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O XL Encontro Nacional de Pastoral 
Litúrgica, realizado em Fátima nos 

dias 28 de Julho a 1 de Agosto de 2014, 
reuniu cerca de 1.100 participantes e foi 
dedicado ao Culto dos Santos na Igreja. 
A publicação do Martirológio Romano em 
português foi o pretexto para o estudo da 
doutrina da Igreja sobre a santidade, tal 
como professamos no Credo: “Creio na 
comunhão dos santos”. 

O culto dos santos tem um lugar 
importante na liturgia e na vida da Igreja, 
na religiosidade popular e na arte. Estas 
áreas foram abordadas nas quatro con-
ferências magistrais, confiadas a Dom 
José Manuel Garcia Cordeiro, Bispo de 
Bragança-Miranda, ao Padre Dr. Carlos 
Manuel Patrício de Aquino, da diocese 
do Algarve, ao Padre Dr. José da Silva 
Lima, da Diocese de Viana do Castelo, e 
ao Padre Dr. António Pedro Boto de Oli-
veira, do Patriarcado de Lisboa. A Escola 
de Ministérios procurou concretizar a 
temática da santidade no exercício dos 
diferentes ministérios. A maior valia deste 
encontro são as celebrações litúrgicas, 
que desta vez privilegiou os santos destes 
dias, celebrados à maneira de festa como 
subsídio para outras celebrações de san-
tos. Contámos com espaços únicos para 
a oração: a Capelinha das Aparições e a 
Igreja da Santíssima Trindade. As manhãs 
foram reservadas às celebrações de Lau-
des e da Missa e respectivas preparações. 
Esta opção de dedicar as manhãs à oração 
e sua preparação valoriza a liturgia como 
acção que merece ser estudada e reflec-

tida. A maior cultura da Igreja encontra-
-se nas suas celebrações. O contexto de 
Fátima e a prática das celebrações ajuda 
os participantes a adquirir uma formação 
litúrgica mais integral. As tardes, embora 
mais dedicadas ao estudo, incluíram cele-
brações importantes como as Vésperas, 
uma celebração penitencial com possibili-
dade de confissão individual, um concerto 
espiritual e uma noite livre para a partici-
pação no terço e na procissão de velas do 
programa habitual do Santuário. 

Todas as dioceses de Portugal se fize-
ram presentes: Funchal 4; Angra 8; Vila 
Real 9; Bragança-Miranda e Santarém 11; 
Beja, 14; Lamego e Setúbal 19; Évora 20; 
Portalegre e Castelo Branco 23; Algarve, 
24; Viseu 38; Braga 45; Coimbra 49; 
Viana do Castelo 51; Guarda 62; Leiria-
-Fátima 64; Aveiro 82; Porto 201; Lisboa 
229. Registamos ainda a presença simpá-
tica de 22 pessoas da diocese de Santiago 
- Cabo Verde e 2 da Suiça. 

Os grandes grupos de participan-
tes foram constituídos pelos presbíteros, 
diáconos, acólitos, leitores, ministros 
extraordinários da comunhão, catequis-
tas, casais, organistas, directores de coro, 
cantores, religiosas e consagradas e, semi-
naristas. Estiveram presentes os membros 
da Comissão Episcopal de Liturgia: D. 
Anacleto Cordeiro Gonçalves Oliveira, 
presidente em exercício, D. José Manuel 
Garcia Cordeiro, presidente eleito e D. 
António Maria Bessa Taipa. Participaram 
os membros do Secretariado Nacional de 
Liturgia: os Padres Pedro Ferreira, direc-
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tor, José de Leão Cordeiro, Luís Ribeiro 
de Oliveira, Luís Manuel Pereira da 
Silva, João da Silva Peixoto, Luís Miguel 
Proença Leal e António Cartageno.

A sessão de encerramento avaliou os 
trabalhos do Encontro com palavras de 
grande apreço: as celebrações constitui-
ram uma experiência de santidade: a san-
tidade de Deus para a nossa vida, graças 
aos santos celebrados e às coisas santas 
recebidas nestes dias e partilhadas com 
os peregrinos que se associaram às nossas 
celebrações. A Igreja em oração é a grande 
escola de liturgia, onde nascem as activi-
dades catequéticas, pastorais e sócio-cari-
tativas. A oração da Igreja é a actividade 
prioritária do tempo que antecipa e torna 
já presente a eternidade. A liturgia une o 
tempo à eternidade, associa a terra aos 
céus, estabelece comunhão entre os peca-
dores e os santos. Os diferentes ministérios 
litúrgicos, desde a presidência aos acóli-
tos, leitores e músicos, prestaram serviços 
importantes às celebrações deste Encon-
tro. A prática musical é bem diferente da 
que se usa noutras celebrações. Usamos 
uma linguagem própria, que se inspira na 
melhor tradição da Igreja, com integração 
do canto gregoriano e polifónico. Insisti-
mos na fidelidade à tradição do nosso rito 
romano, em comunhão com os pastores 
que nomeamos na oração eucarística, o 
nosso Papa Francisco e o nossos bispos 
com nome próprio. Este Encontro anual 
é uma referência para a pastoral litúrgica 
em Portugal: se deixasse de ser sal e luz, 
perderia a sua utilidade. A numerosa ade-
são a este movimento litúrgico e a parti-
cipação activa nas diferentes actividades, 
mais notória nas celebrações, faz deste 
Encontro um serviço de qualidade à pas-
toral litúrgica e sua espiritualidade cristã.

A participação neste Encontro foi 
aberta a um grande número de pessoas que 

em todo o mundo puderam acompanhar os 
momentos de oração, tanto na Capelinha, 
que está sempre on line, como na Basí-
lica da Santíssima Trindade, através da 
televisão Canção Nova. A net divulgou a 
audição das conferências, que se disponi-
bilizaram no final de cada exposição, na 
esperança de um dia vir a ser feita direc-
tamente. O Boletim de Pastoral litúrgica 
divulga os textos, como acontece nesta 
edição com a primeira conferência.

Foi anunciada a data do próximo 
Encontro: 27 a 31 de Julho de 2015. O 
tema será decidido nas próximas reuniões 
mensais da Comissão Episcopal de Litur-
gia e seu Secretariado Nacional.

Foram divulgadas algumas das acti-
vidades em curso na liturgia: a prepa-
ração e a revisão dos livros litúrgicos. 
Não se prevê para breve a publicação do 
novo Missal de altar: continuaremos a 
usar o Missal actual, para que a revisão 
e as alterações sejam feitas com a maior 
colaboração possível dos países de língua 
portuguesa. Encontra-se disponível a edi-
ção do Missal no formato mais pequeno. 
Os outros livros litúrgicos encontram-se 
disponíveis. As novidades deste ano que 
agora encerra são o Martirológio Romano, 
a nova edição do Enquirídio dos documen-
tos da reforma litúrgica e o Orar Cantando 
(obras completas do Padre Carlos Silva).

E por fim os devidos agradecimentos 
aos que tornaram possível a realização 
deste Encontro: a Senhora de Fátima, os 
Bispos presentes, os conferencistas e os 
orientadores da Escola de Ministérios, os 
compositores, os ensaiadores, os direc-
tores de coro, os organistas, o pequeno 
coro, os instrumentistas, os mestres das 
celebrações, os acólitos, os leitores e os 
que zelaram pelo bom funcionamento das 
celebrações litúrgicas.

Pedro Lourenço Ferreira
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 Introdução

A Igreja é comunhão dos santos (os 
cristãos)! Antes ainda de estar em comu-
nhão com os santos, a Igreja é koinonia, 
não apenas na união de cada um com 
Cristo, mas à comunidade, um plural pes-
soal1, sobretudo na participação comum a 
Jesus Cristo nos bens da salvação, espe-
cialmente o Baptismo e a Eucaristia. O 
corpo de Cristo eucarístico é o funda-
mento do único corpo eclesial de Cristo.

A communio sanctorum, a união e o 
contacto dos santos, recorda dois níveis 
estreitamente ligados: os sancta sanctis, 
ou seja, a comunhão nas realidades santas 
pela escuta da Palavra de Deus, pela expe-
riência do mistério na liturgia e a commu-
nio Sancti, isto é, a participação no único 
Espírito Santo.

 Na declaração ecuménica de 
Malta, pode ler-se: «todos reconhecemos a 
existência da Comunhão dos Santos como 
comunhão daqueles que na terra estão uni-
dos a Cristo, como membros vivos do seu 
Corpo Místico. O fundamento e o ponto 
central de referência desta comunhão é 
Cristo, o Filho de Deus feito homem e 
Cabeça da Igreja (Ef, 15-16), para nos 
unir ao Pai e ao Espírito Santo»2. A Litur-
gia, sendo obra da Trindade, é lugar da 
participação activa, consciente, plena e 
frutuosa da eclesiologia da comunhão.

1 Cf. At 2,42; Gl 2, 9-10.
2 Declaração ecuménica de Malta 1983, 1. 

1. A Liturgia,  participação 
 da comunhão dos santos

No Símbolo dos Apóstolos professa-
mos: «creio no Espírito Santo; na santa 
Igreja Católica; na comunhão dos san-
tos» e no credo de Niceia-Constantinopla 
professamos: «creio na Igreja una, santa, 
católica e apostólica». A regra da fé, ou 
Cânon, depois chamado Símbolo dos 
Apóstolos, contém as verdades essen-
ciais, recebidas dos Apóstolos e por eles 
ensinadas à Igreja. Esta é a razão do 
nome e não porque o tivessem composto 
os doze Apóstolos antes de separarem 
para a missão, como se pretende numa 
lenda antiga. O Símbolo chegou até nós 
em várias redacções e o último artigo a 
ser incorporado é a fórmula «comunhão 
dos santos»3, que não aparece nem nas 
Escrituras nem nas mais antigas profis-
sões de fé.

A mesma fórmula aparece na cele-
bração da Iniciação Cristã e na renovação 
das promessas baptismais da Vigília Pas-
cal, sob a forma de pergunta: «Credes no 
Espirito Santo, na santa Igreja católica, 
na comunhão dos santos, na remissão dos 
pecados, na ressurreição da carne e na 
vida eterna?».

3 Cf. J. COLLANTES, A fé católica. Documentos do 
magistério da Igreja, das origens aos nossos dias, 
Lumen Christi, Rio de Janeiro 2003; Cf. H. DEN-
ZINGER- P. HÜNERMANN, (DH) Compêndio dos 
símbolos, definições e declarações de fé e moral, S. 
Paulo 2007. Cf. Nicetas de Remesiana (actual Sérvia), 
Bispo (+ depois de 414), catequese aos competentes, 
explicação do Símbolo, DH 19.

CREIO 
NA COMUNHÃO DOS SANTOS
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A Igreja é uma realidade dinâmica. Eu 
pertenço à fé da Igreja. A fé da Igreja está 
primeiro, ou seja, o corpo está primeiro, 
existe antes de mim, não o crio eu. A 
convicção pessoal ou uma particular dis-
ciplina de vida não bastam para fazer de 
um homem cristão. Uma existência cristã 
pressupõe a incorporação, a participação 
na comunidade.

Na profissão da fé, a expressão 
‘comunhão dos Santos’ é um desenvolvi-
mento da própria Igreja una, santa, católica 
e apostólica. A comunhão dos Santos é 
participação nos bens da salvação ou coi-
sas santas e é a união de fé e de amor entre 
todos os membros do povo de Deus. Com 
efeito, o bem de um é comunicado ao outro 
e torna-se bem comum, isto é, a comunhão.

1.1. Comunhão  nos Santos Mistérios 
 (Sancta Sanctis)

A vida sacramental é um autêntico 
itinerário de santidade: os sacramentos 
da Iniciação cristã e a vocação universal 
à santidade; os sacramentos da remissão 
dos pecados ou o primado da graça; os 
sacramentos que edificam a comunidade 
dos Santos. 

Na Liturgia das Horas, quando reza-
mos o salmo 149 (Laudes Domingo I) 
aparece o título – alegria dos Santos – 
para cantarmos de seguida: «Cantai ao 
Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor 
na assembleia dos santos».

Na maior parte das Liturgias Orien-
tais é uso normal proclamar na eleva-
ção dos santos dons antes do serviço da 
comunhão: Ta. ̀´Agia toi-s a.gi,ois! sancta 
sanctis! (As coisas santas aos santos). 
«Os fiéis, os sancti, são alimentados pelo 
corpo e sangue de Cristo, os sancta, para 
crescerem na comunhão do Espírito Santo 

(Koinonia) e a comunicarem ao mundo»4. 
Antes de mais, a Eucaristia, pela qual é 
representada e se realiza a unidade dos 
fiéis que constituem um só Corpo em 
Cristo5. Com efeito, as coisas santas, são 
os sacramentos e principalmente o Bap-
tismo e a Eucaristia.

Originalmente, a communio sanc-
torum seria communio sancti6, isto é, a 
comunhão, participação ao poder santo e 
santificante do Espírito de Deus. O geni-
tivo plural «sanctorum» sugere as coisas 
santas, ou seja, a participação nos bens e 
nos meios da salvação que são os sacra-
mentos, e os Santos, ou seja, os crentes, 
os homens e as mulheres santificados pelo 
Espírito Santo.

O Concílio Vaticano II recorda-nos 
que Cristo é o modelo de santidade e «os 
seguidores de Cristo, chamados por Deus 
e justificados no Senhor Jesus, não por 
merecimento próprio mas pela vontade e 
graça de Deus, são feitos, pelo Baptismo 
da fé, verdadeiramente filhos e participan-
tes da natureza divina e, por conseguinte, 
realmente santos. É necessário, portanto, 
que, com o auxílio divino, conservem e 
aperfeiçoem, vivendo-a, esta santidade 
que receberam. O Apóstolo admoesta-os 
a que vivam como convém a santos» (Ef. 
5,3), acorro eleitos e amados de Deus, 
se revistam de entranhas de misericór-
dia, benignidade, humildade, mansidão 
e paciência» (Col. 3,12) e alcancem os 
frutos do Espírito para a santificação (cf. 
Gál. 5,22; Rom. 6,22). E porque todos 
cometemos faltas em muitas ocasiões (Tg. 
3,2), precisamos constantemente da mise-
ricórdia de Deus e todos os dias devemos 

4 Catecismo da Igreja Católica 948.
5 Cf. LG 3.
6 Cf. C. MILITELLO, La Chiesa «il corpo crismato». 

Trattato di ecclesiologia, Edizioni Dehoniane Bolo-
gna, Bologna 2003, 362-363.
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orar: «perdoai-nos as nossas ofensas» 
(Mt. 6,12) (122). É, pois, claro a todos, 
que os cristãos de qualquer estado ou 
ordem, são chamados à plenitude da vida 
cristã e à perfeição da caridade. Na pró-
pria sociedade terrena, esta santidade 
promove um modo de vida mais humano. 
Para alcançar esta perfeição, empreguem 
os fiéis as forças recebidas segundo a 
medida em que as dá Cristo, a fim de que, 
seguindo as Suas pisadas e conformados 
à Sua imagem, obedecendo em tudo à 
vontade de Deus, se consagrem com toda 
a alma à glória do Senhor e ao serviço do 
próximo. Assim crescerá em frutos abun-
dantes a santidade do Povo de Deus, como 
patentemente se manifesta na história da 
Igreja, com a vida de tantos santos»7.

A comunidade sacramental, especial-
mente na Eucaristia, a Igreja torna-se visí-
vel e realização como comunhão dos san-
tos santificados, tantos os já glorificados 
(a maioria dos que já vivem a plenitude 
da vida) e até canonizados (uma minoria), 
como os que ainda peregrinamos. Pensa-
mos, por isso, que é urgente e necessário 
investir as energias e forças nas quatro 
colunas da Igreja que os Atos dos Após-
tolos recordam: «Eram assíduos ao ensino 
dos Apóstolos, à união fraterna, à fracção 
do pão e às orações»8. A acção pastoral da 
Igreja tem nestes quatro pontos: o ensino 
dos Apóstolos; a comunhão; a fracção do 
pão e a oração – o desafio tão antigo e 
sempre novo da comunhão.

1.1.1. O protocolo final do Prefácio

O ponto culminante de toda a celebra-
ção da Eucaristia, a Oração Eucarística, é 
uma oração de acção de graças e de con-

7 LG 40.
8 At 2, 42.

sagração. «O sentido desta oração é que 
toda a assembleia dos fiéis se una a Cristo 
na proclamação das maravilhas de Deus 
e na oblação do sacrifício»9. A acção de 
graças expressa-se de modo especial no 
Prefácio, que «em nome de todo o povo 
santo, o sacerdote glorifica a Deus Pai e 
dá-Lhe graças por toda a obra da salvação 
ou por algum dos seus aspectos particu-
lares, conforme a diversidade do dia, da 
festividade ou do tempo litúrgico»10. 

Chama-se ‘protocolo final’ do prefá-
cio, à fórmula que serve de passagem ao 
motivo da acção de graças (embolismo), 
que é um elemento variável em cada pre-
fácio, ao Sanctus. Esta fórmula apresenta 
várias formas, caracterizando-se pela 
recordação dos coros angélicos, aos quais 
se associam os santos e toda a Igreja: «Por 
isso, com os Anjos e os Arcanjos e todos 
os coros celestes, proclamamos a vossa 
glória, cantando numa só voz» ou «Por 
isso, com os Anjos e os Santos, procla-
mamos a vossa glória, cantando numa só 
voz».

1.2.2. Comemoração dos Santos 
  na Oração Eucarística

Na Oração Eucarística, o coração da 
Eucaristia, tem também lugar a come-
moração dos santos. É muito evidente 
da Oração Eucarística I e bastante sóbrio 
nas outras Orações Eucarísticas. Vejamos 
alguns destes testemunhos:

– Oração Eucarística I, no chamado 
communicantes, aparece uma lista de 
24 santos, 12 Apóstolos e 12 Mártires 
e todos os santos: «Em comunhão com 
toda a Igreja, veneramos a memória da 
gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe do 

9 IGMR 78.
10 IGMR 79.
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nosso Deus e Senhor, Jesus Cristo,† e 
também a de São José, seu esposo, e a 
dos bem-aventurados Apóstolos e Márti-
res: Pedro e Paulo, André, [Tiago, João, 
Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus, 
Simão e Tadeu; Lino, Cleto, Clemente, 
Sixto, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Cri-
sógono, João e Paulo, Cosme e Damião] 
e de todos os Santos. Por seus méritos e 
orações, concedei-nos, em tudo e sempre, 
auxílio e protecção».

– Na Oração Eucarística I, na come-
moração dos defuntos, no memento: «E a 
nós, pecadores, vossos servos, que espe-
ramos na vossa infinita misericórdia, 
admiti-nos também na assembleia dos 
bem-aventurados Apóstolos e Mártires: 
João Baptista, Estevão, Matias, Barnabé 
[Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro, 
Felicidade, Perpetua, Águeda, Luzia, 
Inês, Cecília, Anastácia] e de todos os 
Santos. Recebei-nos em sua companhia, 
não pelo valor dos nossos méritos, mas 
segundo a grandeza do vosso perdão». 
Aqui além dos Apóstolos e dos Márti-
res em geral, recordam-se 15 santos. Tal 
recordação é inserida numa espécie de 
oração de intercessão pelos ministros da 
Igreja.

Um elenco parecido e bem articulado 
surge na ladainha dos Santos, que se canta 
como grande oração de intercessão: na 
Vigília Pascal, no sacramento da Ordem, 
na dedicação da Igreja e do Altar, na pro-
fissão religiosa, na Iniciação cristã…

– Na Oração Eucarística III para as 
Missas com Crianças: «Dai-nos também 
a graça de um dia estarmos junto de Vós, 
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e com 
os Santos do Céu, para vivermos con-
vosco para sempre».

– Na Oração Eucarística I das Missas 
da Reconciliação: «Ajudai-nos todos a 
preparar a vinda do vosso reino ate com-

parecermos diante de Vós, santos entre os 
Santos na vossa morada celeste, com a 
bem-aventurada Virgem Maria e os Após-
tolos, (São N.) e os nossos irmãos defun-
tos que recomendamos a vossa misericór-
dia, para que, na nova criação, finalmente 
libertos da corrupção da morte, possamos 
cantar sem fim o hino da acção de graças 
de Cristo, vosso Filho, eternamente vivo 
e glorioso».

A recordação dos santos na Oração 
Eucarística não é de estranhar, porque é 
mesmo a celebração do mistério da Trin-
dade e do mistério pascal a suscitar a 
comemoração dos santos, os bem-aventu-
rados do céu com Maria, a toda santa.

Conforme o Concílio Vaticano II 
recorda: «A Igreja, segundo a tradição, 
venera os Santos e as suas relíquias 
autênticas, bem como as suas imagens. 
É que as festas dos Santos proclamam as 
grandes obras de Cristo nos seus servos 
e oferecem aos fiéis os bons exemplos a 
imitar»11. No dizer de um autor contempo-
râneo, os santos são: «dos mais humanos 
heróis de Deus»12.

No século I, no Oriente e mais tarde 
no Ocidente, começou-se a celebrar junto 
dos túmulos daqueles que testemunharam 
na vida a fé em Cristo. A celebração, que 
envolvia a comunidade cristã, ocorria no 
‘dies natalis’, o aniversário do nascimento 
para o céu. A Igreja continua hoje a cele-
brar o mistério pascal realizado nos santos, 
e o que considera decisivo, é o modo como 
cada santo viveu pessoalmente o mistério 
da Páscoa. Hoje, os santos não são só pro-
postos como intercessores e modelos a 
imitar, mas como personalidades emble-
máticas pelo seu papel eclesial e social.

11 SC 111.
12 VALTER H. MÃE, Desumanização, Porto 2014, 131.
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Santo Agostinho advertia: «Venera-
mos, portanto, os mártires com um culto 
de amor e de comunhão, semelhante ao 
que dedicamos, nesta vida, aos santos 
homens de Deus, cujo coração sabemos 
estar já disposto ao martírio em testemu-
nho da verdade do Evangelho. Mas àque-
les que já superaram o combate e vivem 
triunfantes numa vida mais feliz, presta-
mos este culto de louvor com maior devo-
ção e confiança do que àqueles que ainda 
lutam nesta vida. Mas o culto que em 
grego é chamado latrei/a, e que em latim 
não se pode dizer apenas com uma pala-
vra, e que consiste na adoração devida à 
divindade, reservamo-lo só a Deus e não 
o prestamos aos mártires nem ensinamos 
que se lhes deva prestar. Como a oblação 
do sacrifício faz parte deste culto de latria 
– e por isso se chama idolatria a oblação 
feita aos ídolos – nós não o oferecemos 
nem mandamos oferecer aos Anjos, aos 
santos, aos mártires; e, se alguém cai em 
tão grande tentação, é advertido com a 
verdadeira doutrina, para que se corrija 
e tenha cuidado. Os santos, os homens e 
os Anjos recusam-se a apropriar-se destas 
honras devidas exclusivamente a Deus. 
Assim fizeram Paulo e Barnabé quando os 
habitantes da Licaónia, impressionados 
com os milagres feitos por eles, quiseram 
oferecer-lhes sacrifícios como se fossem 
deuses; mas eles, rasgando as suas ves-
tes, proclamaram que não eram deuses e, 
deste modo, impediram que lhes fossem 
oferecidos sacrifícios...»13.

Nos preliminares do martirológio 
Romano, podemos considerar que: «daí 
se deduz que os eleitos no Céu estão 
mais intimamente unidos a Cristo, con-

13 AGOSTINHO, Contra Fausto, 20, ed. J. L. COR-
DEIRO, Antologia litúrgica. Textos litúrgicos, patrís-
ticos e canónicos do Primeiro Milénio, Secretariado 
Nacional de Liturgia, Fátima 2004, 701.

solidam mais firmemente toda a Igreja na 
santidade, nobilitam o culto que a Igreja 
presta a Deus cá na terra e contribuem 
de vários modos para a sua mais eficaz 
edificação. Imitando o seu exemplo, os 
fiéis, esforçam-se por se ajudarem mutua-
mente, seguindo os passos de Cristo a 
caminho do Pai. Contemplando a sua 
vida em Cristo, buscam a luz que os leva 
também a compreender os mistérios de 
Deus. Porque na vida dos Santos, que, 
participando da nossa natureza humana, 
se transformam mais perfeitamente à 
imagem de Cristo (cf. 2 Cor 3, 18), Deus 
manifesta mais eficazmente aos homens 
a sua presença e o seu rosto. Neles Deus 
fala- -nos e dá-nos um sinal do seu Reino. 
Isto transparece de modo especial naque-
les santos que, dotados com dons pecu-
liares do Espírito Santo, se notabilizaram 
não só pela excelência da sua vida, mas 
também da sua doutrina»14.

E ainda: «pela intercessão dos Santos, 
em Cristo, eterno e sumo sacerdote (cf. 
Heb 3, 1; 4, 14; 5, 10; 7, 26; 9, 11), media-
dor entre Deus e os homens (cf. 1 Tim 2, 
5), aumenta cada vez mais a comunhão 
da Igreja quando se realiza a celebração 
litúrgica. Isto verifica-se especialmente 
na celebração da Eucaristia, na qual toda 
a Igreja se une para dar graças com os 
eleitos do Céu, em comunhão e comemo-
ração de todos os Santos, e na celebração 
da Liturgia das Horas, na qual louva sem 
cessar a Santíssima Trindade com os San-
tos do Céu»15.

1.2.3. Outras orações

– No Precónio pascal, cantado na Vigí-
lia Pascal: «Esta é a noite, que liberta das 

14 Martirológio Romano, Preliminares 18.
15 Martirológio Romano, Preliminares 19.
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trevas do pecado e da corrupção do mundo 
aqueles que hoje por toda a terra crêem 
em Cristo, noite que os restitui à graça e 
os reúne na comunhão dos Santos».

– Na colecta das exéquias de uma 
criança baptizada: «Deus de bondade infi-
nita, que na vossa divina sabedoria qui-
sestes chamar para Vós esta criança no 
limiar da sua vida, fazei que, juntamente 
com ela, que pelo Baptismo recebeu a 
graça da filiação divina e, como espera-
mos, já vive para sempre no vosso reino, 
também nós sejamos admitidos na glo-
riosa comunhão dos Santos».

– Nas preces de Vésperas do Domingo 
da Ressurreição: «Conservai-nos, Senhor, 
na comunhão dos Santos durante a nossa 
vida sobre a terra e dai-nos a graça de 
podermos um dia, com eles, descansar 
dos nossos trabalhos».

2. A dimensão escatológica 
 da Liturgia

O Credo do povo de Deus de Paulo VI 
professa de modo eloquente o horizonte 
escatológico da comunhão dos Santos: 
«Nós cremos na comunhão de todos os 
fiéis de Cristo: dos que peregrinam na 
terra, dos defuntos que estão levando a 
cabo a sua purificação e dos bem-aven-
turados do céu: formam todos uma só 
Igreja; e cremos que, nesta comunhão, o 
amor misericordioso de Deus e dos seus 
santos está sempre atento às nossas ora-
ções, segundo a palavra de Jesus: “Pedi 
e recebereis”(cf. Lc 11,9-10; Jo 16,24). 
E com a fé e na esperança, nós espera-
mos a ressurreição dos mortos e a vida do 
mundo que há-de vir».

Na Liturgia, acontece a comunhão 
entre vivos e defuntos. As exéquias cristãs 
são sempre acompanhadas pela presença 

da comunidade que encomenda o defunto 
à Igreja celeste. O nexo teológico da 
Liturgia dos funerais com os sacramentos 
do Baptismo e da Eucaristia abre à ecle-
siologia expressa em termos de comunhão 
e fraternidade da comunidade cristã, espe-
cialmente, em relação aos familiares do 
fiel defunto.

Nos preliminares do ritual das Exé-
quias, apresenta-se claramente a centrali-
dade do mistério de Cristo, morto e res-
suscitado, como polo da compreensão do 
mistério da morte e como abertura esca-
tológica da esperança cristã que compro-
mete toda dignidade das exéquias cristãs: 
«A liturgia cristã dos funerais é uma cele-
bração do mistério pascal de Cristo. Nas 
Exéquias, a Igreja pede que os seus filhos, 
incorporados pelo Baptismo em Cristo 
morto e ressuscitado, com Ele passem da 
morte à vida e, devidamente purificados 
na alma, sejam associados aos santos e 
eleitos no Céu, enquanto o corpo aguarda 
a bem-aventurada esperança da vinda de 
Cristo e a ressurreição dos mortos. Por 
isso, a Igreja oferece pelos defuntos o 
Sacrifício Eucarístico, memorial da Pás-
coa de Cristo, eleva orações e faz sufrá-
gios por eles, para que, pela comunhão de 
todos os membros de Cristo, todos apro-
veitem os frutos desta liturgia: auxílio 
espiritual para os defuntos, consolação e 
esperança para os que choram a morte»16.

Na Liturgia, passado, presente e 
futuro estão sempre intimamente unidos. 
Numa Anáfora Oriental, a Anáfora Antio-
quena de Teodoro de Mopsuéstia, reza-se 
na narração da instituição da ceia: «Nesta 
liturgia tremenda fazemos memória da 
morte de nosso Senhor, e recebemos o 
alimento imortal e espiritual do Corpo e 

16 Ritual Romano, Celebração das exéquias, Prelimina-
res 1.
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do Sangue de nosso Senhor. Foi por nós 
que nosso Senhor, ao chegar a hora da 
Paixão, entregou aqueles alimentos aos 
seus discípulos, para que, todos nós que 
acreditamos em Cristo, os recebêssemos 
deles e por nossa vez os fizéssemos. É por 
isso que, a partir de então, nós celebra-
mos o memorial da morte de Cristo nosso 
Senhor e, desse modo, recebemos um ali-
mento inefável em que nos é dada uma 
esperança capaz de nos conduzir à comu-
nhão dos bens futuros».17

2.1. Um povo peregrino – Já! 
 E ainda não!

Jesus veio inaugurar o Reino de Deus. 
A Igreja é a encarnação do Reino de Deus? 
Já e ainda não. O Reino de Deus só se rea-
lizará no fim dos tempos. A Igreja anseia a 
este acontecimento definitivo.

A Liturgia proclama assim este mis-
tério da fé na celebração da Eucaristia: 
«Anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
proclamamos a vossa ressurreição. Vinde 
Senhor Jesus». O mesmo se manifesta na 
antífona do cântico do Magnificat na sole-
nidade do Santíssimo Corpo e Sangue de 
Cristo: «ó sagrado banquete, em que se 
recebe Cristo e se comemora a sua paixão, 
em que a alma se enche de graça e nos é 
dado o penhor da futura glória». Cristo é o 
centro da Liturgia da Igreja. 

Na verdade, a Liturgia é o lugar da 
escuta da palavra, da experiência do mis-
tério pascal de Cristo e a visão da gló-
ria. Por tudo isto, o Catecismo da Igreja 
Católica afirma que a Liturgia é acção 
da Santíssima Trindade: «liturgia opus 

17 Anáfora Antioquena de Teodoro de Mopsuéstia, ed. J. 
L. CORDEIRO, Antologia litúrgica. Textos litúrgicos, 
patrísticos e canónicos do Primeiro Milénio, Secreta-
riado Nacional de Liturgia, Fátima 2004, 1123.

Trinitatis»18. O ministério ou serviço de 
Deus por Cristo, no Espírito é a marca 
identificativa da Liturgia. O Pai é a fonte 
e o fim da liturgia. Nele, Cristo significa 
e realiza o seu mistério pascal. O Espírito 
Santo torna presente e actualiza a obra sal-
vífica de Cristo e faz frutificar o dom da 
comunhão na Igreja.

3. Eucaristia e Igreja, 
 Sacramento da Comunhão. 

A Igreja não vive a partir de si mesma, 
mas a partir da Eucaristia, que gera a 
comunhão: «A Igreja, ou seja, o Reino de 
Cristo já presente em mistério, cresce visi-
velmente no mundo pelo poder de Deus. 
Tal começo e crescimento exprimem-nos 
o sangue e a água que manaram do lado 
aberto de Jesus crucificado (cf. Jo. 19,34), 
e preanunciam-nos as palavras do Senhor 
acerca da Sua morte na cruz: “Quando 
Eu for elevado acima da terra, atrairei 
todos a mim” (Jo. 12,32.). Sempre que no 
altar se celebra o sacrifício da cruz, na 
qual “Cristo, nossa Páscoa, foi imolado” 
(1 Cor. 5,7), realiza-se também a obra da 
nossa redenção. Pelo sacramento do pão 
eucarístico, ao mesmo tempo é represen-
tada e se realiza a unidade dos fiéis, que 
constituem um só corpo em Cristo (cf. 1 
Cor. 10,17). Todos os homens são cha-
mados a esta união com Cristo, luz do 
mundo, do qual vimos, por quem vivemos, 
e para o qual caminhamos»19. 

Santo Agostinho, ao definir a Eucaris-
tia como sinal de amor e vínculo da uni-
dade, fez história e encontra-se em toda a 
tradição posterior, incluindo são Tomás de 
Aquino, que a constituição sobre a sagrada 

18 Catecismo da Igreja Católica 1077.
19 LG 3.
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liturgia confirmou: «O nosso Salvador 
instituiu na última Ceia, na noite em que 
foi entregue, o Sacrifício eucarístico do 
seu Corpo e do seu Sangue para perpetuar 
pelo decorrer dos séculos, até Ele voltar, o 
Sacrifício da cruz, confiando à Igreja, sua 
esposa amada, o memorial da sua morte 
e ressurreição: sacramento de piedade, 
sinal de unidade, vínculo de caridade, 
banquete pascal em que se recebe Cristo, 
a alma se enche de graça e nos é conce-
dido o penhor da glória futura»20.

Esta mesa de peregrinos conduz-nos 
ao banquete do Reino: «felizes os con-
vidados para a ceia do Senhor». Assim o 
repetimos em cada celebração da Euca-
ristia lugar onde somos alimentados pelo 
corpo de Cristo e onde se manifesta visi-
velmente a unidade do Povo de Deus.

 Conclusão

S. Cirilo de Jerusalém, no séc. IV, 
numa catequese mistagógica, dizia ao 
explicar a comunhão: «Depois disto, o 
pontífice diz: As coisas santas aos santos. 
As coisas santas são as oferendas coloca-
das no altar e que receberam a vinda do 
Espírito Santo. Santos sois também vós, 
julgados dignos do Espírito Santo. As coi-
sas santas convêm, portanto, aos santos. 
Em seguida, dizeis: Um só é o Santo, um 
só o Senhor, Jesus Cristo. Na verdade, Ele 
é o único santo por natureza; nós, ao con-
trário, não o somos por natureza, mas por 
participação, pelas obras e pela oração. 
Ouvis, em seguida, a voz do cantor, con-
vidando-vos, com uma melodia divina, à 
comunhão dos santos mistérios e dizendo: 
Provai e vede como o Senhor é bom»21. 

20 SC 47.
21 CIRILO DE JERUSALÉM, V catequese mistagógica, 

19, ed. J. L. CORDEIRO, Antologia litúrgica. Textos 
litúrgicos, patrísticos e canónicos do Primeiro Milé-

O sentido originário da Koinonia ou 
communio sanctorum «não é a comu-
nhão entre os cristãos, mas a participação 
comum dos cristãos a Jesus Cristo, ao 
Espírito Santo, ao Evangelho e particu-
larmente à Eucaristia»22. Ou melhor, diz 
santo Ambrósio: «Beijamos a Cristo com 
o ósculo da comunhão... Não se trata do 
ósculo dos lábios, mas do coração e da 
alma»23.

De facto, a fórmula «comunhão dos 
santos» não significa originariamente a 
comunhão dos santos (sancti), ou seja, os 
fiéis e a comunhão com os santos do céu, 
mas a comunhão com as coisas santas 
(sancta), isto é, a comunhão e a participa-
ção comum com os bens da salvação. Por 
outras palavras, a comunhão nos santos 
mistérios ou a comunhão dos sacramentos.

A comunhão comum nos sancta é que 
fundamenta a comunhão dos sancti.

A fonte da santidade e da comunhão 
dos santos é a Trindade, o Deus três vezes 
santo: como rezamos na Oração eucarís-
tica II: «Vós, Senhor, sois verdadeiramente 
santo, sois a fonte de toda a santidade»24. 
A Liturgia é capaz de narrar num espaço 
celebrativo concreto o espaço prometido. 
O espaço, o tempo, o corpo, os gestos e 
as palavras traduzem a santidade de Deus 
no aqui e agora da história e chamam-nos 
à comunhão possível até que um dia seja 
plena.

 José Manuel Garcia Cordeiro
Bispo de Bragança-Miranda

nio, Secretariado Nacional de Liturgia, Fátima 2004, 
495.

22 W. KASPER, La Chiesa di Gesù Cristo. Scritti di 
eclesiologia, Queriniana, Brescia 2011. 36.

23 AMBRÓSIO, Carta 41, 15-16, ed. J. L. CORDEIRO, 
Antologia litúrgica. Textos litúrgicos, patrísticos e 
canónicos do Primeiro Milénio, Secretariado Nacional 
de Liturgia, Fátima 2004, 548.

24 Oração Eucarística II.
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O povo de Deus manifesta a natureza 
da Igreja quando, convocado pela palavra 
de Deus, se reúne para celebrar. A palavra 
de Deus é anúncio e vocação, convite a con-
templar as maravilhas que Deus realizou, 
prestando-lhe um culto de acção de graças.

Esta palavra manifesta-se ao homem 
em modos e lugares diversos: no lugar do 
seu viver quotidiano e, sobretudo, naquele 
lugar em que se reúne para prestar ritual-
mente o culto a Deus.

1. O lugar litúrgico 
 da proclamação da Palavra de Deus: 
 o Ambão.

No ambão a palavra de Deus é lida 
com solenidade: é proclamada, com a 
intenção de a comunicar à comunidade 
reunida, para que seja escutada, meditada 
e se transforme em acção1. É, portanto, 
um anúncio envolvente: «Aqueles, pois, 
que acolheram a sua palavra, fizeram-se 
baptizar» (Act 2, 41). Aquele que escuta 
a palavra proclamada deve reconhecer a 
mensagem salvífica, mostrando-se dispo-
nível para executar a vontade de Deus.

Iconologicamente este lugar estabe-
lece a ligação de dois momentos da his-
tória do homem: o do pecado e da con-
denação consequente, como no livro do 
Génesis, e o da realização da salvação e do 
anúncio: a ressurreição de Cristo, como é 
narrado no final do Evangelho.

O contexto ambiental é sempre o do 
jardim. No livro do Génesis, «Deus deu ao 

1 «Feliz o leitor e os ouvintes das palavras desta profe-
cia, se observarem o que nela está escrito» (Ap. 1, 3).

O AMBÃO
LUGAR DO ANÚNCIO DA RESSURREIÇÃO

homem este mandamento: “Podes comer 
de todas as árvores do Jardim. Mas da 
árvore do conhecimento do bem e do mal 
não comerás, porque no dia em que dela 
comeres terás de morrer» (Gen 3, 6-7). «A 
mulher viu que o fruto da árvore era bom 
para comer, pois era de aspecto atraente e 
agradável aos olhos [...]; tomou do fruto e 
comeu-o. Deu-o também ao seu marido e 
ele comeu [...], Então abriram-se os olhos 
aos dois e perceberam que estavam nus 
[...], maldito é o solo por causa de ti! Deus 
fez para o homem e sua mulher túnicas 
de pele e vestiu-os [...] Deus expulsou-
-os e colocou, diante do jardim do Éden, 
os querubins e a chama da espada fulgu-
rante para guardar o caminho da árvore da 
vida» (Gen 3).

No Evangelho é o Anjo que se dirige 
ao homem. «Havia um jardim, no lugar 
onde Ele fora crucificado e, no jardim, um 
sepulcro novo, no qual ninguém fora ainda 
colocado» (Jo 19, 41). «Após o Sábado, 

Ambão da Igreja abacial do mosteiro beneditino de Singeverga.
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ao raiar do primeiro dia da semana, Maria 
Madalena e a outra Maria vieram ver o 
sepulcro. E eis que [...] o Anjo do Senhor, 
descendo do céu e aproximando-se, remo-
veu a pedra e sentou-se sobre ela. O seu 
aspecto era como o do relâmpago e a sua 
roupa, alva como a neve [...] Mas o Anjo 
disse às mulheres: “Não temais! Sei que 
procurais a Jesus, o crucificado. Ele não 
está aqui, ressuscitou conforme havia 
dito”» (Mt 28, 1-8).

São Germano, patriarca de Con-
stantinopla (715-730), define este lugar, 
chamado Ambão, como «ícone do santo 
sepulcro: o anjo removeu a pedra e estava 
ali para anunciar a ressurreição do Senhor 
às mulheres mirróforas»2. C. Valenciano 
escreve a este propósito: «Enquanto 
símbolo, é presença vicária (que faz as 
vezes) do túmulo vazio e presença eficaz 
do anúncio pascal ao universo. [...] Daí 
as valências das metáforas e das alego-
rias icónicas do ambão. A primeira entre 
elas é a do jardim: do jardim do sepulcro 
vazio ao jardim do Éden, através de um 
processo de acumulação significativa. O 
mesmo processo, do ambão como ícone 
espacial da ressurreição, no qual, no dia 
do Senhor, que é o seu ícone temporal, se 
canta: Primo dierum omnium quo mundus 
exstat conditus / vel quo resurgens Condi-
tor nos, morte victa, liberat. Mas também, 
do jardim do Génesis ao jardim evangé-
lico, através de um processo de polariza-
ção feminina. O mesmo se diga sobre a 
mulher, porque a ela se anuncia a primeira 
morte e também a primeira vida: com a 
acumulação de tudo quanto tão simples 
enunciado abarca na tradição cristã»3.
2 Germano de Constantinopla, «Historia ecclesias-

tica et mistica contemplatio», in Patrologia Graeca 
98, ed J. P. Migne, 392.

3 C. Valenciano, «Ambone e candelabro. Iconografia 
e iconologia», in Gli spazi della celebrazione rituale, 
O.R., Milão 1984, 164-165.

2. Nome e características

Etimologicamente a palavra “Ambão” 
está sujeita a diversas interpretações. A 
mais comum e segura proviria do verbo 
grego ana-baino (subir)4, que indicaria 
um lugar elevado para o qual se sobe. 
Testemunha-o o livro de Neemias quando 
descreve uma solene leitura de um livro 
da Lei que foi reencontrado: «O escriba 
Esdras estava sobre um estrado de madeira 
[...] à vista de todo o povo» (Ne 8, 4-5). 

O termo “ambão” deriva também do 
latim ambiendo, porque circunda e cinge 
quem nele entra ou também do grego 
ambon, forma redonda erguida, convexa, 
que remete para a imagem do escudo, de 
acordo com o que a afirma o Salmo 90,5, 

4 «Todos se levantarão, o diácono subirá ao estrado e 
proclamará [...] lhes revele o Evangelho do seu Cristo, 
os ilumine e os eduque, os instrua no conhecimento de 
Deus» Constitutiones Apostolorum 8,6,2;5).
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na tradução latina da vulgata: «Scuto cir-
cumdavit te Veritas eius».

Pelo facto de se encontrarem com 
frequência dois púlpitos, nas igrejas dos 
séculos passados, interpretou-se o termo 
“ambão” como equivalente de duplice, 
ambo. Com referência ao lugar elevado, 
foi também chamado: suggestum, analo-
gium, pjrgus (torre)5.

o termo bëma deriva da estrutura do 
lugar da Palavra na sinagoga (almenor) e 
nas basílicas siríacas. Esta estrutura con-
sistia num supedâneo elevado, colocado 
um pouco mais à frente do lugar do altar, 
a meio da nave, no meio dos fiéis; normal-
mente era de forma semi-circular, como 
uma ferradura de cavalo, suficientemente 
ampla para nele poder entrar o leitor e as 
cadeiras para o clero6.

Note-se, por fim, que o púlpito não 
deve ser confundido com o ambão. O 
púlpito surgiu para a pregação e não para 
a proclamação da palavra de Deus. De 
facto, não é por acaso que a sua difusão 
esteja ligada ao aparecimento das ordens 
dos frades pregadores.

As igrejas, sobretudo conventuais, 
organizaram a nave da igreja em função da 
pregação e, consequentemente, da escuta; 
por isso o púlpito ocupa uma posição fun-
cional: num lugar alto e colocado a meio 
da nave da igreja. No início era de madeira 
e podia ser movido. Frequentemente eram 

5 Cf. Innocentius III, «De Sacro altaris mysterio 2, 
43», in PL 217, 823. Inocêncio III interpreta a estrutura 
do ambão com a Sagrada Escritura: «O diácono sobe 
ao ambão e proclama o Evangelho segundo a palavra 
do profeta Isaías 40, 9: “Sobe a um alto monte, men-
sageira de Sião; eleva a tua voz com vigor, mensageira 
de Jerusalém; eleva-a, não temas”; e , como diz o 
Senhor, “o que vos digo às escuras, dizei-o à luz do 
dia: o que vos é dito aos ouvidos, proclamai-o sobre os 
telhados” (Mt 10, 27).

6 Cf. N. Maurice-Denis-Boulet, «La leçon des églises 
de l’antiquité», in La Maison-Dieu 63 (1960) 31-33; 
J. P. Sodini, «L’ambon dans l’Eglise primitive», in La 
Maison-Dieu 193 (19939 39-51. 

dois, colocados simetricamente um diante 
do outro, apoiados nas paredes ou agarra-
dos de modo mais estável às colunas da 
nave central.

Mais do que para a liturgia, o púlpito 
estava em função da catequese. O facto de 
serem dois permitia que, em algumas cir-
cunstâncias, durante uma pregação espe-
cial ou na catequese da tarde dominical, 
ao segundo púlpito subisse alguém de 
entre as pessoas para questionar o prega-
dor ou pedir algum esclarecimento. Algu-
mas vezes, esta segunda pessoa desempe-
nhava o papel de antagonista ou de “diabo 
contestador”.

3. Orientações Pós-conciliares

O ambão foi gradualmente readqui-
rindo o seu valor nos documentos da 
reforma litúrgica. A Constituição conciliar 
sobre a liturgia, Sacrosanctum Concilium 
(1963), não lhe faz qualquer referência; a 
primeira Instrução para uma exacta apli-
cação da Constituição sobre a sagrada 
liturgia7 (26 de Setembro de 1964), men-
ciona-o sempre juntamente com a balaus-
trada, lugar alternativo para proclamar a 
leitura8. Só mais tarde, com a Instrução 
Geral ao Missal Romano9, se menciona 
o ambão como «lugar da proclamação 
das leituras», sem qualquer referência à 
balaustrada, recuperando a sua função de 

7 Cf. Sagrada Congregação dos Ritos, «Inter oecu-
menici», in AAS 56 (1964) 877-900.

8 Cf. Sagrada Congregação dos Ritos, «Inter oecu-
menici», 49 e 52. No nr. 96 diz que «convém que haja 
um ambão, ou ambões, para a proclamação das leituras 
sagradas, dispostos de forma que os fiéis possam ver e 
ouvir bem os ministros».

9 Foi promulgada pela Sagrada Congregação dos Ritos 
em 6 de Abril de 1969 e novamente publicado na editio 
typica altera (1973) com o título de Princípios e Nor-
mas do Missal Romano.
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ícone do testemunho e anunciador da res-
surreição10.

A mesma Instrução, no capítulo V, 
apresenta o ambão como “lugar”, de onde 
se anuncia a palavra de Deus. Nela é dito, 
finalmente que a dignidade da palavra de 
Deus exige um lugar «adequado para a 
sua proclamação e para o qual, durante a 
liturgia da palavra, convirja espontanea-
mente a atenção dos fiéis» (IGMR 309). 
Este artigo retoma quase literalmente o 
nr. 96 da Instrução Inter Oecumenici, 
mas é substancialmente diferente no seu 
conteúdo. Neste não é a funcionalidade 
do lugar a prevalecer, mas a dignidade da 
própria Palavra de Deus e da sua procla-
mação e, consequentemente, da sua con-
veniente audição11 .

É, portanto, a dignidade da Palavra de 
Deus a exigir um lugar solene para a sua 
proclamação, de tal modo que este possa 
chamar facilmente toda a atenção que 
se requer. Para garantir essa dignidade, 
o ambão foi adquirindo cada vez mais 
relevo nos documentos pós-conciliares. 
Uma completa apresentação dos elemen-
tos celebrativos da liturgia da Palavra apa-
receu com os Praenotanda (Preliminares) 
da segunda edição do Ordenamento das 
leituras da missa, no artigo 2 do capítulo 
II, intitulado: Elementos que contribuem 
para celebrar condignamente a liturgia 
da Palavra. No nr. 35 até são menciona-
dos «os livros» (leccionários), afirmando 
que se estes são «na acção litúrgica sinais 
e símbolos das realidades, sejam real-
mente dignos, adornados e belos».
10 No período pascal é ao lado do Ambão que é colocado 

o círio pascal, símbolo da ressurreição; na Epifania, 
depois da leitura do Evangelho, o diácono anuncia a 
data da Páscoa (determinada pelo cânon nr. 9 do III 
Concílio de Braga, 578). 

11 Este artigo (nr. 96) da Instrução Inter Oecumenici 
dizia: «É conveniente que haja um ambão ou ambões... 
Estejam dispostos de tal maneira que o ministro possa 
ser comodamente visto e ouvido pelos fieis». 

No que respeita ao ambão, a mudança 
é significativa em relação à Instrução 
Geral ao Missal Romano: de «é conve-
niente que haja» (IGMR 309), passou-se a 
um «Deve haver» (POLM 32); ordenando 
que em todas as igrejas “deve haver” um 
lugar da proclamação da palavra e não 
uma simples estante que sustente o livro12. 
De facto, a “estante” tem apenas um 
carácter funcional, enquanto a identidade 
do ambão provém da sua “estrutura-lugar” 
do qual é proclamado o anúncio da salva-
ção e da sua realização em Cristo13. Além 
disso, precisamente por ser um “lugar”, o 
ambão exige um espaço que seja seu, sufi-
cientemente amplo e adequado à acção 
que nele se desenrola. 

Este lugar deve ser elevado, isto é, 
mais alto em relação ao «presbitério». A 
sua elevação não está unicamente em fun-
ção da acústica ou da visibilidade, mas é 
simbólica14. Todavia, não se exclui a fun-
ção prática. O número 32 diz: «ajude os 
fiéis, o melhor possível, a ouvir e a prestar 
atenção durante a liturgia da palavra»15.
12 No espaço da igreja deve haver um lugar elevado, fixo, 

dotado de conveniente disposição e nobreza, que cor-
responda à dignidade da palavra de Deus e ao mesmo 
tempo recorde com clareza aos fiéis que na Missa se 
prepara tanto a mesa da palavra de Deus como a mesa 
do Corpo de Cristo e, finalmente, os ajude, o melhor 
possível, a ouvir e a prestar atenção durante a liturgia 
da palavra. Por isso, deve atender-se, de acordo com 
a estrutura de cada igreja, às proporções e harmonia 
entre ambão e o altar (POLM 32).

13 PNMR 309: «Este lugar deve ser um ambão estável 
e não uma simples estante móvel»; POLM 16: «As 
leituras, na celebração da missa com a participação do 
povo, devem proclamar-se sempre do ambão».

14 Sobre o Ambão de S. Pedro, no Vaticano, da época de 
Pelágio I (556-561), desaparecido juntamente com a 
antiga basílica no século XV, estava escrito: «Scandite 
cantantes Domino Dominumque legentes / Ex alto 
populis verba superna sonent». 

15 POLM 32. O cardeal M. Martini, falando das novas 
igrejas da diocese ambrosiana, diz que teve, fre-
quentemente, de “pregar do altar, porque o ambão 
não era visto pela assembleia. Mais frequentemente 
ainda notei – continua o cardeal – que o ambão foi 
secundariamente tido em conta, de maneira artificial, 
quando não era substituído por uma simples estante 
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Desta característica, percebe-se que 
o ambão deve ser diferente do chamado 
“presbitério”, entendido como o lugar do 
altar e não como lugar dos presbíteros. 
Portanto, o ambão enquanto lugar deve 
ser diferente do lugar do altar; se estives-
sem sobre o mesmo plano estariam unidos 
de modo excessivo16.

Mesmo em estrita relação com o 
altar17, o lugar da palavra é uma realidade 
litúrgica diferente. Em algumas celebra-
ções, tem uma primazia que, ainda que 
relacionada com o altar, em momentos 
diversos de uma mesma celebração, ou 
em celebrações distintas, desempenha 
papéis significantes e qualificantes.

O ambão deve ser fixo (PNRM 309), 
não artificial ou provisório; deve ser anún-
cio e memória da ressurreição, mesmo 
depois da celebração. Também, por isso, 
se requer a mesma estabilidade para o 
altar e para a pia baptismal18. Além disso, 
a constante permanência do ambão faci-
lita a consideração da sua importância, 
favorecendo a percepção da sua mensa-
gem iconológica. Para isto o nr. 32 dos 
Preliminares do Ordenamento das Lei-
turas da Missa deseja também que este 
lugar seja «dotado de conveniente dis-
posição e nobreza, que corresponda à 
dignidade da palavra de Deus». O nr. 33 

móvel. Isto parece-me uma ofensa à dignidade da 
Palavra, a qual tem um papel muito importante na 
celebração litúrgica [...]. É preciso que haja um lugar 
verdadeiramente cómodo para falar, para que o homi-
liasta seja visto, seja ouvido, possa apoiar, exprimindo 
familiarmente o que quer dizer. Um lugar espaçoso, 
perspícuo, que ponha o leitor e o pregador à-vontade e 
predisponha a assembleia para a escuta», (Cf. M. Mar-
tini, Lasciarsi penetrare dal mistero indicibile, 18. 

16 O Testamentum Domini (séc. IV) diz que este lugar no 
qual se fazem as leituras deve ser fora do santuário, 
mas não longe do altar. Deve-se ter em conta que não 
haja uma sobreposição de sinais.

17 POLM 32: «Deve atender-se, de acordo com a estru-
tura de cada igreja, às proporções e harmonia entre 
ambão e o altar».

18 Cf. PNRM 309; Ordo Baptismi, 10.

acrescenta que «convém que o ambão seja 
adornado com sobriedade, de acordo com 
a sua estrutura, de modo permanente ou 
ocasional, ao menos nos dias mais sole-
nes. Deve-se, no entanto, ter presente que 
a sua fundamental decoração é a luz. Esta, 
para além de funcional19, é intrínseca à 
simbologia deste lugar, para que todos 
possam dizer com o Salmista: «A tua pala-
vra é lâmpada para os meus pés, e luz para 
o meu caminho» (Sl 119, 105). Quanto à 
ornamentação de flores, é importante que 
estas sejam vivas, não cortadas, sinal de 
esperança e de frutos futuros, imagem da 
variedade fecunda da palavra de Deus que 
é semeada, destinada a frutificar. (Lc 8,8). 
Elas serão, além disso, memória do jardim 
no qual ressoou o anúncio angélico da res-
surreição de Cristo. Uma eventual deco-

19 POLM 34: «Devem tomar-se providências para que 
os leitores disponham, no ambão, de iluminação 
suficiente para lerem o texto e possam eventualmente 
utilizar os instrumentos técnicos modernos para se 
fazerem ouvir facilmente pelos fiéis».
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ração iconográfica deve sempre apontar 
para este mistério originário.

Alguns arquitectos e sacerdotes servi-
ram-se da imagem da “mesa da palavra” 
que se encontra junto à mesa do Corpo de 
Cristo20, para dar ao ambão uma estrutura 
muito semelhante à mesa do altar, mas 
mais pequena: esta solução não é de facto 
feliz, porque na prática confunde duas 
realidades rituais bem diferentes: o Altar, 
ícone do sacrifício; o ambão, ícone da res-
surreição.

O ambão é lugar reservado21; reser-
vado ao livro das Sagradas Escrituras, 
para o diácono e leitor que, por direito e 
dever, ali sobem para a proclamação da 
Palavra, e ao cantor para o canto do salmo 
responsorial; A homilia e a oração dos 
fiéis podem proferir-se do ambão, dada 
a íntima conexão destes elementos com 
toda a liturgia da palavra22. Para que os 
fiéis se habituem a ver este lugar como 
monumento da palavra de Deus e cons-
tante anúncio da salvação, é inopurtuna 
qualquer excepção a esta norma. Pelo 
contrário, convém que a proclamação da 
Palavra seja sempre feita do ambão, e não 
só na celebração eucarística.

 Conclusão

A valência simbólica do espaço 
sagrado está presente, de modo mais ou 
20 POLM 32: «recorde-se que na Missa se prepara tanto 

a mesa da palavra de Deus como a mesa do corpo de 
Cristo».

21 POLM 33: «Como o ambão é o lugar de onde os minis-
tros anunciam a palavra de Deus, deve reservar-se por 
sua própria natureza às leituras, ao salmo responsorial 
e ao precónio pascal. No entanto, a homilia e a oração 
dos fieis podem proferir-se do ambão, dada a íntima 
conexão destes elementos com toda a liturgia da pala-
vra. Não é conveniente que outros subam ao ambão, 
por exemplo, o comentador, o cantor ou aquele que 
dirige os cânticos».

22 PNMR 309; POLM 33.

menos explícito, em muitos debates teóri-
cos e projectos práticos. Em tais debates e 
projectos sobressaem sobretudo dois tipos 
de problemas. O primeiro diz respeito aos 
pressupostos necessários para definir a 
relação entre arquitectura e a construção 
de igrejas, baptistérios, capelas e espaços 
litúrgicos. O segundo diz respeito ao con-
flito das competências específicas, como a 
do arquitecto e do liturgista (mas também 
do escultor e do músico).

Obviamente os dois tipos de proble-
mas entrelaçam-se, pois, de um lado, 
temos os pressupostos técnicos e artísti-
cos da arquitectura e, do outro, os pres-
supostos funcionais e rituais do liturgista. 
Quando se parte do propósito de har-
monizar as exigências da construção ou 
reestruturação do espaços e as exigências 
da acção ritual, o jogo dos pressupostos 
e das competências não é fácil de resol-
ver numa tese unitária e partilhada por 
todos. As tendências mais apropriadas, 
no meu parecer, são aquelas que, por 
um lado, evitam o reducionismo e, por 
outro, favorecem a inter-disciplinaridade. 

O reducionismo, em âmbito arquitec-
tónico, existe quando os pressupostos téc-
nicos prevalecem sobre os artísticos, dado 
que neste caso fica comprometida a força 
simbólica do espaço em geral e do sagrado 
em particular. Em âmbito litúrgico há 
reducionismo quando se concebe a relação 
entre espaço e rito em termos funcionais, 
segundo o qual o lugar do culto deve ser 
pensado e projectado apenas em referên-
cia à execução das acções litúrgicas que 
nele se executam: neste caso, esquece-se 
que o espaço litúrgico não é apenas aquilo 
que contém o rito, mas também a lingua-
gem que o exprime.

Dom Abade
Bernardino Ferreira da Costa, OSB
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Pergunta:

Qual é, neste momento, o entendi-
mento da Igreja Católica Portuguesa 
quanto ao destino a dar às cinzas que 
resultam da cremação. É que me con-
fronto com a necessidade de proceder à 
cremação das ossadas de uma familiar, e 
gostaria de saber que destinos a dar às 
cinzas admite a Conferência Episcopal 
Portuguesa.

Resposta:

Agradeço ao nosso consulente a per-
gunta que nos coloca. É um tema sensí-
vel, delicado e não muito usual. Razões de 
sobra para o apresentarmos com equilíbrio 
do ponto de vista católico, já que o con-
sulente pergunta expressamente qual é, 
neste momento, o entendimento da Igreja 
Católica Portuguesa quanto ao destino a 
dar às cinzas que resultam da cremação. 
Desde já adianto que as normas e orienta-
ções que indicarei a seguir, são todas da 
Igreja Católica Universal e não da Igreja 
Católica neste ou naquele país.

Se quiser passar por cima de tudo o 
que vou escrever e ir directamente para a 
alínea final deste trabalho, aí encontrará a 
resposta simples à pergunta que faz. Dado 
tratar-se de um tema actual mas nem sem-
pre muito bem esclarecido, aproveitei a 
oportunidade para me alongar um pouco 
mais, de modo a esclarecer outros aspec-
tos e não só o da sua dúvida. 

Cemitério e inumação ou sepultura

Os dicionários definem os cemitérios 
como os recintos destinados à sepultura 
dos defuntos. 

A Igreja Católica considera o cemité-
rio como lugar sagrado, e por essa razão 
«procura e recomenda que os novos cemi-
térios... recebam a bênção e neles seja eri-
gida a cruz do Senhor, sinal de esperança 
e de ressurreição para todos os homens» 
(Ritual das Bênçãos, 1115; EDREL 3498). 

Em consequência da sua fé em Deus, 
Pai de todos os seres humanos, os cris-
tãos honram nos cemitérios, não só os 
corpos dos seus irmãos na fé, mas tam-
bém os daqueles homens e mulheres que 
aí foram sepultados, independentemente 
da sua religião, «porque a todos redimiu 
Cristo na cruz, derramando por eles o 
seu sangue» (Ibidem), e nas suas roma-
gens aos cemitérios, em certos dias do ano 
ou sempre que se incorporam no funeral 
de alguém, têm o hábito de rezar ao Pai 
celeste tanto por aqueles que «morreram 
na paz de Cristo como por aqueles cuja fé 
só Deus conheceu» (Ibidem).

O costume cristão, herdado dos 
judeus, de inumar os defuntos (inumar 
deriva de humus, que significa terra), ou 
seja, de enterrar os corpos daqueles que 
morrem, acabou por ser considerado pela 
Igreja como o mais conforme à visão 
cristã da morte. 

Porquê? Porque a inumação ou sepul-
tura, por um lado «recorda a terra de onde 
o homem foi tirado (cf. Gn 2, 7) e à qual 

QUESTÕES LITÚRGICAS

Cremação ou incineração
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retorna (cf. Gn 3, 19; Sir 17, 1); e por 
outro lado, evoca a sepultura de Jesus, 
grão de trigo que, lançado à terra, produ-
ziu muito fruto (cf. Jo 12, 24)» (Directório 
sobre a piedade popular e a Liturgia, 254; 
EDREL 5902). 

Desenvolvamos, de maneira sucinta, 
o que acaba de ser transcrito. A preferên-
cia da Igreja pela sepultura fundamenta-se 
em dois tipos de textos bíblicos: três do 
Antigo Testamento, a propósito da criação 
do homem e do seu fim: «Então o Sen-
hor Deus formou o homem do pó da terra 
e insuflou-lhe pelas narinas o sopro da 
vida, e o homem transformou-se num ser 
vivo» (Gen 2, 7); «Comerás o pão com o 
suor do teu rosto, até que voltes à terra 
de onde foste tirado; porque tu és pó e 
ao pó voltarás» (Gen 3, 19); «O Senhor 
criou os homens a partir da terra, e a ela 
de novo os faz voltar» (Bem Sirá 19, 1); 
e dois do Novo Testamento, a propósito 
da sepultura de Jesus e da fé cristã na 
ressurreição: «José de Arimateia tomou 
o corpo de Jesus, envolveu-o num lençol 
limpo e depositou-o num túmulo novo, que 
tinha mandado talhar na rocha. Depois, 
rolou uma grande pedra contra a porta do 
túmulo e retirou-se» (Mt 27, 59-60 textos 
paralelos); «Chegou a hora de se revelar 
a glória do Filho do Homem. Em verdade, 
em verdade vos digo: se o grão de trigo, 
lançado à terra, não morrer, fica ele só; 
mas, se morrer, dá muito fruto» (Jo 12, 
23-24). 

Até há poucos anos, por influência do 
cristianismo na Europa e nos outros qua-
tro continentes, a prática da inumação era 
corrente nos países com maioria de popu-
lação cristã, embora houvesse outras prá-
ticas em povos maioritariamente não cris-
tãos (China, Índia, etc.), onde, em lugar 
da inumação ou enterro, se praticava e 
pratica a cremação ou incineração. 

Cremação ou incineração

Cremar e incinerar são duas palavras 
exactamente com o mesmo significado: 
queimar o corpo do defunto pelo fogo, 
reduzindo-o a cinzas. Trata-se de um 
«costume ritual de muitas culturas e reli-
giões, pelo seu simbolismo de destruição, 
purificação e sacrifício» (Dicionário Ele-
mentar de Liturgia). 

Os últimos decénios têm testemu-
nhado como a sensibilidade cristã está a 
mudar a este respeito. De facto, embora 
a maioria das pessoas baptizadas continue 
a optar pela inumação dos seus familiares 
defuntos, há uma percentagem, a nível 
nacional, que não ultrapassa ainda os 6%, 
que escolhem a cremação ou incineração. 
Isto significa que deixou de ser estranho 
«que também os cristãos optem por inci-
nerar os restos mortais das pessoas que-
ridas, ou peçam para si mesmas que, à 
hora da morte, se lhes faça esta forma de 
exéquias, facto que, no fundo, não marca 
grande diferença quanto ao destino dos 
restos mortais, que é pó, e quanto à fé, na 
sua futura ressurreição» (Dicionário Ele-
mentar de Liturgia). 

Ainda não há muito tempo fiquei deve-
ras admirado quando os familiares de duas 
pessoas minhas conhecidas, um homem 
e uma mulher, cristãos empenhados nas 
respectivas paróquias e muito praticantes, 
falecidas repentinamente, optaram pela 
cremação. Em ambos os casos, todos os 
amigos que participaram nas exéquias se 
mostraram surpreendidos, de modo parti-
cular os não praticantes. 

Terminada a cremação, processo que 
demora algumas horas, e que é passado 
na intimidade da família, esta recebe uma 
pequena urna com as cinzas. A legislação 
do Estado Português consta do art. 19 do 
Decreto-Lei n.º 411/98, de 30 de Dezem-
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bro de 1998 e exprime-se assim: «1 – As 
cinzas resultantes de cremação ordenada 
pela entidade responsável pela adminis-
tração do cemitério são colocadas em 
cendrário. 2 – As cinzas resultantes das 
restantes cremações podem ser: a) Colo-
cadas em cendrário; b) Colocadas em 
sepultura, jazigo, ossário ou columbário, 
dentro de recipiente apropriado; c) Entre-
gues, dentro de recipiente apropriado, a 
quem tiver requerido a cremação, sendo 
livre o seu destino final». 

O que aqui se diz sobre as cinzas 
resume-se ao seguinte: 1) umas são obri-
gatoriamente colocadas em cendrário; 2) 
outras podem ter como destino o cendrá-
rio, uma sepultura, um jazigo, um ossá-
rio ou columbário, sempre em recipiente 
apropriado; 3) e outras ainda podem ser 
entregues a quem tiver requerido a crema-
ção, sendo livre o seu destino final.

Penso que vai ser esta a situação em 
que o nosso consulente vai encontrar-se 
um dia destes, a julgar pela suas palavras: 
É que me confronto com a necessidade de 
proceder à cremação das ossadas de uma 
familiar, e gostaria de saber que desti-
nos a dar às cinzas admite a Conferência 
Episcopal Portuguesa.

Um pouco de legislação canónica

Começo por dizer-lhe que nem sem-
pre o entendimento da Igreja Católica foi 
o mesmo acerca da cremação ou incine-
ração. Não há que ficar admirado por 
isso. Dizia assim o Código de Direito 
Canónico anterior ao actual: «A todos os 
baptizados se deve dar sepultura eclesiás-
tica. Mas são privados dela... aqueles que 
tenham mandado que o seu corpo seja 
queimado...» (CDC de 1917, can. 1239, 3. 
1240, 5). 

O Código de Direito Canónico actual 
exprime-se de outro modo: «A Igreja 
recomenda vivamente que se conserve o 
piedoso costume de sepultar os corpos 
dos defuntos; mas não proíbe a crema-
ção, a não ser que tenha sido preferida 
por razões contrárias à doutrina cristã» 
(CDC de 1983, can. 1176, 3; EDREL 
3201). 

Comparando os dois textos no que têm 
de comum, conclui-se que ambos mani-
festam claramente a sua preferência pelo 
piedoso costume de sepultar os corpos 
dos defuntos. Mas enquanto o primeiro 
ameaçava de pena eclesiástica os fiéis que 
optassem pela cremação do seu corpo, o 
segundo, que é o actual, não proíbe a cre-
mação, a não ser que tenha sido preferida 
por razões contrárias à doutrina cristã. 

O novo Ritual das Exéquias

O novo Ritual das Exéquias fala da 
cremação nos seus Preliminares nestes 
termos: «Àqueles que tiverem optado pela 
cremação do próprio cadáver pode con-
ceder-se a possibilidade de celebrarem 
as Exéquias cristãs, a não ser que a sua 
decisão seja devida a razões contrárias 
à fé cristã. Estas Exéquias celebram-se 
segundo o esquema em uso na região, de 
tal maneira, porém, que não se esconda a 
preferência da Igreja pela sepultura dos 
corpos, como o próprio Senhor quis ser 
sepultado, e deve-se evitar o perigo de 
escândalo ou estranheza por parte dos 
fiéis. Neste caso, os ritos previstos para 
a capela do cemitério ou junto da sepul-
tura podem realizar-se na própria sala 
crematória, se não houver outro lugar 
apto, evitando com a devida prudência 
todo o perigo de escândalo e de indiferen-
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tismo religioso» (Ritual das Exéquias, 16; 
EDREL 1414).

Mas a maior novidade deste novo 
Ritual é o seu Capítulo V, dedicado por 
inteiro à “Celebração das exéquias no 
caso de cremação do cadáver”. Vale a 
pena percorrê-lo de princípio ao fim. Esta 
celebração pode ter lugar na igreja ou no 
crematório, com ritos e orações antes ou 
também depois da incineração.

A primeira observação é esta: «A Igreja 
prefere que se conserve o costume tradi-
cional de sepultar os corpos dos cristãos, 
porque com este gesto se imita melhor a 
sepultura do Senhor» (n. 94). Uma bela 
formulação, clara e fundamentada. Quan-
tos cristãos a terão ouvido ler ou comentar 
pelos seus pastores? Talvez muitos dos que 
optaram ou virão a optar pela cremação o 
não fizessem se conhecessem as razões 
pelas quais a Igreja, mãe e mestra de 
todos os seus filhos, prefere a inumação. 
Pelo acto de sepultar os corpos dos cris-
tão imita-se melhor a sepultura do Senhor. 
Quando se diz isto e quando quem lê tem 
fé esclarecida, não precisa de outras razões 
para optar pela inumação, de maneira livre, 
voluntária e por razões de fé.

O referido n. 94 tem uma segunda 
parte, de uma abertura total à liberdade de 
escolha de cada cristão: «Os fiéis têm, con-
tudo, a liberdade de preferir a cremação 
do seu próprio corpo, sem que tal escolha 
impeça a celebração dos ritos cristãos». 
Não há qualquer diferença, na celebração 
dos ritos, entre quem opte pela inumação 
ou pela cremação. Assim o diz expressa-
mente o n. 95: «O facto da cremação do 
cadáver não comporta por si particulares 
diferenças rituais, uma vez que as Exé-
quias, no caso de cremação, se celebram 
perante o cadáver, antes da cremação do 
corpo, e com os mesmos ritos e fórmulas 
que se usam nas exéquias habituais».

O n. 96 parte duma constatação: não 
há procissão ao cemitério, mas sim con-
dução do corpo do defunto ao crematório. 
Por essa razão, «uma vez que este rito não 
inclui a procissão ao cemitério e a bên-
ção do sepulcro, o rito da Encomendação 
e Despedida deve celebrar-se na própria 
igreja no final da Liturgia da Palavra, 
omitindo a procissão ao cemitério ou ao 
lugar da cremação».

Mas o n. 97 excede todos os outros em 
abertura e comunhão de sentimentos com 
os familiares do defunto, sem esquecer, 
contudo, a função educadora e esclare-
cedora de qualquer norma: «Embora seja 
melhor e mais expressivo celebrar o rito 
exequial antes da cremação do cadáver, 
se a família o preferir e o Ordinário do 
lugar o julgar conveniente, pode permitir-
-se também que a cremação tenha lugar 
antes dos ritos exequiais. Neste caso, 
o rito pode celebrar-se perante a urna 
com as cinzas, segundo o rito que figura 
neste capítulo. Se as exéquias se celebram 
depois da cremação do cadáver, perante a 
urna, esta será levada, no fim da celebra-
ção, ao lugar – cemitério ou columbário – 
destinado para este efeito. Em caso algum 
a urna com as cinzas do defunto poderá 
levar-se de novo à igreja para a come-
moração do aniversário ou noutras oca-
siões». As cinzas não devem andar a pas-
sear e a mostrar-se. A rubrica equipara-as 
ao corpo do defunto, que uma vez sepul-
tado não volta a exumar-se para o trazer 
de novo à igreja. Isso seria de muito mau 
gosto. O respeito devido aos mortos não 
o consente. A lei romana castigava com 
penas severas quem violasse um túmulo.

Finalmente a resposta à pergunta feita

Como o dissemos ao começar esta res-
posta, caro consulente, aproveitámos a sua 
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pergunta para ir muito além daquilo que 
pretendia saber, e que resumimos agora 
numa simples frase. Ao levantar as ossadas 
da sua familiar, pode optar por duas solu-
ções: a) colocá-las numa nova sepultura, 
ou num jazigo; b) ou cremá-las e colocar 
as cinzas numa sepultura, num jazigo, num 
cendrário ou num columbário. 

A lei civil permite que leve as cin-
zas para sua casa e lhe dê o destino final 
que entender, dentro do que é razoável e 
humano. A Igreja não o aconselha a proce-
der desse modo. Diz-lhe antes o seguinte: 
«No nosso tempo, também devido à alte-
ração das condições de ambiente e de 
vida, está a consolidar-se a prática da 
cremação do corpo do defunto... Em rela-

ção a essa opção, exortam-se os fiéis a 
não conservar em casa as cinzas de fami-
liares, mas a dar-lhes a habitual sepul-
tura, até quando Deus fizer ressurgir da 
terra aqueles que lá repousam e o mar 
restituir os seus mortos (cf. Ap 20, 13)» 
(Directório sobre a piedade Popular e a 
Liturgia, 254; EDREL 5902).

Mais resumidamente ainda: no dia em 
que tiver reduzido a cinzas as ossadas da 
sua familiar, deponha-as numa sepultura ou 
num jazigo. É assim que pensa e ensina não 
apenas a Conferência Episcopal Portuguesa 
mas toda a Igreja Católica, esposa bem 
amada do Senhor, mãe e mestra dos cristãos.

Um colaborador do SNL

Pergunta:
Com a reforma do Vaticano II, o altar 

afastou-se da parede, onde anteriormente 
estava o altar-mor... Na generalidade das 
igrejas foi necessário fazer uma adap-
tação no presbitério, ficando um espaço 
entre o altar e o antigo local do altar-mor 
e retábulo. Tenho reparado que, numa 
igreja com estas características, se o San-
tíssimo Sacramento não está no presbité-
rio, sempre que os acólitos passam entre 
o altar e o antigo retábulo, fazem a incli-
nação virados de costas para o altar, isto 
é virados para a parede do fundo, onde 
estava o antigo altar-mor... Até os senho-
res padres tenho visto a fazer isto. Como 
não compreendo gostava que me dessem 
uma explicação.

Resposta:
Começo por pedir-lhe desculpa, caro 

consulente, por ter demorado tanto tempo 

em responder à sua pergunta, que é deve-
ras interessante, pelo facto de nos lembrar 
como certos hábitos adquiridos são difí-
ceis de desarreigar, por se terem tornado 
inconscientes na sua repetitividade.

Com efeito, não há razão nenhuma 
para que acólitos e senhores padres conti-
nuem a proceder desse modo. É caso para 
aplicar à situação que descreve o ditado 
popular português: «Rei morto, rei posto». 
O rei morto equivale aqui ao antigo altar-
-mor, e o rei posto ao novo altar onde o 
sacerdote celebra voltado para o povo. 

A única situação que justificaria tal 
modo de agir, mas então deveria genuflec-
tir-se e não fazer uma simples inclinação 
do corpo ou da cabeça, seria a permanên-
cia, no espaço do antigo altar-mor, do 
sacrário ou tabernáculo com o Santíssimo 
Sacramento. Como assim não é, estão 
completamente desajustadas as inclina-
ções de que fala na sua pergunta.

Inclinação feita para o lugar do antigo altar-mor
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Pai nosso

É sempre de louvar a atitude de quem 
procura defender a dignidade e a beleza 
da liturgia da Igreja que peregrina por este 
mundo sob a orientação daqueles que Jesus 
colocou à frente da mesma como guias e 
pastores. Escutar, portanto, o Magistério 
da Igreja é o mesmo que escutar Jesus, o 
Bom Pastor. (Cf. Lc 10, 16). Não peregri-
namos isolados; devemos caminhar em e 
com a Igreja.

Às questões colocadas vou responder 
com recurso à Instrução Musicam Sacram 
(MS), documento que foi redigido pela 
Congregação do Culto Divino a pedido 
do Papa Paulo VI e pelo mesmo assinada 
só após doze revisões do texto. Vamos às 
questões.

1. Pode cantar-se o Pai nosso?

A Instrução MS diz o seguinte no nº 
5: «A acção litúrgica reveste-se de maior 
nobreza quando é celebrada com canto: 
cada um dos ministros desempenha a sua 
função própria e o povo participa nela. 
(…) Os pastores de almas, portanto, hão-
-de esforçar-se por conseguir esta forma 
de celebração. (…)»

Continuando, diz no nº 7: «Entre a 
forma solene e mais plena das celebrações 
litúrgicas (…) e a forma mais simples (..) 
pode haver vários graus, conforme o canto 
tenha maior ou menor lugar. Todavia, na 
escolha das partes que se devem cantar, 
começar-se-á por aquelas que por sua 
natureza são de importância maior (…)». 
E o nº 28 da referida Instrução propõe três 
graus de participação «para que se torne 
mais fácil (…) melhorar a celebração da 
Missa por meio do canto». Entre os ele-

mentos que integram o primeiro grau 
estão: «as saudações do presidente com 
a as respostas do povo, (…) o prefácio 
com os respectivos diálogos e o Sanctus, 
a oração do Senhor – Pai nosso – (…). O 
segundo grau (inclui os cantos do Ordiná-
rio da Missa: glória, credo …) e terceiro 
grau (Cânticos de Entrada e Comunhão) 
nunca deveriam usar-se «senão unidos 
com o primeiro grau». As circunstâncias 
locais nem sempre permitem esta concre-
tização.

Assim, podemos concluir que, quando 
há canto na celebração da Missa, o Pai 
nosso deveria ser sempre cantado.

2. Pode antepor-se ou acrescentar-se 
 um outro canto ao Pai nosso?

Respondo a partir do nº 35 da MS que 
nos mostra a seriedade com que deve ser 
tratado.

a) – «O Pai nosso, é bom que o diga o 
povo juntamente com o sacerdote. [Antes 
do Concílio era dito só pelo presidente; 
o povo intervinha apenas no final com a 
súplica “sed libera nos a malo, isto é, “mas 
livrai-nos do mal”]. Se for cantado em 
latim, empregam-se as melodias oficiais 
já existentes [actualmente, são 3]; mas, se 
for cantado em língua vernácula, as melo-
dias devem ser aprovadas pela autoridade 
territorial competente [em Portugal, é a 
Conferência Episcopal]». O nosso Missal 
de Altar contém duas melodias oficiais: o 
Tom I e o Tom II, para distinguir os dias 
solenes de outros.

b) – Introduzir um outro canto antes 
do Pai nosso não parece atitude correcta. 
Para todos os cânticos usados em liturgia, 
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é preciso ter em consideração a música e 
os textos. Por exemplo, dizer «Perdoa e 
destrói os reinos em que a corrupção 
é a lei mais forte (…)» será uma súplica 
cristã?! Atitude semelhante tiveram os 
apóstolos João e Tiago quando iam a 
caminho de Jerusalém. Perante a oposi-
ção dos samaritanos, disseram: «Senhor, 
queres que digamos que desça fogo do 
céu e os consuma? Mas Ele, voltando-se, 
repreendeu-os.» (Lc 9, 54). E depois, se 
logo a seguir se diz o «Pai nosso que estais 
nos céus… perdoai-nos as nossas ofensa 
assim como nós perdoamos…», como se 
liga uma coisa com a outra? Quando é que 
rezamos com sinceridade? 

Além das dúvidas doutrinais ou da 
oportunidade do que se diz, cantando, não 
fica bem atribuir a Jesus o que Ele não 
disse. Sabe a aldrabice! Na verdade, o pre-
sidente da celebração introduz a oração 
com estas palavras (ou outras semelhan-
tes): «Num só coração e numa só alma 
vamos rezar como o Senhor nos ensinou». 
Não consta que Ele tenha ensinado assim: 
“Pai nosso, em Ti cremos…” ou “Todo o 
mundo é um hino de glória…” ou “Pai 
nosso, dos pobres marginalizados…” ou 
“… ???” Não, não consta! Ele recomen-
dou antes: «Nas vossas orações não sejais 
como os gentios, que usam de vãs repeti-
ções, porque pensam que por muito fala-
rem, serão atendidos. Não façais como 
eles (…). Rezai, pois, assim: Pai nosso 
que estais nos céus …» (Mt 6, 7-13). E 
está tudo dito.

c) – Consideremos também o motivo 
desta “inovação”. Para ser diferente? Para 
dar mais solenidade? Para mostrar que 
somos criativos? Para … ?!

Repare. Já se iniciou o “Rito da 
Comunhão”. Além de alongar demasiada 
e aparatosamente aquele momento, parece 
que mais perturba que favorece a atitude 

interior dos fiéis: distrai do essencial. 
Assim, nas acções litúrgicas, o canto a 
que se refere a consulta não é aceitável; 
em outras ocasiões… (desde que não haja 
erros doutrinais), viva a santa liberdade 
dos filhos de Deus. 

Em resumo: em tudo e com simplici-
dade devemos procurar e seguir a verdade 
que o Senhor nos propôs.

3. E se o presidente da celebração 
 admitir esta [ou outra] inovação?

Comemorámos, em 11 de Outubro de 
2012, o 50º aniversário da abertura do II 
Concílio do Vaticano. Foi um Concílio 
eminentemente pastoral. Um dos temas 
tratados foi a Sagrada Liturgia. A propó-
sito da reforma da mesma lê-se no nº 22 
da Constituição Sacrosanctum Concilium: 
«A regulamentação da sagrada liturgia 
depende unicamente da autoridade da 
Igreja, a qual reside na Sé Apostólica e, 
segundo as normas do Direito, no Bispo.

Por isso, em matéria litúrgica, abso-
lutamente mais ninguém, mesmo que seja 
sacerdote, acrescente, tire ou mude coisa 
alguma por iniciativa própria».

Isto é o que está determinado. A Igreja 
é o povo de Deus, livre, mas não sem lei, 
peregrino a caminho da pátria definitiva. 
Como membros deste povo devemos pro-
curar caminhar juntos, em união com o 
Papa e o nosso Bispo, mantendo e defen-
dendo a unidade entre todos, segundo a 
vontade do Senhor. «Pai, que todos sejam 
um …» (Jo 17, 20-23).

Foi esta a minha reflexão a propósito 
da consulta feita. Se quiser aprofundar 
mais os temas relacionados com a Liturgia 
e Música Sacra, poderá recorrer a obras 
publicadas pelo Secretariado Nacional de 
Liturgia, tais como:
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– A Beleza da Liturgia (colectânea 
recente de perguntas e respostas)

– A Instrução Geral do Missal 
Romano

– A Música Sacra nos Documentos 
da Igreja (Legislação produzida pelo 
Magistério da Igreja ao longo de todo o 
séc. XX)

Um colaborador do SNL

Leitora, sim ou não?

Pergunta:

Uma jovem casada com um rapaz que 
é divorciado poderá exercer o ministério 
de leitora? Ambos participam assidua-
mente na comunidade.

Resposta:

Não posso responder com um simples 
"sim" ou "não" à sua pergunta, porque lhe 
faltam muitos elementos importantes para 
uma avaliação correcta da situação.

A pessoa mais indicada para emitir um 
juízo válido sobre o caso é o pároco desse 
casal.

Apenas posso lembrar, nesta minha 
resposta, aquilo que nos propõe a história 
do leitor, que é das mais belas que a tradi-
ção trouxe até nós.

Vou lembrar o que escreveu S. 
Cipriano, bispo de Cartago, numa carta 
do ano 250, a propósito de um jovem 
cuja vida constituía um ensinamento para 
quem o conhecia, que estivera preso e 
quase expirara sob os tormentos a que foi 
submetido pelos juízes pagãos que o jul-
garam, por causa do testemunho da sua fé 
em Cristo, e que o Senhor restituiu, são e 
salvo, à respectiva comunidade paroquial, 

ainda com as marcas bem visíveis de 
quanto sofrera, e que o seu bispo escolheu 
para leitor.

«Temos de reconhecer e acolher, ama-
dos irmãos, os benefícios divinos com que 
o Senhor se dignou honrar e glorificar a 
sua Igreja em nossos dias, ao conceder 
a liberdade aos que confessaram nobre-
mente a Cristo… Durante dezanove dias, 
Celerino esteve encerrado no cárcere, 
submetido ao cepo e aos grilhões… Bri-
lham no seu corpo glorioso as cicatrizes 
resplandecentes das feridas… Não é novo 
nem vulgar este título de glória no nosso 
caríssimo Celerino, [pois seus tios e avó 
Celerina foram mártires antes dele]… 
Como veio ter connosco com sinais evi-
dentes de que o Senhor o aceitara, tendo-
-se tornado ilustre pelo testemunho e a 
admiração mesmo daquele que o perse-
guira, que faltava senão fazê-lo subir ao 
ambão, que é o tribunal da Igreja? Assim, 
olhando para nós de cima desse púlpito 
elevado, passe a ler publicamente os pre-
ceitos e o Evangelho do Senhor, que ele 
próprio vive com coragem e com fé. Faça-
-se ouvir todos os dias, na proclamação 
da Palavra, a voz que confessou o Senhor. 
Enquanto escutamos da sua boca o texto 
evangélico, cada um nada mais tem a 
fazer do que imitar a fé do leitor» (cf. S. 
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Cipriano de Cartago, Carta 39: Livro do 
Leitor, p. 56-59).

As últimas frases deste texto lindís-
simo, escrito por um bispo, em louvor 
de um simples leitor, são muito próprias 
para nos levarem a reflectir sobre o caso 
que nos coloca na sua pergunta, caríssima 
consulente. O conhecimento e meditação 
deste e de outros documentos semelhan-
tes, nas nossas comunidades, pelos cris-
tãos em geral e particularmente pelos lei-
tores e candidatos a leitores, talvez fosse 
mais útil do que muitos cursos e prepara-
ções que aí se fazem. 

A mim causam-me particular impres-
são as seguintes expressões: «o ambão é o 
tribunal da Igreja…», ou seja, aqueles que 
sobem ao ambão para ler, são os primeiros 
a ser julgados pelas próprias palavras que 
proclamam. O ambão é um tribunal, ou 
seja, um lugar de julgamento. Julgamento 
que consiste em pôr em confronto o que 
cada leitor lê com aquilo que é e com a 
vida que leva. Se muitos candidatos a lei-
tor caíssem na conta disso mesmo, seriam 
eles próprios os primeiros a não desejar 
ser leitores, porque quer queiramos quer 
não, as palavras que o leitor aí lê são-lhe 
dirigidas em primeiro lugar a ele, e só 
depois a cada membro da assembleia.

Outra frase que me chamou a aten-
ção foi esta: «Enquanto escutamos da sua 
boca o texto evangélico, cada um nada 
mais tem a fazer do que imitar a fé do lei-
tor». Imitar a fé quando a vida é vivida em 
sintonia com aquilo em que acreditamos 
é uma graça de Deus. Era tão bom que os 
leitores e os cristãos se deixassem julgar 
no íntimo da sua consciência pela palavra 
que lêem ou escutam! Talvez esse julga-
mento pessoal e as mudanças a que nos 
conduziria substituíssem, com vantagem, 
os julgamentos a que somos sujeitos na 
praça pública, e que, em vez de levarem a 

uma mudança de vida, nos deixam ficar na 
mesma ou quase.

Devo acrescentar ainda mais uma 
observação. Este jovem, quando instado 
pelo seu bispo a aceitar ser leitor, começou 
por se escusar: «Tendo ele dúvidas, pela 
sua parte, em dar o seu consentimento, 
a própria Igreja, numa visão nocturna, o 
admoestou e encorajou a não dar uma res-
posta negativa às nossas instâncias. Foi 
isto o que mais o forçou e convenceu…» a 
aceitar o ministério de leitor na sua comu-
nidade paroquial. 

Como vê, caríssima consulente, esta-
mos nos antípodas do que acontece muitas 
vezes hoje. Muitos cristãos julgam quase 
sempre que têm direito a isto e àquilo, a 
ser escolhidos para este serviço ou aquele, 
e quando os párocos o não fazem, são eles 
que lhes chamam a atenção para a "injus-
tiça" de uns serem tudo e outros nada. 
Naqueles tempos, um jovem com qualida-
des e estofo de vida que chegaria para uma 
multidão de fiéis dos nossos dias, achava 
que não tinha qualidades suficientes para 
ser simples leitor.

Penso em tudo isto e não sei bem que 
conclusão tirar. Se a minha consulente 
souber, diga-mo, para me instruir.

Termino com mais uma citação 
extraída de "O Livro do Leitor", p. 99: «É 
a capacidade que o leitor tem para fazer 
uma boa leitura, juntamente com as quali-
dades de uma vida em consonância com o 
Evangelho, que o tornam um instrumento 
apto para Se fazer ouvir…». 

Quero dizer-lhe que estas palavras não 
significam que a Igreja, nas suas orienta-
ções, pretenda julgar seja quem for nas 
opções de vida que livremente quis ou 
pensa tomar. O que ela faz é pôr condições 
e dizer que, para aceitar alguém como 
candidato a acólito, a leitor ou a presbí-
tero, exige do escolhido ou da pessoa 
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que se propõe a si mesma, determinadas 
qualidades ou capacidades. Não é depois 
de alguém ser escolhido para leitor que a 
Igreja fala das qualidades duma vida em 
consonância com o Evangelho, mas antes. 
E compreende-se porquê. A Igreja tem 
sempre que ter em conta que os ministros 
são para servir as comunidades, e estas 
são as primeiras a reagir perante certas 
escolhas. 

Mais ainda: na liturgia ou noutra qual-
quer actividade pastoral da Igreja, o resul-
tado final não é apenas fruto do "trabalho 
do homem", mas sobretudo da graça de 
Deus. Um leitor deve ser ou tornar-se um 
instrumento apto nas mãos de Deus, sobre-

tudo por uma vida de união ao Senhor, 
segundo os valores propostos por Jesus 
Cristo aos seus discípulos no Evangelho. 
Os critérios de vida cristã distinguem-
-se claramente dos critérios de vida sem 
referência evangélica. Jesus utilizou mui-
tas vezes esta expressão: «Ouvistes que 
foi dito aos antigos… Eu, porém, digo-
-vos…». A Igreja não pode fazer de conta 
que isto não foi dito, sob pena de não ser 
fiel ao seu Senhor, e de querer, ela própria, 
ensinar outro Evangelho diferente daquele 
que Jesus lhe deixou e mandou anunciar 
com fidelidade.

Um colaborador do SNL

Pergunta:

No momento da oração universal, 
será preciso retirar o leccionário do 
ambão e guardá-lo, ou pode colocar-se 
por cima dele, aberto ou fechado, o livro 
da oração dos fiéis? 

Resposta:

Começo por lhe dizer, caro consu-
lente, que não encontrei resposta directa 
à sua pergunta em nenhum documento 
da reforma litúrgica. Vou, por isso, dar-
-lhe apenas a minha opinião, distinguindo 
celebrações festivas e celebrações feriais.

Nas celebrações dominicais e festivas 
com participação activa do povo e leito-
res suficientes, está mais de acordo com a 
beleza e a verdade da Liturgia manter, no 
ambão, em cada momento da Liturgia da 

Livros no Ambão

Palavra (I Leitura, II Leitura, Evangelho e 
Oração dos Fiéis), apenas o livro de que 
os vários leitores precisam para realizar o 
seu ministério.

Nas celebrações de semana, dada a sua 
maior simplicidade e o menor número de 
leitores, e desde que a estante do ambão 
seja suficientemente ampla para compor-
tar ao mesmo tempo, fechados ou aber-
tos, o Leccionário e o livro da Oração dos 
Fiéis, não se vê razão para não os deixar aí 
do princípio ao fim da Missa. 

Os responsáveis pelas celebrações e os 
leigos que, sob a sua orientação, exercem 
algum ministério, devem procurar contri-
buir, pelo modo como realizam o que lhes 
compete, para a beleza da liturgia. E tanto 
mais o conseguirão, quanto mais simples 
e verdadeiros foram nos seus gestos, pala-
vras e atitudes (cf. IGMR 22-23).

Um colaborador do SNL
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ANO DE 1964

Do ano de 1963 existe apenas um 
documento no Arquivo do Secretariado, 
sem qualquer relevância para esta crónica, 
ao contrário do que acontece relativa-
mente a 1964, com um número razoável 
de 34 documentos arquivados, e todos 
com interesse, como se depreende da lista 
de assuntos em que é possível agrupá-los.

O Leccionário
anterior ao Concílio

No dia 26.03.1964 o padre José 
Galamba de Oliveira escreveu uma carta 
a D. João da Silva Campos Neves, Presi-
dente da Comissão Episcopal de Liturgia, 
dizendo-lhe: «Acabo de receber a carta 
que me penhorou e a que venho responder. 
Como V.E.1 sabe eu sou apenas Director 
literário e por isso não posso dar uma res-
posta definitiva que pertence aos sócios 
da Editorial Universus e aos tradutores 
que têm o direito de autor... Posso, con-
tudo, informar desde já que da parte da 
Editorial não haverá qualquer dificul-
dade. Quanto aos autores creio que tam-
bém não... O ideal seria que a Comissão 
Episcopal me apresentasse as ideias de 
modificação da tradução portuguesa do 
texto e eu me entenderia com os diversos 
autores...».

1 Iniciais da abreviação V. Ex..cia.

A cópia da carta da CEL,2 à qual foi 
dada esta resposta, não existe no arquivo 
do Secretariado, mas uma citação feita 
pelo padre Galamba de Oliveira permite 
saber alguma coisa do que no original 
dessa carta se dizia: desejava-se «apro-
veitar como base de trabalho a tradução 
da Editorial Universus» para os textos 
bíblicos a incluir num futuro Leccioná-
rio em língua portuguesa, como esclarece 
o P. Sebastião Martins dos Reis em carta 
dirigida a D. Florentino: «Só ontem recebi 
o texto do futuro Leccionário. Embora 
assoberbado de trabalho, comecei ime-
diatamente a rever o texto da tradução 
base, que é o da Bíblia Monumental»,3 
e meses mais tarde o confirma o próprio 
D. João, Bispo de Lamego, em carta ao 
Cónego José Falcão: «Estou, com os 
restantes membros da CEL, a cuidar da 
publicação do Leccionário em vernáculo 
no qual serão insertos os textos que, de 
futuro, deverão ser lidos em vernáculo, à 
Santa Missa».4

Para essa preparação a CEL apro-
vou dez normas que aqui se resumem: 
1. A edição aproveita o texto da Bíblia 
Monumental, adaptan do-o à finalidade 
litúrgica e pastoral a que se destina; 2. 
Respeitar-se-á o texto original, acompa-

2 A Comissão Episcopal de Liturgia passará a ser desig-
nada por estas iniciais.

3 Carta do padre Sebastião Martins dos Reis, da Diocese 
de Évora, a D. Florentino (14.04.1964).

4 Carta do Presidente da CEL ao Cón. José Falcão 
(19.09.1964).

HISTÓRIA 
DO SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA

O tempo antes do primeiro Secretariado (II)
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nhando-o de perto com o texto da Vul-
gata; 3. Manter-se-á o carácter sagrado 
da linguagem bíblica; 4. Quando o texto 
for obscuro ou difícil, ter-se-á a prudên-
cia de não o empobrecer; 5. Suprimir-se-
-ão glosas e evitar-se-ão paráfrases; 6. 
Ter-se-á em conta que o texto, feito para 
ser ouvido, exige que se conserve o ritmo 
próprio para uma leitura cadenciada; 7. 
Evitar os incisos intercalados, de forma 
a não desarticular as sentenças bíblicas. 
8. Na introdução da perícope evangélica 
atender à sua ligação com o contexto. 9. 
Distribuir-se-á o texto por estíquios, para 
facilitar a leitura pública; 10. Conservar-
-se-á em principio o uso de "tu" na lin-
guagem dialogada dos textos bíbli cos. A 
tradução das orações litúrgicas conser-
vará porém o uso de "vós".5 

Nem tudo ficou esclarecido por estas 
dez normas, como se vê pelas perguntas 
que, logo a seguir, começaram a ser diri-
gidas à CEL: «As leituras da Vigília Pas-
cal também devem ser traduzidas?....»,6 
mas principalmente por uma carta de D. 
Florentino ao Presidente da Comissão: 
«Os sacerdotes encarregados das leituras 
para o Leccionário gostariam de saber 
se, além das Missas da Vigília do Natal, 
de Santo Estêvão, de São João Evange-
lista e dos Santos Inocentes, deveriam 
incluir também as Missas de São Lucas, 
São Filipe, São Tiago e Rogações... Peço 
a V.E.R.7 o favor de uma resposta...».8

Essa resposta chegou quase na volta 
do correio: «Pela minha parte estou de 

5 «Normas aprovadas pela Comissão Episcopal de 
Liturgia, para a elaboração do Leccionário Nacional» 
(09.07.1964). Não deixa de ser curiosa esta designação 
de "Leccionário Nacional". 

6 Esclarecimento pedido pelo Cónego Gregório Neves, 
do Patriarcado (09.07.1964).

7 Iniciais da abreviação V. Ex.cia Rev.ma.
8 Carta de D. Florentino ao Bispo de Lamego, presidente 

da CEL (28.07.1964). 

acordo com tudo, embora pessoalmente 
me agradasse mais que nos limitássemos 
aos Domingos, dias Santos de preceito e 
aos quatro dias ultimamente suprimidos. 
Julgo que não devemos fazer um Leccio-
nário caro nem ter a pretensão de fazer 
definitivo, uma vez que, em breve, apare-
cerão modificações no Missal... Se V.E.R. 
quiser, poderíamos reunir aí para se 
tomar uma resolução definitiva...».9

A esta carta responde D. Florentino, 
dizendo a D. João que recebera notícias 
do «Senhor Bispo de Vila Real,10 expri-
mindo a sua concordância com a pequena 
proposta que tomei a liberdade de fazer. 
Como VV.EE.11 estão de acordo, já sei o 
que hei-de dizer aos sacerdotes, em nome 
da Comissão».12

Pela correspondência trocada per-
cebe-se que é o Cón. Neves quem coor-
dena os trabalhos das equipas. Aliás, é 
ele também que alerta a CEL para pro-
blemas de percurso que vão surgindo e 
que é preciso resolver, como aconteceu 
com este que ele próprio relata a D. João: 
«Passou ontem por aqui13 o Cón. José 
Falcão. Por natural cortesia disse-lhe 
que, tendo a meu cargo algo na revisão 
dos textos do Leccionário, lhe agradecia 
que propusesse as emendas que, após os 
estudos continuados que vem fazendo 
sobre o N.T., houvesse por bem no seu 
antigo texto que, enquanto pertencente à 
Bíblia Monumental, tinha sido objecto de 
convénio entre os Prelados, que haviam 
escolhido esta como base para a elabo-
ração do dito Leccionário, e os editores 
da mesma. Nesta altura, o Cón. Falcão 
9 Carta de D. João a D. Florentino, vogal da CEL 

(03.08.1964).
10 Trata-se de D. António Cardoso da Cunha, vogal da 

CEL.
11 Iniciais da abreviação VV. Ex..cias.
12 Carta de D. Florentino a D. João (07.08.1964).
13 Pelo Santuário de Fátima, donde a carta é expedida.



JULHO – SETEMBRO 2014 93

declarou-me: "A minha tradução, que já 
existia em separado desde os Evangelhos 
às Epístolas Tessalonicenses foi cedido 
à Bíblia Monumental para figurar nesta, 
e só para este efeito, de modo que, para 
qualquer outro efeito o texto é minha pro-
priedade; de resto, terei todo o gosto em o 
pôr à disposição dos Senhores Bispos".14 

Mais não foi preciso para que D. João 
se apressasse a escrever ao Cón. José Fal-
cão uma carta em que lhe diz, entre outras 
coisas, o seguinte, que é expressão ine-
quívoca da sua humildade e inteligência: 
«Sou, como talvez saiba, o reles presi-
dente da Comissão Episcopal de Litur-
gia... Logo de início me dirigi ao Rev.
do Dr. Galamba de Oliveira a pedir me 
obtivesse, da Empresa proprietária da 
Bíblia Monumental, autorização para uti-
lizar os textos dos Evangelhos e Epístolas, 
com permissão de neles fazer qualquer 
pequena mudança exigida pelo carácter 
pastoral do Leccionário, a qual pronta-
mente me foi concedida. Nem sabia quem 
tivesse sido o autor dos referidos textos 
nem me passou pela mente que, obtida 
aquela autorização, fosse necessário 
obtê-la, também, do autor das traduções 
respectivas... Fiquei, pois, surpreendido, 
quando, há dias, o nosso comum amigo, 
Cónego Gregório Neves, me escreveu a 
informar-me de que V.E. entendia ser do 
seu direito a concessão da autorização, 
visto as traduções dos Evangelhos serem 
da sua autoria, havendo apenas autori-
zado a sua publicação na Bíblia Monu-
mental como lhe fora pedido. A ser assim 
venho, como me cumpre, pedir desculpa 
da aliás involuntária falta, e a necessária 
autorização para, naqueles termos, nos 

14 Carta do Cón. Neves a D. João, escrita do Santuário de 
Fátima (09.09.1964).

ser permitida a utilização dos textos dos 
Evangelhos.15

A resposta do Cón. Falcão é digna de 
um homem como ele: «Devo, em primeiro 
lugar, agradecer esta atenção que muito 
me penhorou, e até confundiu, devido 
à bondosa condescendência em apre-
sentar desculpas, aliás sem motivo. Sem 
motivo, porque a questão da propriedade 
do texto devia tê-la esclarecido o próprio 
Dr. Galamba de Oliveira, com o qual tudo 
tratei. Ao contrário dos restantes colabo-
radores (quanto eu saiba), não trabalhei 
propositadamente para a Bíblia Monu-
mental. Limitei-me a ceder remunerada-
mente o exclusivo da utilização de alguns 
dos meus trabalhos para aquele género de 
edições. Sendo assim, continua a perten-
cer-me a propriedade literária dos textos 
cedidos, para todos os restantes efeitos... 
Verdade é que, com autorização minha, 
as traduções foram bastante beneficiadas 
no aspecto literário pelos revisores da 
B. M.,16 mas suponho que tal coisa não 
altera a questão da propriedade legal... 
Só dou estes esclarecimentos, para V.E.R. 
ter conhecimento exacto do assunto. 
Quanto á cedência das minhas traduções 
(beneficiadas, muito embora, na B. M.), 
V.E.R. por cer to já adivinha que a faço 
com muito gosto, sem quaisquer encar-
gos pa ra a Exma. Comissão Episcopal 
de Liturgia, agradecendo a Deus o facto 
de os meus esforços poderem vir a ter 
alguma utilidade para a vida da Igreja na 
nossa Pátria. Beijando o sagrado anel, 
peço a V.E.R. se digne abençoar quem se 
confessa "humilde servo em Cristo"...».17

15 Carta de D. João ao Cón. José Falcão (19.09.1964).
16 Iniciais correspondentes a "Bíblia Monumental".
17 Carta do Cón. José Falcão a D. João (25.09.1964). As 

palavras "humilde servo em Cristo" foram escritas à 
mão.
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Equipas de trabalho 
e reuniões de preparação 
dos textos do Leccionário

Conhecem-se os nomes dos quatro 
"sacerdotes encarregados das leituras", 
como se expressa D. Florentino: são eles o 
Cón. Gregório Neves, de Lisboa, que fez 
equipa com o padre José António Godi-
nho de Lima, do Porto, com a responsabi-
lidade dos Evangelhos, e os padres Men-
des Castro e Teixeira Borges, de Lamego 
e Vila Real, que constituíram outra equipa 
para os textos das Epístolas.18 O Cón. 
Sebastião Martins dos Reis, de Évora, 
declinou o convite que lhe foi feito, mas 
enviou sugestões.19

Pela já referida carta do Cón. Neves a 
D. Florentino, fica-se a saber alguma coisa 
do método de trabalho e do clima em que 
ele decorria: «Após dois dias de trabalho 
com o caro Dr. Godinho de Lima (cuja 
companhia de "equipe" uma vez mais 
agradeço a V. Exa. Rev.ma), conseguimos 
fazer a revisão mútua conjunta (1ª etapa 
da definitiva) dos Evangelhos desde o 1º 
Dom. Advento até Sexta-feira Santa. Indo 
o meu excelente sócio de "equipe" para 
trabalhos em Fátima e devendo a seguir 
descansar (bem o precisa!), parece que 
não poderemos voltar a reunir-nos senão 
no meado de Setembro, aqui no Seminário 
da Sé. Prevejo para então uma reunião de 
4-5 dias, participada, nessa altura, pelos 
da outra equipa (Mendes Castro – Teixeira 
Borges), a fim de se fazer, na medida do 
possível, a 2ª etapa da revisão definitiva, 
isto é, a leitura seguida dos textos com 
revisão de todos os 4 encarregados. Devo 
dizer, porém, que isto está combinado 

18 Informações colhidas na carta do Cón. Gregório Neves 
a D. Florentino (25.08.1964).

19 Carta do padre Sebastião Martins dos Reis, da Diocese 
de Évora, a D. Florentino (14.04.1964).

com o Dr. Godinho, mas a data depende 
da anuência dos outros de Lamego e Vila 
Real - dos quais um, o Dr. M. Castro, se 
está refazendo da saúde nas Caldas da 
Cavaca, e portanto não pôde comparecer 
aqui, nem na 1ª data combinada, 17-18 
Agosto, nem na 2ª que combinei, 24-25. 
Apesar do meu esforço (e do zelo do Dr. 
Godinho) não tem sido possível ir mais 
depressa...».20

Após alguns contratempos de percurso, 
em carta a D. João, dizia-lhe assim o Cón. 
Neves: «Escrevi ao Dr. Godinho de Lima, 
dizendo-lhe que terminasse por estes dias 
a revisão da parte dos Evangelhos que tem 
a seu cargo; acabada ela, imediatamente 
irei ao Porto. Revistos todos os Evange-
lhos em "revisão conjunta" de nós ambos, 
o trabalho será entregue a V. Exa. Rev.ma 
como Presidente da Comissão Litúrgica. 
Quanto ao trabalho das Epístolas, parece 
mais prudente ser um Prelado da Comis-
são Litúrgica a "espevitá-lo" do que o Dr. 
Godinho de Lima ou eu... Portanto um 
Prelado a marcar datas para a revisão do 
trabalho das Epístolas, bem como para 
a revisão geral (2ª revisão das 2 equipas 
em conjunto), seja dos Evangelhos, seja 
das Epístolas. Mas V. Exa. Rev.ma verá 
melhor do que eu o que há a fazer».21

Consciência de um coordenador
e belo testemunho de humildade

Exactamente um mês depois desta 
carta, nova missiva do Cón. Gregório 
Neves a D. João, Presidente da CEL, a 
comunicar-lhe o resultado final do tra-
balho de que fora o coordenador geral: 

20 Carta do Cón. Neves a D. Florentino, escrita do Semi-
nário da Sé do Porto (25.08.1964).

21 Carta do Cón. Neves a D. João, escrita de Lisboa 
(16.09.1964).
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«Suponho que o Senhor D. Florentino já 
terá comunicado a V. Exa. Rev.ma que 
eu e o Dr. Godinho de Lima terminámos 
o nosso trabalho; no entanto, como na 
altura em que fui ao Porto para acabar 
o dito, me não foi possível dar um salto a 
Lamego, eis-me a dar informações com-
plementares, com todo o gosto: 

A) no Domingo, 11 do corrente, ficou 
pronta a 2ª correcção de todos os Evan-
gelhos, isto é, a correcção em leitura 
conjunta dos 2 membros da equipa. O Dr. 
Godinho encarregou-se de mandar pas-
sar a limpo o texto elaborado pois por nós 
ambos; suponho que não tardará a enviá-
-lo a V. Exa. Rev.ma e ao Senhor D. Flo-
rentino e aos outros membros da equipa 
geral, Mendes Castro e Teixeira Borges; 

B) o texto que elaborámos, creio que 
em princípio está razoável. No entanto, 
passando-o à auto-crítica, direi que um 
ou outro passo, talvez possa deixar-se, 
mantendo-se tal palavra ou tal membro de 
frase da Bíblia Monumental; porque nós 
não modificámos muito, mas também não 
nos limitámos a "ajustar" apenas o texto 
que nos foi proposto...

Resta-me dizer, Senhor D. João, que 
o Dr. Godinho não é só uma pessoa boa, 
mas muito competente – de tal sorte que 
valia bem a pena confiar-lhe alguma che-
fia nas equipas. Por mim, quero pedir 
um favor: como o meu conhecimento da 
língua grega, é limitado, não posso dar a 
ajuda que seria útil em matéria de "tra-
dução propriamente dita"; peço a V. Exa. 
Rev.ma que, para traduções como tais, me 
substitua por um professor com o qual o 
Dr. Godinho se dê bem, de resto...».22

Faz sempre bem ler palavras como 
estas. Não são muito habituais, mas defi-
nem o perfil de quem as escreve.

22 Carta do Cón. Gregório Neves a D. João (17.10.1964).

O final do processo 
das traduções e revisões

Foi preciso esperar mais dois meses 
pela tradução das Epístolas do Leccioná-
rio, remetidas por D. António, Bispo de 
Vila Real, a D. João, Bispo de Lamego, 
acompanhadas destas palavras: «Com 
um fraternal abraço e os melhores votos 
de Boas Festas, envio as Epístolas... que 
ainda não foram revistas...».23 

Essa revisão viria a ser feita primeiro 
pela CEL, como já acontecera com o texto 
dos Evangelhos, e a seguir por D. David 
de Sousa, Bispo do Funchal, a pedido da 
Comissão. Assim o afirma expressamente 
ele próprio, em carta onde dá outros 
esclarecimentos: Verifiquei toda a tradu-
ção com o texto grego. Foi um trabalho 
intenso, em virtude da urgência do tempo. 
Envio hoje mesmo, 27 de Dezembro, por 
avião, a tradução dos Evangelhos e as 
minhas observações. A CEL fará o que 
houver por melhor, pois que se trata de 
um simples parecer entre os de muitos 
outros.24 Quanto às Epístolas não se falará 
mais delas.

Penso, mas não tenho a certeza, que 
estas traduções foram utilizadas, pos-
teriormente, na edição do MISSAL 
ROMANO − LATINO-PORTUGUÊS − 
PARA DOMINGOS E FESTAS. 

José de Leão Cordeiro

23 Cartão de D. António a D. João (12.12.1964).
24 Carta de D. David de Sousa a D. João (27.12.1964).
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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 €


