
ENCERRAMENTO 2015

Senhor D. José Cordeiro, Senhor D. Anacleto Oliveira, Senhor D. João Marcos 
Caríssimos vogais do Secretariado Nacional de Liturgia,
do Serviço Nacional de Música Sacra e do Serviço Nacional de Acólitos.
Caríssimos participantes deste Encontro:

Nesta breve sessão procedemos à cerimónia de encerramento do 41º Encontro 
Nacional de Pastoral Litúrgica. A Missa constituirá a coroa e a bênção final das nossas 
actividades. As celebrações deste Encontro constituiram, certamente, uma experiência 
única de comunicação. A liturgia coloca-nos em diálogo salvífico com Deus e com 
todas as cristuras. As manhãs foram dedicadas à oração e sua preparação, em lugares 
diferentes e sempre abertos aos peregrinos, muitos dos quais se associaram às nossas 
celebrações, expressaram a sua admiração e louvaram esta actividade. A Igreja em 
oração e as orações da Igreja são os grandes acontecimentos que podem decidir o 
futuro da humanidade. A mensagem de Fátima recorda esta verdade. A liturgia, por 
meio das suas celebrações, gera as actividades catequéticas, pastorais e sócio  caritativas 
da Igreja e pode derrubar os poderosos de seus tronos, exaltar os humildes, encher 
de bens os famintos e despedir os ricos de mãos vazias (cf. Lc 1, 52-53). A oração 
da Igreja é a actividade prioritária e mais urgente do tempo que antecipa e torna já 
presente a eternidade. A liturgia une o tempo à eternidade, eleva a terra e aproxima o 
céu, estabelece comunhão entre os santos e os pecadores. Esta é a grande comunicação 
na liturgia: as palavras realizam o que dizem. No princípio Deus disse e tudo foi feito, 
agora a Igreja diz: «Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra» 
(Lc 1, 38) e o Verbo faz-Se carne para habitar entre nós (cf. Jo 1, 14)

Os diferentes ministérios litúrgicos, a presidência e os acólitos, os leitores e os 
músicos, prestaram serviços importantes às celebrações deste Encontro. As músicas 
das nossas celebrações são diferentes das que se usam nas nossas e noutras igrejas: 
procuramos cantar as melodias da Jerusalém celeste, como nos pedem os nossos 
opressores: «cantai-nos um cântico de Sião» (Salmo 136, 3), para que as alegrias 
celestes aliviem as tristezas do tempo, onde convivem os cativos e os opressores. 
Usamos uma linguagem própria, que se inspira na melhor tradição da Igreja, com 
integração do canto gregoriano e polifónico. Insistimos na fidelidade à nossa tradição 
romana, em comunhão com os pastores que nomeamos na oração eucarística, o nosso 
Papa Francisco e os nossos bispos com seu nome próprio. Este Encontro é uma 
referência para a pastoral litúrgica em Portugal e além fronteiras. Contamos com a 
ajuda de todos para que esta actividade seja cada vez mais um serviço de qualidade 
à missão da Igreja, corpo de Cristo na terra.

A participação neste Encontro contou com um grande número de pessoas que 
nos acompanharam em todo o mundo. A net divulga o audio das conferências para 
fazer chegar a muitos outros o que aqui nos foi dito. O Boletim de Pastoral litúrgica 
divulgará o texto logo que esteja disponível.



Aproveito para informar as actividades do Secretariado Nacional de Liturgia. 
Em Outubro  retomamos as reuniões mensais para avaliação deste Encontro e pro-
gramação do seguinte. Podem deixar por escrito as vossas sugestões, ou enviá-las 
por correio ou por email.

A preparação e revisão dos livros litúrgicos é uma actividade importante deste 
Secretariado ao longo do ano. Informamos que não se prevê para breve a publicação 
do novo Missal de altar: continuaremos a usar o Missal actual até que se resolvam 
as questões pendentes para os países de língua portuguesa. Encontra-se disponível 
a edição do Missal no formato mais pequeno. Todos os outros livros litúrgicos 
encontram-se disponíveis. As novidades deste ano que agora encerra são a nova edição 
da Antologia Litúrgica, o Leccionário dos Santos que foi actualizado com as leituras 
dos novos santos e beatos, um Leccionário com as leituras da Paixão na Semana 
Santa para uso dos vários leitores. Publicámos um opúsculo de iniciação à Liturgia 
das Horas para ajudar na prática da oração da Igreja e um livro com vários estudos 
sobre a Liturgia das Horas e os seus elementos. Na área da música publicámos o 
Precónio Pascal com nova escrita musical e um livro com os Cânticos do Celebrante. 
Está impresso e dentro de algumas semanas estarão disponíveis os dois livros do 
Missal Popular (o dominical e o ferial). Estão a ser reimpressos os volumes 3 e 4 da 
Liturgia das Horas. Está pronto para imprimir um livro com os cânticos do Ordinário 
da Missa. Está a ser elaborado um livro de cânticos para a celebração do Matrimónio.

O Boletim de Pastoral Litúrgica tem feito um esforço por cumprir os prazos e 
já se encontra normalizado. Recomendamos a sua assinatura porque se o número de 
assinantes não sustentar as despesas da publicação e envio, teremos de suspender a 
edição em papel para passar a ser em formato digital.

O Site da liturgia é uma actividade muito inovadora na pastoral litúrgica. 
Recomendamos a consulta assídua do site da liturgia (liturgia.pt), onde se pode 
encontrar muita informação.

O próximo Encontro, se Deus quiser, será de 25 a 29 de Julho de 2016. 
Pedimos e agradecemos a colaboração de todos. Aceitamos e agradecemos as 

indicações que possam ajudar a melhorar.
Finalmente, uma palavra de agradecimento a todos os que tornaram possível a 

realização deste Encontro: 
– em primeiro lugar, a Senhora de Fátima que nos recebeu no seu Santuário. 
– os Senhores Bispos que nos acompanharam e presidiram às celebrações. 
– os 4 conferencistas para todos e os 6 conferencista para os sectores.
– os compositores, os ensaiadores, directores de coro, organistas, membros do 

pequeno coro, instrumentistas. 
– os diferentes ministérios que tiveram lugar neste Encontro: mestres das cele-

brações, acólitos, leitores e todos aqueles que zelaram pelo bom funcionamento das 
celebrações litúrgicas.

– o último agradecimento vai para todos vós que viestes e tornastes possível 
este Encontro.

Despeço-me de todos com estima e gratidão. Boa viagem de regresso e até ao 
próximo ano, se Deus quiser.


