
ENCERRAMENTO 2019

Senhor Dom José Cordeiro, 
Caríssimos vogais do Secretariado Nacional de Liturgia,
do Serviço Nacional de Música Sacra e do Serviço Nacional de Acólitos.
Caríssimos participantes deste Encontro:

Esta é uma sessão de encerramento. A Missa que vai seguir-se será como a coroa 
das actividades  do 45º Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica. Nos ritos finais da 
Missa receberemos o convite do regresso à missão que nos foi indicada nestes dias 
de pastoral litúrgica. Afinal, já éramos missionários na nossa comunidade paroquial, 
na nossa família, onde vivíamos e trabalhávamos. E se a outra missão o Senhor nos 
enviar, nós estamos prontos para uma resposta generosa: graças a Deus.

O contributo da pastoral litúrgica ao ano missionário consistiu nas reflexões 
práticas e profundas da nossa vocação missionária, mas sobretudo na oração 
missionária, tão serena nas nossas celebrações. Chegaram-nos manifestações neste 
sentido e nós agradecemos, porque este Encontro Nacional é um serviço que só tem 
sentido enquanto servir para alguma coisa. É verdade que tudo precisa de mudança e 
que só se muda pela força da crise de crescimento. A presença dos mais novos deve 
motivar-nos à mudança para que as novas gerações possam continuar esta obra a 
caminho de meio século. Sensibiliza-me muito a participação dos jovens, sobretudo 
inseridos nos grupos dos acólitos e do pequeno coro e até nos organistas e nos 
instrumentistas. De facto, há uma geração de gente nova entre o clero, padres e bispos 
que são uma mais valia deste Encontro e o honram com a sua presença. Também a 
nova geração de leigos apresenta sinais animadores de renovação e compromisso 
litúrgico. Bem haja a todos por esta presença e participação na renovação da liturgia.

A participação neste Encontro contou com um grande número de pessoas que 
nos acompanharam em todo o mundo. A net divulgou o áudio das conferências para 
as fazer chegar a muitos outros. O Boletim de Pastoral litúrgica divulgará os textos 
logo que estejam disponíveis para que possam ser estudados e aprofundados por nós 
e por muitos.

Aproveito para informar que o Secretariado Nacional de Liturgia retomará em 
setembro as suas reuniões mensais para avaliar este Encontro e programar o seguinte. 
Podem deixar por escrito as vossas sugestões, sempre analisadas, embora nem sempre 
levadas à prática.

A preparação, a revisão dos livros litúrgicos e a edição de outros livros de 
formação litúrgica é uma actividade importante deste Secretariado ao longo do ano. 
Entre as publicações recentes destacamos: Celebrações da Semana Santa (livro do 
presidente); Missas da Virgem Santa Maria: Leccionário (3ª reimpressão); Evangeliário 
(reimpressão – pintado de vermelho e em prata); Liturgia das Horas Abrev. (9ª 
ed);  Missal Popular Dominical (10ª ed); Evangelhos da Paixão (2ªed – capa dura);  
Leccionário VIII (2ª ed); Cantoral Nacional para a Liturgia;  Cantai Salmos ao 



Senhor: Salmos Responsoriais (António Azevedo Oliveira); Salmos Responsoriais 
(P. Manuel Luís – 5ª ed. revista de acordo com o livro do Organista); O mistério do 
culto cristão (Odo Casel);  A Eucaristia, Evocação e Celebração do Mistério Pascal 
(Sebastião Faria);  O valor teológico da liturgia (2ª ed – M. Pinto); Crianças em 
Adoração (Irmã Maria José Oliveira); Todas as minhas fontes estão em ti. Subsídio 
de preparação para o Congresso Eucarístico Internacional: Budapeste 2020; Cristo 
está no meio de nós – A Missa explicada. (P. José Ferreira); Os mistérios de Cristo 
na liturgia (2ª ed – P. José Ferreira); Instrução “Ecclesia Sponsae Imagio” sobre o 
Ordo Virginum;  Directório litúrgico 2020; Agenda Directório litúrgico 2020; Plano 
litúrgico 2020 (calendário de bolso); Registo de Missas; Rito de acolhimento dos 
Óleos Sagrados (folha A4 distribuída pelos bispos diocesanos); O Tempo Pascal (2ª 
ed); A Celebração do Mistério do Natal (3ª ed); Catequeses sobre o Pai-Nosso (Papa 
Francisco); Catequeses sobre a Iniciação Cristã (Papa Francisco); Catequeses sobre 
os Mandamentos (Papa Francisco); Instrução Geral sobre a Liturgia das Horas (3ª 
ed); Directório das Missas com Crianças; O Novo Testamento e a Ceia do Senhor 
(Enrico Mazza); Liturgia, a vitalidade da Igreja. 

Estão em preparação: Lectio Divina ferial; A vida em Cristo (Nicola Cabasilas); 
Sabedoria de ontem para o mundo de hoje (Textos da patrologia para cada dia, 
Singeverga); Dicionário Espiritual (Carlo Martini); Vésperas dos Domingos (várias 
separatas: Advento, Natal, Quaresma e Páscoa); Liturgia das Horas para o Tríduo 
Pascal; Evangelho da paixão: texto musicado; Salmos Dominicais (vários autores); 
As crianças louvam o Senhor (2ª ed); Cânticos de Entrada e de Comunhão – I (4ª 
ed); Cânticos instrumentados para bandas (ou instrumentais) (2ª ed); Enquirídio dos 
Diáconos; Celebrações dominicais na ausência de presbítero.

O Boletim de Pastoral Litúrgica tem feito um esforço por cumprir a sua missão. 
Recomendamos a sua assinatura para que possamos manter a edição impressa.

As redes sociais apresentam os seguintes informações:
O Facebook tem 4.447 seguidores. O Instagram tem 562 seguidores desde Agosto de 
2018 (esta é uma rede social direccionada para fotografias e com maior presença de 
jovens. O Twitter tem 401 seguidores.

O Site da liturgia é uma actividade muito inovadora na pastoral litúrgica. Façam 
uma visita de tempos a tempos e verão a sua importância: liturgia.pt. Teve uma média 
de 72.896 mil visitas mensais (total anual: 874.761 visitantes). A loja online regista 
um aumento significativo de encomendas desde que existe a opção de pagamento por 
multibanco. Houve um total de 511 encomendas efectivas. A secção “Música”: tem 
vindo a ser actualizada com a inserção dos títulos das músicas que são publicadas nos 
livros dos SNL. Já se encontram referenciadas as músicas que constam no Cantoral, 
Guiões do ENPL e os Salmos do P. Azevedo Oliveira. Inserimos 72 publicações com 
um total 11.208 músicas. Não estão disponíveis as partituras, apenas o autor, livro da 
publicada, pág., etc. Os cânticos que são gravados durante o ENPL são disponibilizados 
em MP3 com livre acesso. Tudo em: liturgia.pt/musica



O próximo Encontro, se Deus quiser, será de 27 a 31 de Julho de 2020. 
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 nas suas melhores casas. 
–  os Senhores Bispos que nos acompanharam e presidiram às celebrações.
– os 8 conferencistas que nos ajudaram a reflectir a temática do Encontro.
– 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.


