grande dom trazido por Jesus. 
Eis como Ele Se nos apresenta, no Evan-
gelho de João: «Eu vim ao mundo como 
luz, para que todo o que crê em Mim não 
fique nas trevas (Jo 12, 46)» (LF 1). A 

proclamação da palavra de Deus na litur-
gia está ao serviço da fé: diz a fé do lei-
tor, gera e alimenta a fé dos ouvintes. A 
palavra é a luz de Deus na pessoa de Jesus 
Cristo e do leitor, o Verbo encarnado. O 
leitor litúrgico tem de ser um iluminado, 
um crente que possui a palavra e a comu-
nica. A comunicação litúrgica é realizada 
num contexto ritual, mas o Espírito Santo 
é o actor principal: «Não sereis vós a falar, 
mas é o Espírito do vosso Pai que falará 
em vós» (Mt 10, 20). Esta verdade foi 
ensinada por Jesus no contexto do mar-
tírio ao serviço do testemunho cristão. O 
martírio é o maior e o melhor testemunho. 
O conceito de martírio deve estar presente 
no exercício do ministério do leitor que dá 
voz à palavra de Deus: o Espírito do Pai 
a falar no leitor. A palavra do livro pode 
parecer uma luz ilusória e deixar o ouvinte 
na escuridão da racionalidade (cf. LF 2-3), 
mas a luz da fé que começa por ser luz no 
leitor – e esse leitor é Cristo – penetra o 
coração do ouvinte e tem a capacidade de 
o converter: «Para que uma luz seja tão 
poderosa, não pode dimanar de nós mes-
mos; tem de vir de uma fonte mais ori-
ginária, deve porvir em última análise de 
Deus. A fé nasce no encontro com o Deus 
vivo, que nos chama e revela o seu amor: 
um amor que nos precede e sobre o qual 
podemos apoiar-nos para construir soli-
damente a vida. Transformados por este 
amor, recebemos olhos novos e experi-
mentamos que há nele uma grande pro-
messa de plenitude e se nos abre a visão do 
futuro. A fé, que recebemos de Deus como 
dom sobrenatural, aparece-nos como luz 
para a estrada orientando os nossos passos 
no tempo» (LF 4).

O MINISTÉRIO DOS LEITORES
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A fé, como dom recebido de Deus e 
destinado aos irmãos, é descrita na apre-
sentação da carta encíclica: «Antes da sua 
paixão, o Senhor assegurava a Pedro: «Eu 
roguei por ti, para que a tua fé não desfa-
leça» (Lc 22, 32). Depois pediu-lhe para 
«confirmar os irmãos» na mesma fé. 

Consciente da tarefa confiada ao 
Sucessor de Pedro, Bento XVI quis pro-
clamar este Ano da Fé, um tempo de graça 
que nos tem ajudado a sentir a grande 
alegria de crer, a reavivar a percepção da 
amplitude de horizontes que a fé descerra, 
para a confessar na sua unidade e integri-
dade, fiéis à memória do Senhor, susten-
tados pela sua presença e pela acção do 
Espírito Santo. A convicção duma fé que 
faz grande e plena a vida, centrada em 
Cristo e na força da sua graça, animava a 
missão dos primeiros cristãos. Nas Actas 
dos Mártires, lemos este diálogo entre o 
prefeito romano Rústico e o cristão Hie-
rax: «Onde estão os teus pais?» – pergun-
tava o juiz ao mártir; este respondeu: «O 
nosso verdadeiro pai é Cristo, e nossa mãe 
a fé n’Ele». Para aqueles cristãos, a fé, 
enquanto encontro com o Deus vivo que 
Se manifestou em Cristo, era uma «mãe», 
porque os fazia vir à luz, gerava neles a 
vida divina, uma nova experiência, uma 
visão luminosa da existência, pela qual 
estavam prontos a dar testemunho público 
até ao fim» (LF 5).

2.  A liturgia da palavra
  é uma maternidade eclesial.

Este título pretende comparar a litur-
gia da palavra ao exercício da materni-
dade. Desde a concepção até à morte, 
a mulher é naturalmente mãe, como o 
homem é pai. A liturgia da palavra celebra 
a maternidade espiritual da Igreja, como 

a liturgia eucarística realiza a paternidade 
redentora. 

A Lumen fidei apresenta e desenvolve 
esta verdade no cap. I a que dá o título de 
«Acreditámos no amor». A vida é uma 
história de amor que integra muitos ele-
mentos. Começa por recordar os nossos 
antepassados na fé: «se quisermos com-
preender o que é a fé, temos de explanar 
o seu percurso, o caminho dos homens 
crentes, com os primeiros testemunhos já 
no Antigo Testamento. Um posto singu-
lar ocupa Abraão, nosso pai na fé. Na sua 
vida, acontece um facto impressionante: 
Deus dirige-lhe a Palavra, revela-Se como 
um Deus que fala e o chama pelo nome. 
A fé está ligada à escuta. Abraão não vê 
Deus, mas ouve a sua voz. Deste modo, a 
fé assume um carácter pessoal: o Senhor 
não é o Deus de um lugar, nem mesmo o 
Deus vinculado a um tempo sagrado espe-
cífico, mas o Deus de uma pessoa, concre-
tamente o Deus de Abraão, Isaac e Jacob, 
capaz de entrar em contacto com o homem 
e estabelecer com ele uma aliança. A fé é a 
resposta a uma Palavra que interpela pes-
soalmente, a um Tu que nos chama pelo 
nome» (LF 8). E ainda mais: «Esta Pala-
vra comunica a Abraão um chamamento 
e uma promessa. Contém, antes de tudo, 
um chamamento a sair da própria terra, 
convite a abrir-se a uma vida nova, início 
de um êxodo que o encaminha para um 
futuro inesperado. A perspectiva, que a fé 
vai proporcionar a Abraão, estará sempre 
ligada com este passo em frente que ele 
deve realizar: a fé «vê» na medida em que 
caminha, em que entra no espaço aberto 
pela Palavra de Deus. Mas tal Palavra 
contém ainda uma promessa: a tua des-
cendência será numerosa, serás pai de um 
grande povo (cf. Gen 13, 16; 15, 5; 22, 17). 
É verdade que a fé de Abraão, enquanto 
resposta a uma Palavra que a precede, será 
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sempre um acto de memória; contudo esta 
memória não o fixa no passado, porque, 
sendo memória de uma promessa, se torna 
capaz de abrir ao futuro, de iluminar os 
passos ao longo do caminho. Assim se vê 
como a fé, enquanto memória do futuro, 
está intimamente ligada com a esperança» 
(LF 9). 

A palavra que dá origem à fé per-
manece sempre como fundamento: «A 
Abraão pede-se para se confiar a esta 
Palavra. A fé compreende que a palavra 
– uma realidade aparentemente efémera e 
passageira –, quando é pronunciada pelo 
Deus fiel, se torna no que de mais seguro 
e inabalável possa haver. A fé acolhe esta 
Palavra como rocha segura, sobre a qual 
se pode construir com alicerces firmes. O 
homem fiel recebe a sua força do confiar-
-se nas mãos do Deus fiel. Santo Agos-
tinho explica-o assim: «O homem fiel é 
aquele que crê no Deus que promete; o 
Deus fiel é aquele que concede o que pro-
meteu ao homem» (LF 10).

A palavra que procede do Deus cria-
dor destina-se a capacitar o homem para 
a continuação da obra da criação: «Deus 
associa a sua promessa com aquele 
«ponto» onde desde sempre a existên-
cia do homem se mostra promissora, ou 
seja, a paternidade, a geração duma nova 
vida: «Sara, tua mulher, dar-te-á um filho, 
a quem hás-de chamar Isaac» (Gen 17, 
19). O mesmo Deus que pede a Abraão 
para se confiar totalmente a Ele, revela-Se 
como a fonte donde provém toda a vida. 
Desta forma, a fé une-se com a Paterni-
dade de Deus, da qual brota a criação: o 
Deus que chama Abraão é o Deus criador, 
aquele que «chama à existência o que não 
existe» (Rom 4, 17), aquele que, «antes da 
fundação do mundo, (...) nos predestinou 
para sermos adoptados como seus filhos» 
(Ef 1, 4-5). No caso de Abraão, a fé em 

Deus ilumina as raízes mais profundas do 
seu ser: permite-lhe reconhecer a fonte 
de bondade que está na origem de todas 
as coisas, e confirmar que a sua vida não 
deriva do nada nem do acaso, mas de um 
chamamento e um amor pessoais. O Deus 
misterioso que o chamou não é um Deus 
estranho, mas a origem de tudo e que tudo 
sustenta. A grande prova da fé de Abraão, 
o sacrifício do filho Isaac, manifestará até 
que ponto este amor originador é capaz 
de garantir a vida mesmo para além da 
morte. A Palavra que foi capaz de suscitar 
um filho no seu corpo «já sem vida (…), 
como sem vida estava o seio» de Sara 
estéril (Rom 4, 19), também será capaz 
de garantir a promessa de um futuro para 
além de qualquer ameaça ou perigo» (LF 
11).

A fé de Abraão está na origem da fé 
de Israel: «A história do povo de Israel, 
no livro do Êxodo, continua na esteira da 
fé de Abraão. De novo, a fé nasce de um 
dom originador: Israel abre-se à acção de 
Deus, que quer libertá-lo da sua miséria. 
A fé é chamamento a um longo caminho, 
para poder adorar o Senhor no Sinai e her-
dar uma terra prometida. O amor divino 
possui os traços de um pai que conduz seu 
filho pelo caminho (cf. Deut 1, 31). A con-
fissão de fé de Israel desenrola-se como 
uma narração dos benefícios de Deus, da 
sua acção para libertar e conduzir o povo 
(cf. Deut 26, 5-11); narração esta, que o 
povo transmite de geração em geração. A 
luz de Deus vem-nos através da narração 
da sua revelação e, assim, é capaz de ilu-
minar o nosso caminho no tempo, recor-
dando os benefícios divinos e mostrando 
como se cumprem as suas promessas» 
(LF 12).

A ausência da fé também faz parte da 
história dos filhos de Abraão: «A história 
de Israel mostra-nos ainda a tentação da 
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incredulidade, em que o povo caiu várias 
vezes. Aparece aqui o contrário da fé: a 
idolatria. Enquanto Moisés fala com Deus 
no Sinai, o povo não suporta o mistério 
do rosto divino escondido, não suporta o 
tempo de espera. Compreende-se assim 
que o ídolo é um pretexto para se colocar a 
si mesmo no centro da realidade, na adora-
ção da obra das próprias mãos. Por isso, a 
idolatria é sempre politeísmo, movimento 
sem meta de um senhor para outro. A ido-
latria não oferece um caminho, mas uma 
multiplicidade de veredas que não condu-
zem a uma meta certa, antes se configu-
ram como um labirinto. Quem não quer 
confiar-se a Deus, deve ouvir as vozes dos 
muitos ídolos que lhe gritam: «Confia-te a 
mim!» A fé, enquanto ligada à conversão, 
é o contrário da idolatria: é separação dos 
ídolos para voltar ao Deus vivo, através de 
um encontro pessoal» (LF 13).

A fé em Deus está ligada a media-
ções. «Na fé de Israel, sobressai também 
a figura de Moisés, o mediador. O povo 
não pode ver o rosto de Deus; é Moisés 
que fala com Jahvé na montanha e comu-
nica a todos a vontade do Senhor. Com 
esta presença do mediador, Israel apren-
deu a caminhar unido» (LF 14). Mas o 
grande mediador é o próprio Jesus Cristo: 
«Abraão exultou pensando em ver o meu 
dia; viu-o e ficou feliz» (Jo 8, 56). De 
acordo com estas palavras de Jesus, a fé 
de Abraão estava orientada para Ele, de 
certo modo era visão antecipada do seu 
mistério. Assim o entende Santo Agosti-
nho, quando afirma que os Patriarcas se 
salvaram pela fé; não fé em Cristo já che-
gado, mas fé em Cristo que havia de vir, 
fé inclinada para a vinda futura de Jesus. A 
fé cristã está centrada em Cristo; é confis-
são de que Jesus é o Senhor e que Deus O 
ressuscitou de entre os mortos. A história 
de Jesus é a manifestação plena da fiabili-

dade de Deus. Se Israel recordava os gran-
des actos de amor de Deus, que formavam 
o centro da sua confissão e abriam o hori-
zonte da sua fé, agora a vida de Jesus apa-
rece como o lugar da intervenção defini-
tiva de Deus, a suprema manifestação do 
seu amor por nós. A palavra que Deus nos 
dirige em Jesus já não é uma entre muitas 
outras, mas a sua Palavra eterna» (LF 15).

A fé em Deus atravessa a própria 
morte: «A morte de Cristo desvenda a 
total fiabilidade do amor de Deus à luz da 
sua ressurreição. Enquanto ressuscitado, 
Cristo é testemunha fiável, digna de fé, 
apoio firme para a nossa fé. «Se Cristo 
não ressuscitou, é vã a vossa fé», afirma 
São Paulo (1 Cor 15, 17). Se o amor do 
Pai não tivesse feito Jesus ressurgir dos 
mortos, se não tivesse podido restituir a 
vida ao seu corpo, não seria um amor ple-
namente fiável, capaz de iluminar também 
as trevas da morte. Quando São Paulo 
fala da sua nova vida em Cristo, refere 
que a vive «na fé do Filho de Deus que 
me amou e a Si mesmo Se entregou por 
mim» (Gal 2, 20). A nossa cultura perdeu 
a noção desta presença concreta de Deus, 
da sua acção no mundo; pensamos que 
Deus Se encontra só no além, noutro nível 
de realidade, separado das nossas relações 
concretas. Os cristãos confessam o amor 
concreto e poderoso de Deus, que actua 
verdadeiramente na história e determina 
o seu destino final; um amor que se fez 
passível de encontro, que se revelou em 
plenitude na paixão, morte e ressurreição 
de Cristo» (LF 17).

A salvação é a resposta de Deus à fé 
do crente: «O início da salvação é a aber-
tura a algo que nos antecede, a um dom 
originário que sustenta a vida e a guarda 
na existência. Só abrindo-nos a esta ori-
gem e reconhecendo-a é que podemos ser 
transformados, deixando que a salvação 
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actue em nós e torne a vida fecunda, cheia 
de frutos bons. A salvação pela fé con-
siste em reconhecer o primado do dom de 
Deus, como resume São Paulo: «Porque é 
pela graça que estais salvos, por meio da 
fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus 
(Ef 2, 8)» (LF 19). «A fé em Cristo salva-
-nos, porque é n’Ele que a vida se abre 
radicalmente a um Amor que nos precede 
e transforma a partir de dentro, que age 
em nós e connosco. A fé sabe que Deus Se 
tornou muito próximo de nós, que Cristo 
nos foi oferecido como grande dom que 
nos transforma interiormente, que habita 
em nós» (LF 20).

3.  A responsabilidade do leitor: 
 acreditar para compreender.

O exercício do ministério de leitor é 
um acto de fé que une a voz de quem lê à 
palavra de quem diz. Se não acreditardes, 
não compreendereis (cf. Is 7, 9): foi assim 
que a versão grega da Bíblia hebraica tra-
duziu as palavras do profeta Isaías ao rei 
Acaz, fazendo aparecer como central, na 
fé, a questão do conhecimento da verdade. 
Entretanto, no texto hebraico, há uma lei-
tura diferente; aqui o profeta diz ao rei: 
«Se não o acreditardes, não subsistireis». 
O profeta exorta a compreender os cami-
nhos do Senhor, encontrando na fidelidade 
de Deus o plano de sabedoria que governa 
os séculos. [24] Lido a esta luz, o texto 
de Isaías faz-nos concluir: o homem pre-
cisa de conhecimento, precisa de verdade, 
porque sem ela não se mantém de pé, não 
caminha. Sem verdade, a fé não salva, não 
torna seguros os nossos passos. ... Preci-
samente pela sua ligação intrínseca com 
a verdade, a fé é capaz de oferecer uma 
luz nova, superior aos cálculos do rei, por-
que vê mais longe, compreende o agir de 

Deus, que é fiel à sua aliança e às suas pro-
messas» (LF 23-24).

O leitor deve ter consciência da força 
dos meios de comunicação social. O 
impacto duma leitura litúrgica é diferente 
duma notícia, porventura insignificante, 
que determinada comunicação quer apre-
sentar como muito importante. O leitor 
pode não precisar de amplificação do som, 
mas precisa da verdade: «Lembrar esta 
ligação da fé com a verdade é hoje mais 
necessário do que nunca, precisamente 
por causa da crise de verdade em que vive-
mos. Na cultura contemporânea, tende-se 
frequentemente a aceitar como verdade 
apenas a da tecnologia: é verdadeiro 
aquilo que o homem consegue construir e 
medir com a sua ciência; é verdadeiro por-
que funciona, e assim torna a vida mais 
cómoda e aprazível. Esta verdade parece 
ser, hoje, a única certa, a única partilhável 
com os outros; depois haveria as verda-
des do indivíduo, como ser autêntico face 
àquilo que cada um sente no seu íntimo, 
válidas apenas para o sujeito mas que não 
podem ser propostas aos outros com a pre-
tensão de servir o bem comum. No fim, 
resta apenas um relativismo, no qual a 
questão sobre a verdade de tudo – que, no 
fundo, é também a questão de Deus – já 
não interessa. Nesta perspectiva, é lógico 
que se pretenda eliminar a ligação da reli-
gião com a verdade, porque esta associa-
ção estaria na raiz do fanatismo» (LF 25).

A verdade proclamada pelo leitor 
deve incluir o contributo e a actividade 
do coração: «Acredita-se com o coração» 
(Rom 10, 10). Este, na Bíblia, é o centro 
do homem, onde se entrecruzam todas 
as suas dimensões: o corpo e o espírito, 
a interioridade da pessoa e a sua abertura 
ao mundo e aos outros, a inteligência, a 
vontade, a afectividade. O coração pode 
manter unidas estas dimensões, porque é 
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o lugar onde nos abrimos à verdade e ao 
amor, deixando que nos toquem e trans-
formem profundamente. A fé transforma 
a pessoa inteira, precisamente na medida 
em que ela se abre ao amor; é neste entre-
laçamento da fé com o amor que se com-
preende a forma de conhecimento própria 
da fé, a sua força de convicção, a sua capa-
cidade de iluminar os nossos passos. A fé 
conhece na medida em que está ligada ao 
amor, já que o próprio amor traz uma luz. 
A compreensão da fé é aquela que nasce 
quando recebemos o grande amor de 
Deus, que nos transforma interiormente e 
nos dá olhos novos para ver a realidade» 
(LF 26).

O acto de ler a palavra de Deus supôe 
a escuta e a visão. O leitor diz o que escu-
tou e viu à luz da fé. «São Paulo usará uma 
fórmula que se tornou clássica: «fides ex 
auditu – a fé vem da escuta» (Rom 10, 
17). O conhecimento associado à pala-
vra é sempre conhecimento pessoal, que 
reconhece a voz, se lhe abre livremente e a 
segue obedientemente. Por isso, São Paulo 
falou da «obediência da fé» (cf. Rom 1, 5; 
16, 26). Além disso, a fé é conhecimento 
ligado ao transcorrer do tempo que a pala-
vra necessita para ser explicitada: é conhe-
cimento que só se aprende num percurso 
de seguimento. A escuta ajuda a identi-
ficar bem o nexo entre conhecimento e 
amor. O Antigo Testamento combinou os 
dois tipos de conhecimento – a escuta e 
a visão –, unindo a escuta da Palavra de 
Deus com o desejo de ver o seu rosto. O 
ouvido atesta não só o chamamento pes-
soal e a obediência, mas também que a 
verdade se revela no tempo; a vista, por 
sua vez, oferece a visão plena de todo o 
percurso, permitindo situar-nos no grande 
projecto de Deus; sem tal visão, disporía-
mos apenas de fragmentos isolados de um 
todo desconhecido» (LF 29).

Como é que o leitor escuta e vê ? A 
carta encíclica explica: «A conexão entre 
o ver e o ouvir, como órgãos do conhe-
cimento da fé, aparece com a máxima 
clareza no Evangelho de João, onde acre-
ditar é simultaneamente ouvir e ver. A 
escuta da fé verifica-se segundo a forma 
de conhecimento própria do amor: é uma 
escuta pessoal, que distingue e reconhece 
a voz do Bom Pastor (cf. Jo 10, 3-5); uma 
escuta que requer o seguimento, como 
acontece com os primeiros discípulos 
que, «ouvindo [João Baptista] falar desta 
maneira, seguiram Jesus» (Jo 1, 37). Por 
outro lado, a fé está ligada também com 
a visão: umas vezes, a visão dos sinais 
de Jesus precede a fé, como sucede com 
os judeus que, depois da ressurreição de 
Lázaro, «ao verem o que Jesus fez, cre-
ram n’Ele» (Jo 11, 45); outras vezes, é a fé 
que leva a uma visão mais profunda: «Se 
acreditares, verás a glória de Deus» (Jo 
11, 40). Por fim, acreditar e ver cruzam-
-se: «Quem crê em Mim (...) crê n’Aquele 
que Me enviou; e quem Me vê a Mim, vê 
Aquele que me enviou» (Jo 12, 44-45). O 
ver, graças à sua união com o ouvir, torna-
-se seguimento de Cristo; e a fé aparece 
como um caminho do olhar em que os 
olhos se habituam a ver em profundidade. 
E assim, na manhã de Páscoa, de João – 
que, ainda na escuridão perante o túmulo 
vazio, «viu e começou a crer» (Jo 20, 8) 
– passa-se a Maria Madalena – que já vê 
Jesus (cf. Jo 20, 14) e quer retê-l’O, mas 
é convidada a contemplá-l’O no caminho 
para o Pai – até à plena confissão da pró-
pria Madalena diante dos discípulos: «Vi 
o Senhor! (Jo 20, 18)» (LF 30).

E a explicação continua: «Como se 
chega a esta síntese entre o ouvir e o ver? 
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 
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1, 14). A luz da fé é a luz de um Rosto, 
no qual se vê o Pai. De facto, no quarto 
Evangelho, a verdade que a fé apreende 
é a manifestação do Pai no Filho, na sua 
carne e nas suas obras terrenas; verdade 
essa, que se pode definir como a «vida 
luminosa» de Jesus. Isto significa que o 
conhecimento da fé não nos convida a 
olhar uma verdade puramente interior; a 
verdade que a fé nos descerra é uma ver-
dade centrada no encontro com Cristo, na 
contemplação da sua vida, na percepção 
da sua presença. Neste sentido e a propó-
sito da visão corpórea do Ressuscitado, 
São Tomás de Aquino fala de oculata fides 
(uma fé que vê) dos Apóstolos: viram 
Jesus ressuscitado com os seus olhos e 
acreditaram, isto é, puderam penetrar na 
profundidade daquilo que viam para con-
fessar o Filho de Deus, sentado à direita 
do Pai» (LF 30). «Compreendemos agora 
por que motivo, para João, a fé seja, jun-
tamente com o escutar e o ver, um tocar, 
como nos diz na sua Primeira Carta: «O 
que ouvimos, o que vimos (…) e as nos-
sas mãos tocaram relativamente ao Verbo 
da Vida…» (1 Jo 1, 1). Por meio da sua 
encarnação, com a sua vinda entre nós, 
Jesus tocou-nos e, através dos sacramen-
tos, ainda hoje nos toca; desta forma, 
transformando o nosso coração, permitiu-
-nos – e permite-nos – reconhecê-l’O e 
confessá-l’O como Filho de Deus. Pela 
fé, podemos tocá-l’O e receber a força da 
sua graça. Santo Agostinho, comentando 
a passagem da hemorroíssa que toca Jesus 
para ser curada (cf. Lc 8, 45-46), afirma: 
‘Tocar com o coração, isto é crer’» (LF 
31). «Na experiência concreta de Agosti-
nho, que ele próprio narra nas suas Confis-
sões, o momento decisivo no seu caminho 
de fé não foi uma visão de Deus para além 
deste mundo, mas a escuta, quando no jar-
dim ouviu uma voz que lhe dizia: «Toma 

e lê»; ele pegou no tomo com as Cartas de 
São Paulo, detendo-se no capítulo décimo 
terceiro da Carta aos Romanos. Temos 
aqui o Deus pessoal da Bíblia, capaz de 
falar ao homem, descer para viver com ele 
e acompanhar o seu caminho na história, 
manifestando-Se no tempo da escuta e da 
resposta. Mas, este encontro com o Deus 
da Palavra não levou Santo Agostinho a 
rejeitar a luz e a visão, mas integrou ambas 
as perspectivas, guiado sempre pela reve-
lação do amor de Deus em Jesus. Deste 
modo, associando escuta e visão, Santo 
Agostinho pôde referir-se à «palavra que 
resplandece no interior do homem». A luz 
torna-se, por assim dizer, a luz de uma 
palavra, porque é a luz de um Rosto pes-
soal, uma luz que, ao iluminar-nos, nos 
chama e quer reflectir-se no nosso rosto 
para resplandecer a partir do nosso íntimo. 
Por outro lado, o desejo da visão do todo 
continua presente e cumprir-se-á no fim, 
quando o homem – como diz o Santo de 
Hipona – puder ver e amar; e isto, não por 
ser capaz de possuir a luz toda, mas por 
entrar, todo inteiro, na luz» (LF 33)

O leitor faz da sua vida uma busca 
de Deus: «O homem religioso procura 
reconhecer os sinais de Deus nas expe-
riências diárias da sua vida, no ciclo das 
estações, na fecundidade da terra e em 
todo o movimento do universo. Deus é 
luminoso, podendo ser encontrado tam-
bém por aqueles que O buscam de cora-
ção sincero. Imagem desta busca são os 
Magos, guiados pela estrela até Belém 
(cf. Mt 2, 1-12). A luz de Deus mostrou-
-se-lhes como caminho, como estrela que 
os guia ao longo duma estrada a descobrir. 
Encontrando-se a caminho, o homem reli-
gioso deve estar pronto a deixar-se guiar, 
a sair de si mesmo para encontrar o Deus 
que não cessa de nos surpreender. Santo 
Ireneu de Lião refere que Abraão, antes 
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de ouvir a voz de Deus, já O procurava 
«com o desejo ardente do seu coração» e 
«percorria todo o mundo, perguntando-se 
onde poderia estar Deus», até que «Deus 
teve piedade daquele que, sozinho, O pro-
curava no silêncio». Quem se põe a cami-
nho para praticar o bem, já se aproxima 
de Deus, já está sustentado pela sua ajuda, 
porque é próprio da dinâmica da luz 
divina iluminar os nossos olhos, quando 
caminhamos para a plenitude do amor» 
(LF 35)

Na sua busca de Deus, o leitor pode 
recorrer à teologia como uma escola 
de fé: «Os grandes doutores e teólogos 
medievais declararam que a teologia, 
enquanto ciência da fé, é uma participa-
ção no conhecimento que Deus tem de Si 
mesmo. Por isso, a teologia não é apenas 
palavra sobre Deus, mas, antes de tudo, 
acolhimento e busca de uma compreensão 
mais profunda da palavra que Deus nos 
dirige: palavra que Deus pronuncia sobre 
Si mesmo, porque é um diálogo eterno de 
comunhão, no âmbito do qual é admitido 
o homem. Assim, é própria da teologia 
a humildade, que se deixa «tocar» por 
Deus, reconhece os seus limites face ao 
Mistério e se encoraja a explorar, com a 
disciplina própria da razão, as riquezas 
insondáveis deste Mistério. Além disso, 
a teologia partilha a forma eclesial da fé; 
a sua luz é a luz do sujeito crente que é 
a Igreja. Isto implica, por um lado, que a 
teologia esteja ao serviço da fé dos cris-
tãos, vise humildemente preservar e apro-
fundar o crer de todos, sobretudo dos mais 
simples; e por outro, dado que vive da fé, 
a teologia não considera o magistério do 
Papa e dos Bispos em comunhão com ele 
como algo de extrínseco, um limite à sua 
liberdade, mas, pelo contrário, como um 
dos seus momentos internos constitutivos, 
enquanto o magistério assegura o contacto 

com a fonte originária, oferecendo assim a 
certeza de beber na Palavra de Cristo em 
toda a sua integridade» (LF 36).

4.  A proclamação da palavra  
 é um serviço eclesial.

A Igreja é a mãe da nossa fé. São 
Paulo explica aos Coríntios: «Transmito-
-vos aquilo que recebi (1 Cor 15,3). O 
leitor é a voz dessa transmissão: «Quem 
se abriu ao amor de Deus, acolheu a sua 
voz e recebeu a sua luz, não pode guardar 
este dom só para si mesmo. Uma vez que 
é escuta e visão, a fé transmite-se também 
como palavra e como luz. A luz de Jesus 
brilha no rosto dos cristãos como num 
espelho, e assim se difunde chegando até 
nós, para que também nós possamos par-
ticipar desta visão e reflectir para outros 
a sua luz, da mesma forma que a luz do 
círio, na liturgia da Páscoa, acende muitas 
outras velas. A fé transmite-se por assim 
dizer sob a forma de contacto, de pessoa a 
pessoa, como uma chama se acende nou-
tra chama. Os cristãos, na sua pobreza, 
lançam uma semente tão fecunda que se 
torna uma grande árvore, capaz de encher 
o mundo de frutos» (LF 37).

Usando a imagem da semente que se 
vai reproduzindo no tempo, a carta encí-
clica explica como a transmissão da fé 
acontece no tempo, de geração em gera-
ção: «Dado que a fé nasce de um encon-
tro que acontece na história e ilumina o 
nosso caminho no tempo, a mesma deve 
ser transmitida ao longo dos séculos. É 
através de uma cadeia ininterrupta de tes-
temunhos que nos chega o rosto de Jesus. 
Como é possível isto? Como se pode estar 
seguro de beber no «verdadeiro Jesus» 
através dos séculos? O passado da fé, 
aquele acto de amor de Jesus que gerou 
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no mundo uma vida nova, chega até nós 
na memória de outros, das testemunhas, 
guardado vivo naquele sujeito único de 
memória que é a Igreja; esta é uma Mãe 
que nos ensina a falar a linguagem da fé» 
(LF 38).

A transmissão da fé, como a trans-
missão da vida, nunca é um acto indivi-
dual: «É impossível crer sozinhos. O crer 
exprime-se como resposta a um convite, a 
uma palavra que não provém de mim, mas 
deve ser escutada; por isso, insere-se no 
interior de um diálogo, não pode ser uma 
mera confissão que nasce do indivíduo» 
(LF 39).

A fé recebe-se e transmite-se em famí-
lia: «A Igreja transmite aos seus filhos o 
conteúdo da sua memória. Como se deve 
fazer esta transmissão de modo que nada 
se perca, mas antes que tudo se aprofunde 
cada vez mais na herança da fé? É atra-
vés da Tradição Apostólica, conservada 
na Igreja com a assistência do Espírito 
Santo, que temos contacto vivo com a 
memória fundadora. Para se transmitir tal 
plenitude, existe um meio especial. Este 
meio são os sacramentos celebrados na 
liturgia da Igreja: neles, comunica-se uma 
memória encarnada, ligada aos lugares 
e épocas da vida, associada com todos 
os sentidos; neles, a pessoa é envolvida, 
como membro de um sujeito vivo, num 
tecido de relações comunitárias. Por isso, 
se é verdade que os sacramentos são os 
sacramentos da fé, há que afirmar também 
que a fé tem uma estrutura sacramental; 
o despertar da fé passa pelo despertar de 
um novo sentido sacramental na vida do 
homem e na existência cristã, mostrando 
como o visível e o material se abrem para 
o mistério do eterno» (LF 40).

Em seguida, analisa as diferentes fases 
do crescimento e da transmissão da fé por 
meio dos sacramentos. «A transmissão da 

fé verifica-se, em primeiro lugar, através 
do Baptismo. Poderia parecer que este 
sacramento fosse apenas um modo para 
simbolizar a confissão de fé. Mas não é 
assim, como no-lo recorda uma palavra de 
São Paulo: «Pelo Baptismo fomos sepul-
tados com Cristo na morte, para que, tal 
como Cristo foi ressuscitado de entre os 
mortos pela glória do Pai, também nós 
caminhemos numa vida nova» (Rom 6, 4); 
nele, tornamo-nos nova criatura e filhos 
adoptivos de Deus. O Baptismo recorda-
-nos que a fé não é obra do indivíduo iso-
lado, mas tem de ser recebida: ninguém 
se baptiza a si mesmo, tal como ninguém 
vem sozinho à existência. Fomos baptiza-
dos» (LF 41).

A este ponto da reflexão, é apresentada 
uma explicação e um convite ao baptismo 
das crianças: «A estrutura do Baptismo, 
a sua configuração como renascimento 
no qual recebemos um nome novo e uma 
vida nova, ajuda-nos a compreender o 
sentido e a importância do Baptismo das 
crianças. Uma criança não é capaz de um 
acto livre que acolha a fé: ainda não a 
pode confessar sozinha e, por isso mesmo, 
é confessada pelos seus pais e pelos padri-
nhos em nome dela. Os pais são chamados 
– como diz Santo Agostinho – não só a 
gerar os filhos para a vida, mas a levá-los 
a Deus, para que sejam, através do Bap-
tismo, regenerados como filhos de Deus, 
recebam o dom da fé. Assim, juntamente 
com a vida, é-lhes dada a orientação fun-
damental da existência e a segurança de 
um bom futuro» (LF 43).

A vida da fé gerada no baptismo e 
orientada na confirmação «encontra a sua 
máxima expressão na Eucaristia. Esta é 
alimento precioso da fé, encontro com 
Cristo presente de maneira real no seu acto 
supremo de amor: o dom de Si mesmo que 
gera vida» (LF 44).
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A transubstanciação, que acontece na 
consagração dos dons mediante a oração 
da epiclese e a narração da instituição, é 
um acontecimento habitual na liturgia dos 
sacramentos. O Santo Padre chama a aten-
ção para esta realidade: «Na celebração 
dos sacramentos, a Igreja transmite a sua 
memória, particularmente com a profissão 
de fé. Nesta, não se trata tanto de prestar 
assentimento a um conjunto de verdades 
abstractas, como sobretudo de fazer a vida 
toda entrar na comunhão plena com o 
Deus Vivo» (LF 45).

Na transmissão da fé há ainda dois ele-
mentos que são essenciais: «O primeiro é 
a Oração do Senhor, o Pai Nosso; nela, o 
cristão aprende a partilhar a própria expe-
riência espiritual de Cristo e começa a ver 
com os olhos d’Ele. Igualmente impor-
tante é ainda a ligação entre a fé e o Decá-
logo. O Decálogo não é um conjunto de 
preceitos negativos, mas de indicações 
concretas para sair do deserto do «eu», e 
entrar em diálogo com Deus» (LF 46).

5. O ministério do leitor
 edifica a igreja.

O leitor é um construtor da cidade de 
de Deus. A fé que actua na palavra pro-
clamada presta o melhor serviço ao bem 
comum. «Ao apresentar a história dos 
patriarcas e dos justos do Antigo Testa-
mento, a Carta aos Hebreus põe em relevo 
um aspecto essencial da sua fé; esta não se 
apresenta apenas como um caminho, mas 
também como edificação, preparação de 
um lugar onde os homens possam habitar 
uns com os outros. O primeiro construtor 
é Noé, que, na arca, consegue salvar a sua 
família (cf. Heb 11, 7). Depois aparece 
Abraão, de quem se diz que, pela fé, habi-
tara em tendas, esperando a cidade de ali-
cerces firmes (cf. Heb 11, 9-10)» (LF 50). 

A edificação da Igreja também se rea-
liza na leitura da palavra de Deus em famí-
lia e a sós. «No caminho de Abraão para a 
cidade futura, a Carta aos Hebreus alude à 
bênção que se transmite dos pais aos filhos. 
O primeiro âmbito da cidade dos homens 
iluminado pela fé é a família; penso, antes 
de mais nada, na união estável do homem e 
da mulher no matrimónio. Tal união nasce 
do seu amor, sinal e presença do amor de 
Deus Fundados sobre este amor, homem 
e mulher podem prometer-se amor mútuo 
com um gesto que compromete a vida 
inteira e que lembra muitos traços da fé: 
prometer um amor que dure para sempre é 
possível quando se descobre um desígnio 
maior que os próprios projectos, que nos 
sustenta e permite doar o futuro inteiro à 
pessoa amada» (LF 52).

A humanidade precisa do contributo 
da fé cristã: «Quantos benefícios trouxe 
o olhar da fé cristã à cidade dos homens 
para a sua vida em comum! Graças à fé, 
compreendemos a dignidade única de 
cada pessoa, que não era tão evidente no 
mundo antigos» (LF 54).

A palavra proclamada é uma força 
consoladora no sofrimento. «São Paulo, 
falando aos cristãos de Corinto das suas 
tribulações e sofrimentos, coloca a sua 
fé em relação com a pregação do Evan-
gelho. De facto, diz que nele se cumpre 
esta passagem da Escritura: «Acreditei e 
por isso falei» (2 Cor 4, 13). Falar da fé 
comporta frequentemente falar também 
de provas dolorosas, mas é precisamente 
nelas que São Paulo vê o anúncio mais 
convincente do Evangelho, porque é na 
fraqueza e no sofrimento que sobressai e 
se descobre o poder de Deus que supera 
a nossa fraqueza e o nosso sofrimento. O 
cristão sabe que o sofrimento não pode ser 
eliminado, mas pode adquirir um sentido: 
pode tornar-se acto de amor, entrega nas 



JANEIRO – JUNHO 2014 53

mãos de Deus que não nos abandona e, 
deste modo, ser uma etapa de crescimento 
na fé e no amor» (LF 56).

O sofrimento humano tem um sentido 
muito cristão, quando sustentado pela fé e 
pela esperança. «A luz da fé não nos faz 
esquecer os sofrimentos do mundo. A fé 
não é luz que dissipa todas as nossas trevas, 
mas lâmpada que guia os nossos passos 
na noite, e isto basta para o caminho. Ao 
homem que sofre, Deus não dá um racio-
cínio que explique tudo, mas oferece a sua 
resposta sob a forma duma presença que 
o acompanha, duma história de bem que 
se une a cada história de sofrimento para 
nela abrir uma brecha de luz. Em Cristo, o 
próprio Deus quis partilhar connosco esta 
estrada e oferecer-nos o seu olhar para 
nela vermos a luz. O sofrimento recorda-
-nos que o serviço da fé ao bem comum é 
sempre serviço de esperança que nos faz 
olhar em frente, sabendo que só a partir de 
Deus é que a nossa sociedade pode encon-
trar alicerces sólidos e duradouros ... uma 
habitação eterna que Deus já inaugurou 
em Cristo, no seu corpo» (LF 57).

A carta encíclica termina com a evo-
cação da Virgem Maria, aquela que acre-
ditou. «No contexto do Evangelho de 
Lucas, a menção do coração bom e vir-
tuoso, em referência à Palavra ouvida e 
conservada, pode constituir um retrato 
implícito da fé da Virgem Maria; o pró-
prio evangelista nos fala da memória de 
Maria, dizendo que conservava no cora-
ção tudo aquilo que ouvia e via, de modo 
que a Palavra produzisse fruto na sua 
vida. A Mãe do Senhor é ícone perfeito da 
fé, como dirá Santa Isabel: «Feliz de ti que 
acreditaste» (Lc 1, 45). Em Maria, Filha 
de Sião, tem cumprimento a longa história 
de fé do Antigo Testamento, com a narra-
ção de tantas mulheres fiéis a começar por 
Sara; mulheres que eram, juntamente com 

os Patriarcas, o lugar onde a promessa de 
Deus se cumpria e a vida nova desabro-
chava. Na plenitude dos tempos, a Palavra 
de Deus dirigiu-se a Maria, e Ela acolheu-
-a com todo o seu ser, no seu coração, para 
que n’Ela tomasse carne e nascesse como 
luz para os homens. Na sua vida, Maria 
realizou a peregrinação da fé seguindo o 
seu Filho» (LF 58).

Finalmente, uma oração a Nossa 
Senhora, «Mãe da Igreja e Mãe da nossa 
fé», que resume o mistério e o ministério 
do leitor que acolhe e proclama a palavra 
de Deus:
Ajudai, ó Mãe, a nossa fé.
Abri o nosso ouvido à Palavra,
para reconhecermos a voz de Deus e o seu 

chamamento.
Despertai em nós o desejo de seguir os 

seus passos,
saindo da nossa terra e acolhendo a sua 

promessa.
Ajudai-nos a deixar-nos tocar pelo seu 

amor,
para podermos tocá-l’O com a fé.
Ajudai-nos a confiar-nos plenamente a 

Ele, a crer no seu amor,
sobretudo nos momentos de tribulação e 

cruz,
quando a nossa fé é chamada a amadure-

cer.
Semeai, na nossa fé, a alegria do Ressus-

citado.
Recordai-nos que quem crê nunca está 

sozinho.
Ensinai-nos a ver com os olhos de Jesus,
para que Ele seja luz no nosso caminho.
E que esta luz da fé cresça sempre em nós
até chegar aquele dia sem ocaso que é o 

próprio Cristo,
vosso Filho, nosso Senhor» (LF 60).

Pedro Lourenço Ferreira
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QUESTÕES LITÚRGICAS

Livros Litúrgicos

Pergunta:
De vez em quando são lançadas novas 

edições do Missal Romano, Missais Popu-
lares, Leccionários, Oração Universal, 
Liturgia das Horas, etc.

Pergunto-me se essas alterações se 
limitam às leituras e correspondem ape-
nas a traduções mais fiéis aos escritos ori-
ginais, ou se as novas edições apresentam 
também alterações ao nível da IGMR.

Fico sempre sem saber se é realmente 
importante estar sempre a comprar a 
última edição que sai de cada volume, por 
exemplo, da Liturgia das Horas, ou não...

Resposta:
Uma nova edição de um livro litúr-

gico pode ser motivada por uma destas 
duas razões: ou por ter sido publicada uma 
nova edição típica latina, ou por se encon-
trar esgotada a edição anterior da tradução 
portuguesa desse livro.

Sempre que a Congregação do Culto 
Divino e da Disciplina dos Sacramentos 
publica, em latim, uma nova edição típica 
de um livro litúrgico, seguem-se quatro 
intervenções: em primeiro lugar, o texto 
é traduzido para a língua portuguesa (tra-
balho a cargo do Secretariado Nacional 
de Liturgia, órgão executivo da Comissão 
Episcopal de Liturgia); em segundo lugar, 
esse texto é apresentado à Conferência 
Episcopal Portuguesa para que o exa-
mine e aprove; em terceiro lugar, o texto 
aprovado segue para a Congregação do 
Culto Divino, a fim de ser examinado e 
confirmado; em quarto lugar, o texto con-
firmado por Roma é editado pela Confe-

rência Episcopal Portuguesa, por intermé-
dio da Comissão Episcopal de Liturgia e 
do seu Secretariado. Essa edição passa a 
constituir a nova edição típica portuguesa 
do referido livro litúrgico.

Até este momento, só foi publicada, 
em português, uma edição típica do Mis-
sal Romano (edição de altar). Os Missais 
Populares, para uso dos fiéis, publicados 
em Portugal, reproduzem essa primeira 
edição típica e acrescentam-lhe as lei-
turas, que fazem parte dos Leccionários 
Dominical e Ferial. Posso dizer-lhe que já 
está preparado o texto português da futura 
segunda edição típica do Missal Romano, 
cuja publicação irá demorar, por certo, 
ainda algum tempo. Quando tal acontecer, 
e em seguida forem publicados os Missais 
Populares correspondentes a essa segunda 
edição típica, será oportuno adquirir um 
novo para seu uso pessoal.

Como já deixei perceber, uma coisa é 
o Missal Romano, outra o Leccionário. O 
Missal Romano (edição de altar) constitui 
um só volume, ao passo que o Leccioná-
rio Dominical ocupa três volumes (I, II e 
III – Anos A, B, C), o Leccionário Ferial 
outros três (IV, V, VI – Tempos especiais, 
e Anos I e II), o Leccionário Santoral ape-
nas um volume (VII) e o Leccionário para 
as Missas Rituais e outras, também ape-
nas um volume (VIII).

De vez em quando aparecem, nas ree-
dições dos Leccionários em português, 
algumas pequenas mudanças. Não são 
coisas de monta, pelo que não vale a pena 
comprar um novo Missal Popular só por 
causa disso. Quando muito, bastará intro-



JANEIRO – JUNHO 2014 55

Pequenas mudanças feitas nas reedições 
dos Leccionários e da Liturgia das Horas

duzir essa alteração no exemplar que pos-
suímos. 

Já outra coisa são as sucessivas edi-
ções ou reedições da Liturgia das Horas, 
onde vão sendo introduzidos os textos das 
celebrações dos novos santos e beatos, 
ou algumas pequenas correcções à tradu-
ção do Saltério, por indicação de Roma. 
As edições dos fiéis são relativamente 
baratas. As outras, com o texto completo, 
são mais dispendiosas. Penso que temos 
de nos adaptar à ideia de que a imutabi-
lidade das edições litúrgicas já fez a sua 
época. Mas as mudanças são, por vezes, 
tão pequenas, que será fácil acrescentá-

-las, no local apropriado, socorrendo-nos 
de um pequeno pedaço de papel.

Por fim, uma palavrinha acerca da 
IGMR, que vai já na sua 3ª edição típica. 
Dada a importância deste documento, é 
bom adquirir as suas novas versões, sem-
pre que sejam publicadas, tanto mais que 
se trata de um volume de pequenas dimen-
sões. 

Não sei se respondi às suas dúvidas, caro 
consulente. Se o consegui, tanto melhor; se 
o não tiver conseguido, talvez isso possa vir 
a acontecer numa próxima vez.

Um colaborador do SNL

Pergunta:
Como saber quais as "pequenas 

mudanças" feitas nas reedições dos Lec-
cionários e da Liturgia das Horas (para 
que as possa introduzir nos livros litúrgi-
cos do meu uso pessoal)?

Resposta:
Penso que a única maneira de fazer 

o levantamento exaustivo, ou como hoje 
prefere dizer-se, "científico", das peque-
nas mudanças de palavras ou frases ou 
também de pontuação, nas reedições dos 
Leccionários e da Liturgia das Horas, com 
origem em correcções de gralhas, nova 
versão de uma tradução anterior, uniformi-
zação de traduções diferentes do mesmo 
texto feitas em épocas ou em livros dife-
rentes, etc., etc., será esta: proceder a uma 
leitura sinóptica de cada uma das páginas 
das várias edições sucessivas da mesma 
obra, conferindo-as linha a linha e palavra 
a palavra. 

Este trabalho pode um dia ser feito 
por algum investigador curioso que queira 
fazer uma tese sobre o assunto, ou através 
de processos mais modernos com recurso 
às possibilidades analíticas dos computa-
dores. Embora pessoalmente esteja con-
vencido de que o resultado será sempre 
bastante exíguo, mesmo assim não deixará 
de ter interesse sobretudo pelas perguntas 
que poderão ser feitas a respeito dos "por-
quês" de cada uma dessas mudanças. 

Sugiro ao nosso consulente, se tiver 
tempo e gosto, que dedique os seus 
momentos livres a essa investigação. 
Ficar-lhe-ia grato se quisesse transmitir-
-nos os eventuais resultados obtidos, 
para que, em futuras respostas a pergun-
tas semelhantes à sua, o fizéssemos com 
maior objectividade do que o fazemos 
agora.

Um colaborador do SNL
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Aclamações às leituras na Missa

Pergunta:
Qual a razão de se dizer, na Liturgia 

da Palavra da Missa dominical, "Palavra 
do Senhor", depois da 1.ª e da 2.ª Leitura 
e "Palavra da salvação", depois do Evan-
gelho? Será que, em reuniões de grupo, se 
for lida uma leitura tirada da Bíblia, tam-
bém deverá dizer-se, no final, "Palavra do 
Senhor" ou "Palavra da salvação"?

Resposta:
As aclamações "Palavra do Senhor" e 

"Palavra da salvação" são usadas nas cele-
brações sacramentais ou não sacramen-
tais com esquema da Liturgia da Palavra 
semelhante ao da Missa: leituras, salmos, 
Evangelho. 

A Instrução Geral do Missal Romano 
diz que estas e outras aclamações «cons-
tituem aquele grau de participação activa 
por parte da assembleia dos fiéis, que 
se exige em todas as formas de celebra-
ção da Missa, para que se exprima cla-
ramente e se estimule a acção de toda a 
comunidade» (n. 35). 

Qualquer aclamação é constituída por 
dois elementos: a proposta e a resposta. 
No caso das duas primeiras leituras da 
Liturgia da Palavra da Missa dominical, a 
proposta é feita pelos leitores e a resposta 
é dada pela assembleia. O leitor, após cada 
uma dessas duas primeiras leituras, diri-
gindo-se à assembleia que o escutou, diz: 
"Palavra do Senhor". 

Por se tratar de uma frase muito breve 
e sem verbo expresso, há leitores que são 
tentados a acrescentar-lhe outras expres-
sões, para a tornar mais clara, dizendo, 
por exemplo: «Esta é a Palavra do 
Senhor», ou então: «O que acabastes de 
escutar foi a Palavra do Senhor». Não 
devem fazê-lo, por duas razões: porque as 

aclamações devem proferir-se como vêm 
nos livros litúrgicos, sem lhes acrescentar 
nem suprimir nada, a fim de não confun-
dir a assembleia; e porque frases desse 
género são mais explicações do que pro-
postas. 

Em ambos os casos a assembleia res-
ponde em uníssono: "Graças a Deus", sem 
a forma verbal damos ou dêmos que pode-
ria lá estar, mas não está. As propostas e 
respostas aclamativas são sempre simples 
e reduzidas ao mínimo de palavras, para 
facilitar a sua memorização e proposição: 
"Palavra do Senhor" _ "Graças a Deus". 
Este "Senhor" é Deus, como o explicita a 
resposta.

O mesmo acontece depois da leitura 
do Evangelho, embora noutros termos: 
"Palavra da salvação" _ "Glória a Vós, 
Senhor". Notemos que este "Senhor" é 
Jesus Cristo, e que a palavra da salvação é 
a passagem evangélica acabada de procla-
mar pelo diácono ou pelo sacerdote (pres-
bítero ou bispo).

Depois destas breves explicações, res-
pondo agora directamente à sua pergunta, 
dizendo-lhe que são três as razões pelas 
quais estas duas aclamações fazem parte 
da Liturgia da Palavra da Missa: a) porque 
exprimem a fé da assembleia reunida, na 
origem divina (Palavra do Senhor) e sal-
vadora (Palavra da salvação) das leitu-
ras proclamadas pelos leitores; b) porque 
animam a acção litúrgica que está a ser 
celebrada, tornando-a mais viva e festiva, 
sobretudo quando tais aclamações são can-
tadas; c) porque estimulam a participação 
activa da comunidade reunida, ao levá-la 
a responder ao Senhor, que lhe veio falar, 
com palavras de imensa gratidão e louvor 
nascidas da fé (Graças a Deus _ Glória a 
Vós, Senhor). 
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Diz assim o Ordenamento das Leitu-
ras da Missa, nos nn. 44 e 45: «O povo 
de Deus reúne-se, cresce e alimenta-se 
pela palavra de Cristo. Na liturgia da 
palavra, também hoje a assembleia dos 
fiéis cristãos recebe de Deus, pela audi-
ção da fé, a palavra da aliança e deve 
responder a essa palavra com a mesma 
fé, para se tornar cada vez mais, de dia 
para dia, o povo da nova aliança».

Quanto à sua segunda pergunta, 
devo dizer-lhe que não me parece peda-
gógico utilizar as aclamações "Palavra 
do Senhor" _ "Graças a Deus" e "Palavra 
da salvação" _ "Glória a Vós, Senhor", 
que são próprias da Missa, no fim de 
uma simples leitura da Bíblia feita em 
privado ou em grupo, ou durante a reci-
tação do Rosário, após cada leitura alu-
siva aos mistérios. Isso nunca se fez ao 
longo do tempo, não está dito em parte 
nenhuma que se faça, e se algumas pes-
soas o fazem hoje é por simples imitação 
do que é mandado fazer-se na Missa.

Além disso, na celebração da Litur-
gia das Horas ou Ofício divino, pro-
posta pela Igreja a todos os seus filhos, e 
constituída pela oração de salmos e por 
várias leituras longas ou breves, nunca 
estas são seguidas de qualquer aclama-
ção. O silêncio, depois dos momentos 
de escuta da palavra de Deus, ajuda 

a interiorizar a mensagem escutada, 
objectivo primeiro da leitura pessoal da 
Bíblia. 

A Instrução Geral do Missal Romano 
diz o seguinte nos nn. 59 e 60: «Depois de 
cada leitura (na Missa), aquele que a lê 
profere a aclamação; ao responder-lhe, o 
povo reunido presta homenagem à palavra 
de Deus, recebida com fé e espírito agra-
decido. A leitura do Evangelho constitui o 
ponto culminante da liturgia da palavra. 
Deve ser-lhe atribuída a maior veneração. 
Assim o mostra a própria Liturgia, distin-
guindo esta leitura das outras com hon-
ras especiais, quer por parte do ministro 
encarregado de a anunciar e pela bênção 
e oração com que se prepara para o fazer, 
quer por parte dos fiéis que, com as suas 
aclamações, reconhecem e confessam que 
é Cristo presente no meio deles quem lhes 
fala, e, por isso, escutam a leitura de pé; 
quer ainda pelos sinais de veneração ao 
próprio Evangeliário».

Utilizar as aclamações "Palavra do 
Senhor" e "Palavra da salvação" por tudo e 
por nada, parece-me que nem as dignifica 
nem nos ajuda a perceber que a presença 
de Cristo na Liturgia é diferente de outras 
presenças do Senhor noutros momentos 
da vida cristã, entre os quais se contam 
uma reunião de grupo ou a recitação do 
Rosário em honra de Nossa Senhora.

Um colaborador do SNL

Solenidades, festas e memórias

Pergunta:
No directório litúrgico, o grau da cele-

bração dos beatos, na diocese ou numa 
cidade determinada, não é sempre igual. 
Qual é o critério que a Congregação para 
o Culto Divino usa para definir o grau da 

celebração? Ou isto não depende da Con-
gregação?

Resposta:
A sua pergunta, caro consulente, é só 

acerca do grau da celebração dos beatos, 
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mas poderia abranger também os santos, 
dado que o critério usado pela Congrega-
ção para o Culto Divino, ao definir o grau 
de cada celebração, é idêntico em ambos 
os casos. 

Dizem as Normas gerais sobre o Ano 
litúrgico e o Calendário, que as celebra-
ções dos santos e beatos, segundo a impor-
tância que lhes é atribuída, se distinguem e 
são denominadas desta forma: solenidade, 
festa e memória (n. 10; EDREL 640). As 
solenidades são as celebrações principais, 
seguindo-se as festas e as memórias. Estas 
últimas podem ser obrigatórias ou faculta-
tivas (n. 11; EDREL 641).

No que respeita ao tempo (dias e 
horas) destas celebrações as solenidades 
iniciam-se com as I Vésperas, no dia ante-
rior; as festas decorrem dentro do limite 
do dia natural e não têm I Vésperas, a não 
ser que se trate de festas do Senhor que 
coincidam com um domingo do Tempo 
Comum ou do Tempo do Natal; quando 
no mesmo dia ocorrem várias memórias 
facultativas, só uma delas pode ser cele-
brada, omitindo-se as outras (n. 11.13.14; 
EDREL 641.643.644).

Por outro lado, as solenidades nunca 
se omitem pelo que, quando não podem 
celebrar-se em determinado dia, se trans-
ferem para outro, que esteja livre; as fes-
tas nunca se transferem pelo que, se não 
podem celebrar-se por ocorrência de outra 
celebração mais importante, se omitem 
nesse ano; as memórias obrigatórias que 

coincidem com os dias feriais da Qua-
resma só podem celebrar-se como memó-
rias facultativas.

Estes vários princípios têm de estar 
presentes na mente do responsável que 
elabora o Directório Litúrgico, a fim de 
não induzir em erro os que vierem a con-
sultar o guia ou Directório, o que nem 
sempre se consegue evitar, dada a varie-
dade e complexidade de tais princípios e a 
variação anual do calendário.

Qual é o critério que a Congregação 
para o Culto Divino usa para definir o 
grau da celebração? Ou isto não depende 
da Congregação?

Cada país e cada diocese preparam os 
respectivos calendários próprios, seguindo 
as Normas gerais sobre o Ano litúrgico e 
o Calendário e outros documentos sobre 
o assunto publicados pela Congregação 
para o Culto Divino. Depois de prepara-
dos segundo tais critérios, que são comuns 
para todo o mundo católico, a Conferência 
Episcopal aprova o calendário para o res-
pectivo país e cada Bispo o da sua diocese. 
Depois de aprovados, esses calendários 
são enviados à citada Congregação que 
os analisa, eventualmente sugere alguma 
alteração a introduzir-lhes, e por fim os 
confirma, reenviando-os à Conferência 
Episcopal ou ao Bispo da diocese, para 
que passem a ser o calendário próprio do 
país ou da diocese em causa.

Um colaborador do SNL
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 Introdução

A última crónica escrita para esta 
secção do Boletim de Pastoral Litúrgica 
e dedicada à história dos Directores do 
Secretariado, acabava com estas palavras: 
«Em artigo anterior... já falámos da pri-
meira reunião do novo Secretariado, pelo 
que terminamos aqui a história dos seus 
Directores. Contamos iniciar, no próximo 
número do Boletim a crónica do próprio 
Secretariado, que a partir de 1975 se 
assumiu como o verdadeiro dinamizador 
das mais importantes acções litúrgicas a 
nível nacional». E aqui estou disposto a 
cumprir o prometido, com a ajuda de Deus 
e a luz verde do actual Director do Secre-
tariado, P. Pedro Lourenço Ferreira, ocd.

Devo porém um esclarecimento aos 
meus eventuais leitores. Em boa verdade 
não se pode falar do novo Secretariado 
(1975-...), sem dizer o que deve dizer-
-se do primeiro (1967-1974), e também 
do tempo que o antecedeu (1962-1966), 
isto é, daquele em que não havia ainda 
Secretariado, mas já aconteciam factos 
litúrgicos testemunhados pela documenta-
ção mais antiga. Não dizer nada de tantos 
assuntos registados por escrito, seria dei-
xar no esquecimento quase toda a década 
1960-1970, na qual a reforma litúrgica 
começou a dar os primeiros passos, por 
determinação do Concílio Vaticano II.

Assim sendo, começo por abordar o 
tempo antes do primeiro Secretariado, 
durante o qual toda a actividade da reforma 

litúrgica esteve na dependência directa e 
imediata da Comissão Episcopal de Litur-
gia, também designada por Comissão de 
Liturgia do Episcopado Português.1

Quem hoje lê a vasta documenta-
ção guardada no arquivo do Secretariado 
Nacional, facilmente se dá conta de que 
ela diz respeito a dois assuntos principais: 
1) ao processo de elaboração dos livros 
litúrgicos em língua portuguesa editados 
na sequência do Concílio Vaticano II (tra-
dução, aprovação, confirmação e publi-
cação); 2) e à realização dos Encontros 
Nacionais de Pastoral Litúrgica (escolha 
do tema, convite dirigido aos palestrantes, 
organização do Encontro e sua realiza-
ção). Mas há muitos mais assuntos que aí 
são referidos e que, por conseguinte, serão 
lembrados nestas crónicas. E o primeiro 
tem a ver exactamente com um livro ante-
rior à reforma litúrgica, o Ritual bilingue.

Para ajudar os que vierem a ler estas 
notas históricas a situarem-se no tempo, 
apresento-as por anos, e dentro de cada 
ano sob um título que me pareça resumir 
de maneira adequada o assunto que vai ser 
tratado.

1 Num documento do arquivo do Secretariado, do ano 
de 1962, que tem por título «Relatório da Comissão 
Episcopal de Liturgia acerca do Ritual Bilingue», apa-
rece escrito, logo no seu primeiro parágrafo: «No dia 
6 de Fevereiro de 1962, reuniu em Lamego, no Paço 
Episcopal, a Comissão de Liturgia do Episcopado 
Português, composta dos Bispos de Lamego, Vila Real 
e Administrador Apostólico do Porto...». Qual o nome 
correcto da Comissão? Penso que seria o primeiro. 
Mas também poderia ser o segundo.

HISTÓRIA 
DO SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA

O tempo antes do primeiro Secretariado (I)
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ANO DE 1962

O Ritual bilingue
do Baptismo, do Viático,
da Santa Unção e do Matrimónio

O latim foi, durante séculos, a única 
língua utilizada pela Liturgia Romana 
nos seus livros litúrgicos. A Santa Sé 
resistiu, enquanto pôde, às pressões que 
lhe eram feitas para mudar a situação. 
Parece ter sido Pio XII o primeiro papa 
dos tempos modernos a conceder aos 
países de língua inglesa autorização para 
usarem Rituais bilingues, isto é, com o 
texto litúrgico em latim numa coluna e 
a correspondente tradução inglesa na 
outra, tal como se fazia nos Missais dos 
fiéis. A outros países a autorização foi 
sendo dada a conta-gotas, e só relativa-
mente ao Ritual. O Missal de altar e o 
Breviário não entravam nessa concessão. 
Eram obrigatoriamente apenas em latim.

O arquivo que hoje é do Secretariado 
Nacional de Liturgia começou a constituir-
-se no ano de 1962. Dos seus primeiros 50 
documentos, todos pertencentes a esse ano, 
4 são manuscritos e os outros 46 dactilo-
grafados, mas apenas um traz a respectiva 
data (06.02.1962). Foi esta data que serviu 
de ponto de referência para se escrever a 
lápis, no canto superior direito de alguns 
dos outros 49 documentos, uma data pre-
sumível, próxima e anterior àquela. Com 
efeito, da leitura deste conjunto de docu-
mentos conclui-se que todos dizem res-
peito ao mesmo assunto: a publicação do 
livro pré-conciliar Ritual bilingue.

O primeiro documento é uma carta 
manuscrita, do padre beneditino D. Tomás 
Gonçalinho, endereçada a D. João da 
Silva Campos Neves, bispo de Lamego, e 
primeiro presidente da Comissão Episco-
pal de Liturgia, com estes poucos dizeres: 

«Exmo e Rev.mo Senhor Bispo. Junto aqui 
os comentários ao Ritual do Baptismo, 
que me esqueci de enviar com o resto. In 
Xto. P. Tomás Gonçalinho, osb».

Logo a seguir a esta carta encontram-
-se arquivadas 13 pequenas folhas dacti-
lografadas e numeradas,2 com os referidos 
comentários,3 presumivelmente destinados 
a ser introduzidos na 1.ª ou na 2.ª edição do 
já referido Ritual bilingue latino-português.4

Aparecem depois, em papel de tama-
nho A5, 26 folhas dactilografadas, com 
comentários e textos litúrgicos para o 
mesmo Ritual bilingue: 16 para o Bap-
tismo, 4 para a Confirmação, 2 para o 
Viático, 1 para a Extrema-Unção, 2 para 
a Indulgência Plenária e 1 para o Matri-
mónio.5 Estas folhas não são numeradas 
2  Falta a folha 8.
3 A título de curiosidade transcreve-se o comentário 

a fazer após o Baptismo de uma criança, como vem 
na folha 13: (Finda a cerimónia, antes da despedida): 
«Queridos pais e padrinhos. Trouxestes aqui esta 
criança, nascida da carne, filha de Adão. Eu vo-la 
entrego, gerada pela água baptismal, nascida do Espí-
rito, filha de Deus. Deus vo-la confia. Dela haveis de 
cuidar como filha de Deus que é. Por forma tal que, 
após o termo desta vida terrena, ela, e vós todos que 
tomastes parte neste rito sagrado, e eu também, por 
cujo humilde ministério se operou tão grande mara-
vilha da graça divina, mereçamos todos ir gozar da 
excelsa glória do pleno desabrochar da vida em Deus, 
cujo germe, nesta criança como em nós, foi deposi-
tado em nossa alma pelo Baptismo». (Seguindo-se a 
Missa): «Agora, como remate desta festa da família 
de Deus, que se vê aumentada com mais um membro, 
resta-nos dar graças ao mesmo Deus, o que vamos 
fazer, reunindo-nos todos à volta do altar, para Lhe 
oferecermos o sacrifício de acção de graças, na cele-
bração do banquete eucarístico». E na despedida: «N., 
vai em paz, e o Senhor esteja contigo!».

4 O Ritual bilingue começou a ser usado em Portugal, ao 
que parece, em 1961.

5 Transcreve-se o texto do comentário para o Matri-
mónio: (Comunicação à Assembleia): «Logo que os 
nubentes tenham chegado junto do altar e antes do 
início da Santa Missa ou, não a havendo, do início do 
rito do Matrimónio, o Pároco, e na sua falta o sacer-
dote que presida ao acto, anuncia à assembleia: que se 
encontram ali os nubentes F. e FF. que vêm contrair 
Matrimónio, que os nubentes estão autorizados a 
fazê-lo por Provisão de Sua Ex.a Rev.ma o Bispo da 
Diocese, que vai ser lida; que no caso de algum dos 
presentes ter conhecimento de algum impedimento 
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com numeração seguida, mas cada uma 
delas traz no topo a indicação da página 
do Ritual bilingue à qual se referem os res-
pectivos texto e comentário, por exemplo: 
«Página 1», «Página 57», «Página 86», etc.

Vêm a seguir 2 folhas manuscritas, 
com o seguinte título: «Documento da 
Santa Sé – adaptado...», onde se fazem 
propostas para o Ritual do Baptismo e do 
Matrimónio, e nas quais aparece a termi-
nação «Por Cristo nosso Senhor».6

Por último surgem 10 páginas A4, 
dactilografadas, formando dois conjuntos, 
um dos quais tem por título «Relatório da 
Comissão Episcopal de Liturgia acerca 
do Ritual Bilingue» (5 folhas) enquanto 
o outro apresenta três grupos de temas: 
«I. Propostas de D. Tomás Gonçalinho 
indicadas no original», «II. Propostas da 
Comissão Episcopal de Liturgia», «III. 
Propostas que envolvem modificação nas 
rubricas» (4 folhas).

Chamo a atenção dos leitores para 
o facto de estarmos cerca de ano e meio 
antes do início do Concílio Vaticano II 
(11.10.1963), pelo que se trata de um 
testemunho deveras interessante. Pelos 
termos da carta acima transcrita e demais 
documentos que a acompanhavam, con-
clui-se que estes comentários, juntamente 
com a tradução portuguesa do referido 
Ritual bilingue, tinham sido preparados 
pelo P. Tomás Gonçalinho, não se sabe a 
pedido de quem7, como também se desco-

que obste à válida celebração do casamento o deve 
declarar. Se algum dos nubentes se representar por 
procuração, deve fazer-se menção disso e declinar o 
nome do procurador».

6 A seguir a «Por Cristo nosso Senhor» vem esta nota: 
«terminação mais natural».

7 As hipóteses mais prováveis são duas: o Presidente da 
Conferência dos Bispos de Portugal ou a Comissão 
Episcopal de Liturgia. Inclino-me mais para aquela, 
por ter sido o Cardeal Cerejeira a pedir à Comissão o 
seu parecer sobre a tradução, como se lê no n. 1 e no 
n. 11 do Relatório: «No dia 6 de Fevereiro de 1962, 
reuniu em Lamego, no Paço Episcopal, a Comissão de 

nhece se houve mais pessoas envolvidas 
no processo de tradução.

Depois de preparada a tradução, o texto 
latino-português deve ter sido enviado 
à Sagrada Congregação dos Ritos para 
aprovação. Esta, examinou tudo com cui-
dado, fez correcções no texto latino, mas 
não tocou no texto português: «Não foram 
feitas quaisquer correcções, adições ou 
supressões ao texto português», lê-se 
no Relatório da Comissão.8 Porquê? A 
Comissão emitiu uma opinião sobre isso: 
«Pode concluir-se daqui, segundo se crê, 
ter querido a Sagrada Congregação con-
fiar ao Episcopado o encargo de vigiar 
pela fidelidade das traduções dos textos 
latinos, como, aliás, é da sua competência. 
Dentro deste critério, não vê esta Comis-
são qualquer melindre em fazer nos textos 
portugueses que traduzem os latinos, as 
correcções exigidas por uma maior fide-
lidade ao original latino. Também o não 
vê na inserção, na altura própria, de uma 
brevíssima indicação pastoral acerca do 
acto que vai seguir-se».9

É muito interessante a leitura de todo 
o Relatório da Comissão, bem como 
do texto com os três grupos de propos-
tas alternativas à tradução enviada para 
Roma, documentos a que já fiz refe-
rência mais acima. Cada pormenor nos 
faz cair na conta da seriedade com que 
a Comissão realizou o trabalho do qual 
fora incumbida. Por exemplo, no que se 
refere ao Ritual do Matrimónio, diz o 

Liturgia do Episcopado Português, composta dos Bis-
pos de Lamego, Vila Real e Administrador Apostólico 
do Porto, para dar o seu parecer acerca das emendas 
ao Ritual Bilingue, propostas pelo Reverendo Tomás 
Gonçalinho, OSB... Posto isto, a Comissão julga ter-se 
desempenhado do serviço que lhe foi cometido e tem 
a honra de depor nas mãos de Vossa Eminência Reve-
rendíssima, o seu parecer, acompanhado do original 
que recebeu e da lista das emendas propostas».

8 Relatório, n. 3.
9 Relatório, n. 3.
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Relatório: «A Comissão julgou ser indis-
pensável dar outra redacção à terceira 
pergunta feita a cada nubente. Sem que-
rer, de modo algum, impor a sua maneira 
de ver, a Comissão pede licença para 
apresentar uma proposta neste sentido, 
abrangendo as emendas que foram sujei-
tas à sua apreciação».10 E no texto das 
propostas pode ler-se: «Decerto o Senhor 
N... pensou bem, diante de Deus, no acto 
que vai realizar. Diga-me, pois: É da sua 
própria e livre vontade que pretende con-
trair matrimónio com a sua noiva aqui 
presente? E para a terceira pergunta: Está 
disposto a respeitar, no Matrimónio, as 
leis de Deus e a educar os filhos na Santa 
Religião Católica?».11

Poder-se-ia pensar que esta era a 1.ª 
edição do Ritual bilingue em Portugal. 
Ora, as emendas enviadas pelo P. Tomás 
Gonçalinho destinavam-se a uma 2.ª 
edição, o que significa que a primeira se 
esgotara rapidamente. Di-lo de maneira 
expressa a Comissão: «Poderia retardar-
-se a publicação da segunda edição e 
enviar de novo o texto à Sagrada Congre-
gação com as modificações que a expe-
riência aconselha, e com os aditamentos 
necessários ou oportunos. Como se trata 
de pormenores, decerto não levantaria 
dificuldades. Nesta hipótese o próprio 
D. Tomás Gonçalinho talvez desejasse e 
devesse ser ouvido de novo».12

O tema Ritual bilingue desta crónica 
prolongou-se para além de 1962. Assim, 
em 15.11.1966, D. Florentino diz ao "Con-
silium": «Possuímos e usamos em Por-
tugal, desde 1961, o Ritual bilingue... É 
necessário pensar urgentemente em nova 
edição».13 Em 05.01.1967 a União Grá-
10 Relatório, n. 6.
11 Propostas, alínea i).
12 Relatório, n. 9.
13 Arquivo da Congregação do Culto Divino.

fica informa D. Florentino: «Presente-
mente existem cerca de 300 exemplares do 
Ritual bilingue pelo que não parece haver 
dificuldade de maior quanto a uma nova 
edição».14 Em 21.01.1967 D. Florentino 
convida o P. Gonçalinho «a preparar a 
reedição revista do nosso Ritual bilingue, 
pois, se não me engano, já em tempos lhe 
foi pedida colaboração nessa tarefa que, 
afinal, não foi por diante».15 D. Tomás 
Gonçalinho responde-lhe em 29.03.1967: 
«Com respeito ao meu trabalho do Ritual, 
vou-me lançar a ele».16 Em 16.04.1967 diz 
ainda noutra carta: «A parte que falta do 
nosso Ritual bilingue, espero enviá-la até 
ao fim do corrente mês»,17 o que acontece 
no dia 24.04.1967.18 Entretanto, em Outu-
bro de 1967, D. Tomás Gonçalinho foi 
nomeado Secretário da Comissão Episco-
pal de Liturgia e apareceram os primeiros 
textos latinos da reforma litúrgica do Ritual 
para serem traduzidos em vernáculo, pelo 
que o projecto da nova edição do Ritual 
bilingue caiu por terra.19 A última referên-
cia que lhe é feita, no relatório da Comis-
são Episcopal de Liturgia em 10.11.1970 
é de saudade: «No Ritual português do 
Matrimónio introduziram-se modificações 
e elementos que o enriquecem e tornam 
mais expressivo. Alguns desses elementos 
foram retomados do nosso velho Ritual 
bilingue, porque eram bons».20

José de Leão Cordeiro

14 Arquivo do Secretariado Nacional de Liturgia, 1967.
15 Ibidem. Esta frase do Presidente da Comissão Epis-

copal de Liturgia esclarece-nos quanto ao resultado 
do trabalho de D. Tomás Gonçalinho em ordem à 2.ª 
edição do Ritual bilingue, de que trata esta crónica: 
"não foi por diante".

16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Pode então concluir-se que, em Portugal, se publicou 

apenas a 1.ª edição do Ritual bilingue.
20 Ibidem, 1970.
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Continuamos a publicação, neste número 
do BPL, do antiquíssimo texto da Didaqué 
(talvez dos anos 90-100).

O caminho da morte

5.  1 Eis agora o caminho da morte. 
Antes de tudo ele é mau e cheio de maldi-
ções: assassinatos, adultérios, maus desejos, 
relações sexuais ilegítimas, roubos, idola-
trias, práticas de magia, bruxarias, rapinas, 
falsos testemunhos, hipocrisias, duplicidade, 
fraude, orgulho, malícia, arrogância, avareza, 
linguagem obscena, ciúme, insolência, fausto, 
jactância (e temeridade); 2 perseguidores dos 
homens de bem, inimigos da verdade, amantes 
da mentira, ignorantes da recompensa da jus-
tiça, desligados do bem e do julgamento justo, 
despertos não para o bem mas para o mal, 
afastados da doçura e da paciência, amantes 
da vaidade, cobiçosos de recompensa, sem 
piedade com o pobre, despreocupados com o 
aflito, cegos para com o seu próprio Criador, 
assassinos de crianças, destruidores da obra de 
Deus, desprezadores do indigente, opressores 
do aflito, defensores dos ricos, juízes iníquos 
dos pobres, pecadores sem fé nem lei. – Meu 
filho, mantém-te afastado de tudo isso.

Fim dos dois caminhos e transição

6.  1 Tem cuidado para que ninguém te 
afaste deste caminho da instrução, propondo-
-te um ensinamento estranho a Deus. 2 Se, na 
realidade, puderes levar todo o jugo do Senhor, 
serás perfeito; se não puderes, faz o que te for 
possível. 3 Quanto aos alimentos, toma para ti 
o que puderes suportar, mas abstém-te com-
pletamente das carnes oferecidas aos ídolos: é 
um culto de deuses mortos.

Questões litúrgicas e baptismo

7. 1 Quanto ao baptismo baptizai assim: 
depois de ter ensinado tudo o que precede, 

baptizai em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo, em água corrente. 2 Porém, se não 
tiveres água corrente, baptiza noutra água e, 
se não tiveres água fria, em água quente. 3 
Na falta de quantidade suficiente de uma e de 
outra, derrama água três vezes sobre a cabeça, 
em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
4 Antes do baptismo, observem um jejum: 
aquele que baptiza, o que é baptizado e outros 
que puderem. Deves impor ao baptizado um 
jejum prévio de um ou dois dias.

O jejum e a oração

8. 1 Os vossos jejuns não devem ter lugar 
ao mesmo tempo que os dos hipócritas; com 
efeito, eles jejuam no segundo e no quinto 
dia da semana; vós, porém, jejuai na quarta-
-feira e no dia da preparação. 2 Também não 
deveis rezar como fazem os hipócritas, mas 
como o Senhor o mandou no seu Evangelho; 
orai assim: Pai nosso, que estais no Céu, san-
tificado seja o teu nome, venha o teu reino, 
seja feita a tua vontade assim na terra como 
no Céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, 
perdoa-nos a nossa ofensa assim como nós 
perdoamos a quem nos tem ofendido, e não 
nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do 
mal. Porque a Ti pertencem o poder e a gló-
ria pelos séculos. 3 Orai assim três vezes ao 
dia.

A ceia eucarística

9. 1 Quanto à eucaristia, dai graças deste 
modo: 2 Primeiro sobre o cálice. «Nós Te 
damos graças, nosso Pai, pela santa vinha de 
David, teu servo, que nos deste a conhecer 
pelo teu servo Jesus. Glória a Ti pelos sécu-
los».

ANTOLOGIA LITÚRGICA, Didaqué ou 
Doutrina dos Doze Apóstolos [nn. 198-202].

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 (2ª edição) ....................................................................................  2,00 €
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 €


