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RESUMO 

A liturgia consiste no louvor ao Pai, por Cristo, no Espírito. Os formulários litúrgicos atestam 
essa realidade do culto. Com o desenvolvimento da história da liturgia, uma celebração 
específica foi criada para a Santíssima Trindade. Embora, de início, a Igreja de Roma não 
aderisse a essa festa, com o decorrer do tempo a própria Igreja Romana a assimilou e 
estendeu-a para toda comunidade católica. Os textos eucológicos são fontes primordiais para 
compreender a perspectiva trinitária desde a liturgia. Nesse sentido, buscar-se-á verificar que 
tópicas de teologia trinitária encontra-se no Missal de Paulo VI, percorrendo o atual 
formulário da Solenidade da Santíssima Trindade bem como as quatro primeiras Orações 
Eucarísticas, além da Oração Eucarística V, que é brasileira.    

Palavras-chave: Santíssima Trindade, Missal de Paulo VI, Oração Eucarística. 
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ABSTRACT 

 

The liturgy consists on praising the Father, for Christ, in the Spirit. The liturgical forms attest 
to this reality of the worship. With the development of the history of the liturgy, a specific 
celebration was created for the Holy Trinity. Although, at first, the Rome’s Church didn’t join 
this feast but over time the Roman Church itself assimilated it and extended it to the entire 
Catholic community. The Eucological texts are essential sources for understanding a 
Trinitarian perspective since the liturgy. In this regard, this thesis will try to verify which 
classic of Trinitarian theology is found in the Missal of Paul VI, going through the current 
form of the Solemnity of the Most Holy Trinity as well as the first four Eucharistic Prayers, 
besides the Eucharistic Prayer V, which is Brazilian.  
 
Keywords: Holy Trinity, Missal of Paul VI, Eucharistic Prayer.  
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INTRODUÇÃO 

 

O Concílio Vaticano II (1962-1965) constituiu uma abertura da Igreja Católica ao 

diálogo com a modernidade. Essa abertura se deu em vários campos, entre os quais está a 

liturgia. A Constituição Sacrosanctum concilum evidencia isso no início do seu proêmio 

quando reconhece que um dos objetivos do Concílio consiste em fomentar a vida cristã entre 

os fiéis acomodando melhor às necessidades da época as instituições que são suscetíveis a 

mudanças. Nessa lógica, a constituição diz julgar ser dever da Igreja cuidar de modo especial 

da reforma e do incremento da liturgia. Esse cuidado se dá também pela reforma do ordinário 

da missa, buscando revê-lo para que seja evidenciado de forma clara a índole própria de cada 

uma das partes da celebração eucarística e sua conexão com as demais, além de facilitar a 

participação piedosa e ativa dos fiéis (cf. n.50). A partir dessa orientação dada pelo Concílio 

Vaticano II o Papa Paulo VI (1897-1978), através do Consilium ad exsequendam 

Constitutionem Liturgicam, renovou o Missal Romano. Na Constituição Apostólica pela qual 

o Missal Romano restaurado segundo a Constituição do Concílio Vaticano II foi promulgado, 

Paulo VI retoma o texto conciliar e afirma que a restauração não foi feita de modo 

improvisado. Que o caminho fora preparado pelo progresso das disciplinas litúrgicas nos 

últimos quatro séculos antes da restauração do Missal. Ele aponta que a principal novidade da 

reforma do Missal está na chamada Oração Eucarística. Essa novidade é o acréscimo de mais 

formulários, uma vez que no Missal de Pio V (1570) constava apenas uma, que era o Cânon 

Romano. Isso ele justifica valendo-se das liturgias orientais que admitem certa variedade em 

suas anáforas.  É justamente por ser a novidade do Missal de Paulo VI que essa tese se 

delimita em analisar as quatro orações eucarísticas que fazem parte da reforma litúrgica. A 

opção por incluir a Oração Eucarística V se deve ao fato de ter sido elaborada especificamente 

para o Brasil, não podendo, assim, ser deixada à parte em uma análise.  

Facilitar a participação piedosa e ativa dos fiéis foi um aspecto da Sacrosanctum 

Concilum retomado por Paulo VI na Constituição Apostólica de promulgação do Missal 

Romano. Esse aceno leva a perguntar a respeito da importância da oração litúrgica na vida 

dos fiéis e das comunidades, uma vez que se deseja que os fiéis possam participar de forma 

efetiva da celebração eucarística. Dessa participação, indubitavelmente, pode-se verificar as 

raízes nas assembleias litúrgicas realizadas nas sinagogas judaicas no tempo de Jesus. O 
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próprio Jesus participava de forma ativa valendo-se da prerrogativa dada a ele no judaísmo, 

isto é, ser homem e adulto. Em Lc 4,16-21 encontra-se o relato que comprova essa 

perspectiva. Jesus entrou na sinagoga de Nazaré e ali participou de uma assembleia litúrgica 

na qual tomou o livro do profeta Isaias que lhe haviam dado, leu-o e logo em seguida 

explicou. Nesse texto há uma relação trinitária. O Filho lê a passagem da Escritura na 

assembleia litúrgica e reconhece que o Espírito está sobre ele, que o unge para a missão a que 

o Pai o enviou. Essa missão consistia em evangelizar os pobres, proclamar a libertação aos 

presos, recuperar a vista dos cegos, restituir a liberdade aos oprimidos e proclamar um ano de 

graça do Senhor. 

A oração litúrgica cristã é trinitária. A liturgia é um acontecimento que se dá entre 

Deus e o ser humano. Não um Deus distante, mas um Deus que se aproximou de nós em seu 

Filho Jesus Cristo e nos deu seu Espírito, de forma que não somos estranhos a ele, mas 

estamos imersos em seu mistério. Na liturgia se expressa essa experiência e, ao mesmo tempo, 

a liturgia nos introduz nessa experiência (mistagogia). Essa experiência se expressa numa 

linguagem rica em imagens e está aberta assim a uma recepção múltipla que pode explicitar 

novas experiências à luz da oração da tradição. A própria liturgia é experimentada como lugar 

onde Deus age na história do ser humano, santificando-o e no qual a pessoa vai ao seu 

encontro glorificando-o.   

Como regra geral, observada ao longo dos séculos, considerando algumas 

exceções, toda eucologia da liturgia romana é dirigida ao Pai. Ao Pai é dirigida a celebração 

da eucarística por parte da Igreja. Existem algumas anáforas orientais dirigidas ao Filho, no 

entanto constituem uma exceção.  

No ponto nuclear da liturgia cristã está o evento Cristo. Isso marca toda a 

celebração litúrgica cristã e determina sua identidade. De acordo com cada tempo do ano 

litúrgico e segundo a motivação das respectivas celebrações, a liturgia acentua aspectos 

distintos e recorda diversos acontecimentos da vida de Jesus. O encontrar-se com o evento 

Cristo na liturgia significa para os seres humanos transformação. A liturgia cristã é também 

esperança do retorno de Cristo. Está marcada pelo fato de a história da salvação não estar 

ainda completa. Do ponto de vista litúrgico isso se evidencia na aclamação anamnética, após 

o ministro dizer mysterium fidei, os fiéis dizem: “Anunciamos, Senhor, a vossa morte e 

proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus”. Cristo é o ator principal da 

celebração eucarística. O Cristo que vive com Deus na unidade do Espírito Santo, 
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intercedendo por nós (cf. Hb 7,25; 1Jo 2,1), é o mediador da oração. Essa mediação se 

desenvolve no quadro da profissão de fé no Deus Trindade.  

Infelizmente, por muito tempo, a teologia do Ocidente não deu destaque à 

dimensão pneumatológica na liturgia, diferentemente da teologia oriental. No entanto, no 

Missal de Paulo VI, aparece a preocupação por recuperar a importância e o significado do 

Espírito Santo na celebração litúrgica. Com isso a liturgia passa a ser vista como 

acontecimento atuado pelo Espírito. Dois elementos da oração nos quais se fala da atuação do 

Espírito na liturgia de modo expresso e específico são as epicleses e a doxologia. As epicleses 

expressam a ação do Espírito Santo. Na Oração Eucarística, pede-se que pelo Espírito sejam 

santificados o pão e o vinho para que se transubstanciem no Corpo e no Sangue de Cristo. É 

esse mesmo Espírito que é suplicado na epiclese sobre os comungantes para que os fiéis, 

segundo a feliz expressão de Thomas Netter Von Walden (1375-1430), sejam 

“transubstanciados” no Corpo de Cristo. Pela doxologia que encerra as orações presta-se 

louvor a Deus Pai por sua ação salvífica, pelo Filho no Espírito. 

A tese buscará mostrar tópicos de teologia trinitário no Missal de Paulo VI. Por 

isso será explicitada  a perspectiva trinitária que existe na Solenidade da Santíssima Trindade 

e no Cânon Romano e nas Orações Eucarísticas inseridas na reforma litúrgica do Concílio 

Vaticano II. Essa é a contribuição em vista do aprofundamento para o debate a respeito da 

teologia trinitária presente no atual Missal Romano. Para isso buscar-se-á apresentar no 

primeiro capítulo a história litúrgica da composição do Missal Romano, passando pelas fontes 

litúrgicas da missa romana até o uso massivo do ordo missae da cúria papal.  O Concílio de 

Trento será abordado, uma vez que foi dele que saiu a determinação para que o Papa se 

empenhasse na elaboração de um missal. E claro, tratar-se-á especificamente do missal de 

1570. Por fim, abordar-se-á a composição do Missal Romano de 1970, objeto da pesquisa. O 

movimento litúrgico, o Concílio Vaticano II e a reforma do missal.  

O segundo capítulo estudará a Solenidade da Santíssima Trindade. Será 

apresentado o debate antes de sua instituição e a instituição em si. Serão estudadas as orações 

da coleta, sobre as oferendas, prefácio e depois da comunhão, que fazem parte dessa 

Solenidade, buscando elucidar a teologia presente nelas. 

O terceiro e último capítulo terá como enfoque as quatro Orações Eucarísticas 

presentes no Missal Romano da reforma litúrgica e a Oração Eucarística V por ter sido 

elaborada no Brasil e para o Brasil. Buscar-se-á evidenciar a perspectiva trinitária que existe 

em cada uma delas.   
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Espera-se que ao fim do caminho percorrido fique explícita a perspectiva trinitária 

presentes nos textos litúrgicos estudados.  
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Capítulo I -  O MISSAL DE PAULO VI 

 

O Missal de Paulo VI é fruto do desenvolvimento da história dos livros litúrgicos. Por 

isso, para compreendê-lo se faz necessário situá-lo na história dos livros litúrgicos da igreja 

romana. Nesse sentido, será apresentada a pré-história do Missal Romano. Essa pré-história é 

composta pelos primeiros Sacramentário dos quais se tem notícias, pois eles são as primeiras 

testemunhas litúrgicas da eucologia romana. Ainda na pré-história tem os Lecionários, 

Antifonário e os Ordines Romani. Importante também foi o Ordo Missae da Cúria Papal e o 

protagonismo dos Frades Menores em divulgar esse Ordo em vários lugares fora de Roma.  

Textos eucológicos, leituras bíblicas, antífonas e rubricas foram juntadas num único 

livro. Indubitavelmente, a consolidação desse modelo se deu com o Missal Romano de 1570, 

conhecido como o Missal de Pio. Por conta disso, será abordado o caminho desde o Concílio 

de Trento até a composição do Missal de Pio V que se impôs a toda Igreja latina. 

Após esse caminho chega-se ao Missal do Vaticano II, ou Missal de Paulo VI. Ele é o 

objeto dessa pesquisa. Além da pré-história dos livros litúrgicos e do Missal de Pio V, é 

importante para compreender esse Missal o estudo do movimento litúrgico, a celebração do 

Concílio Vaticano II e, de modo particular, o estudo sobre a comissão preparatória do De 

sacra liturgia, da Sacrosanctum Concilium e a reforma do Ordo Missae e do Consilium ad 

exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia e o Motu Proprio Sacram Liturgiam.  

 

1 A pré-história do Missal Romano 

 

Os livros litúrgicos são fontes privilegiadas para que se possa ver a presença da 

Trindade na liturgia. Eles revelam um modo da Igreja elevar seu culto ao Deus Trino. Nesse 

contexto está o Missal Romano. Ele é fruto de um longo desenvolvimento histórico dos livros 

litúrgicos. A composição como se conhece hodiernamente tem sua gênese a partir do século 

IX. Para compreender como foi que se chegou à composição de um Missal Romano para toda 

Igreja é necessário buscar os testemunhos na história dos livros mais antigos da missa 

romana.  

A liturgia da Igreja, inclusive a de Roma, nos primeiros séculos, possuía um 

verdadeiro dinamismo e pluralismo de formas e de textos.  A pluralidade dos livros litúrgicos 

evidencia isso. Constatam-se reflexos da realidade local bem como do momento histórico 
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vivido em textos eucológicos, como por exemplo, formulários litúrgicos que se preocupam 

em inserir questões doutrinais, como as duas naturezas de Cristo na única pessoa do Verbo em 

detrimento da heterodoxia ariana. Além disso, a liturgia sofreu influências não romanas em 

seu rito, que será explicitado ao longo do capítulo.   

Portanto, para entender a legitimidade do Concílio Vaticano II (1962-1965) no que 

tange à reforma do Missal Romano, percorrer-se-á o itinerário desde a antiguidade dos livros 

litúrgicos até a elaboração de um missal único para toda Igreja latina, seguindo até a estrutura 

e teologia do Missal de Paulo VI.      

Os antigos livros litúrgicos eram separados em grupos. Não existia um único volume 

contendo todos os textos a serem utilizados na missa. Essa separação tinha motivo funcional. 

Cada participante que deveria executar uma função na celebração possuía o seu livro próprio.  

De modo que o Liber Sacramentorum ou Sacramentarium destinava-se àquele que iria 

presidir a eucaristia. No Sacramentarium continha as orações para as festas e os prefácios 

variáveis.  Acredita-se que foi bem posteriormente que se introduziram neles os textos fixos, 

ou seja, o cânon da missa1. 

As leituras eram proclamadas por duas pessoas diferentes. Por conta disso havia dois 

livros distintos. O Apostolus e o Evangeliarium. O primeiro era destinado ao leitor da epístola 

e o segundo era para o diácono proclamar o Evangelho. Era o Lecionário. 

Com o surgimento da schola cantorum houve a necessidade de compor também um 

livro para ela. A schola cantorum acompanhava a entrada, a procissão das oferendas e da 

comunhão com cantos antifônicos. Ainda no grupo dos cantores tinha o responsável pelo 

canto responsorial entre as leituras. Como ele era um cantor individual, a ele também foi 

destinado um livro separado, o cantatorium.  

Por fim, se tem os Ordines. Esses livros consistem num roteiro de como celebrar. É 

uma espécie de cerimonial. Os Ordines também eram destinados aos ministros ordenados.  

  

                                                             
1 JUNGMANN, Josef Andreas. Missarum sollemnia: origens, liturgia, história e teologia da missa romana.  São 
Paulo: Paulus, 2008. P.75. 
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1.1 Os Sacramentários 

1.1.1  Sacramentarium Leonianum ou Sacramentarium Veronense 

 

 Bianchini foi o primeiro editor desta coleção em 1735. Ele foi quem intitulou de 

Sacramentarium Leonianum, pois acreditava que a autoria seria do Papa Leão Magno2 (†461). 

No entanto, com o desenrolar da pesquisa exegética dos textos eucológicos, atualmente é 

pacífico entre os pesquisadores desse Sacramentarium que Leão Magno não é o seu autor, 

“embora se possa e se deva admitir que algumas fórmulas são possivelmente de sua mão”3. 

Constata-se que os Papas Gelásio I (†496) e Vigílio (†555) também contribuíram com os 

textos litúrgicos presentes nesse livro. Indubitavelmente é o mais antigo do qual se tem 

notícias. Foi preservado num único manuscrito do século VII, na Biblioteca Capitular de 

Verona. Por conta do lugar em que se encontrou preservado é que se (re)intitulou de 

Sacramentarium Veronense, desvinculando, assim, o título da autoria que não corresponde ao 

Romano Pontífice e situando-o na geografia, isto é, de Verona. 

O Sacramentarium Veronense não se trata de um Sacramentário em sentido estrito. 

Ele só pode ser chamado assim de modo lato, haja vista que o Veronense nada mais é do que 

uma cópia não muito ordenada de libelli. Esses libelli são pequenas coleções de formulários 

vindos provavelmente de Roma e possivelmente dos arquivos lateranenses4.  A datação desse 

livro não é certa. Para Jungmann é do período de 440-5505. O que justifica colocar nesse 

período é o fato de que algumas fórmulas têm como pano de fundo alguns eventos históricos 

como o saque de Roma ou a ordenação do Papa Vigílio em 5376. Já Raffa aponta que a 

compilação foi feita entre 558-560 e 590, antes do pontificado de Gregório Magno (†604).  

A divisão feita nesse Sacramentário segue o ano civil e não o tempo litúrgico. Começa 

a partir de abril, com o VI formulário da seção VIII. Como é o único manuscrito, seguramente 

os meses que antecedem se perderam, bem como as seções de I a VII e os formulários de I a 

V as seção VIII de abril.  

                                                             
2 ACAMI, Conto Giacomo. Dell’ antichità, autore e pregi del sacramentario Veronese pubblicato dal M.R.P 
Giuseppe Bianchini. Roma: Stamperia di Antonio de Roffi, 1748. P. 59. 
3 MARSILI, S. et al. Panorama histórico geral da liturgia. São Paulo: Paulinas, 1986. Coleção Anámnesis 2. 
P.163. 
4 JUNGMANN, Missarum sollemnia, p.77. 
5 MARSILI, Panorama histórico geral da liturgia, p.163. 
6 JUNGMANN, Missarum sollemnia, p.77. 
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Enfim, é um livro muito heterogêneo em seus formulários7. Isso se justifica pela 

história de sua redação. Não existe um único estilo literário como queria crer o seu primeiro 

editor, pois não foi um único autor que o compôs. Pode se constatar que existem festas 

colocadas em maior relevância. Isso se explica devido ao maior número de formulários que 

elas possuem como a dos apóstolos Pedro e Paulo8 em junho que tem 28 e a de São Lourenço9 

no mês de agosto que possui 14 formulários de missa.  

É importante ressaltar que é tarefa complexa querer buscar a origem de cada 

formulário e a época de sua redação. Para poder chegar a uma resposta plausível é preciso 

lançar mão do método literário de análise de cada fórmula individualizada, confrontando o 

conteúdo teológico que nela existe com a preocupação eclesial e da história civil do tempo de 

sua provável composição. Ajuda, indubitavelmente, os textos dos Padres da Igreja nessa 

empreitada. No entanto há de reconhecer que se trata, em última análise, de um trabalho 

espinhoso e que nem sempre poder-se-á chegar a uma conclusão tão evidente. 

 

1.1.2 Sacramentarium Gelasianum 

 

O Sacramentarium Gelasianum possui duas versões, uma mais antiga e outra mais 

nova. A mais antiga foi preservada num único manuscrito do qual atualmente se tem notícias. 

Trata-se do Codex Vaticanus Reginensis latinus 316. Está na Biblioteca Vaticana. Esse 

manuscrito Reginensis é na verdade uma transcrição, portanto, uma cópia de um códice 

anterior. Foram as monjas do mosteiro de Chelles, na França, perto de Paris, conhecidas na 

história por sua tradição de copistas, que fizeram a transcrição em 750. 

A origem desse Sacramentário ainda é motivo de disputa. O primeiro a levantar uma 

hipótese foi Chavesse. Para ele não se trata de um Sacramentário papal. Sua característica é 

presbiteral. Os textos próprios para a função episcopal foram inseridos posteriormente10. Era 

destinado às Igrejas titulares romanas. A discordância da hipótese levantada por Chavesse se 

deve ao fato de descobrir nesse Sacramentário elementos francos11. Outra questão é o local da 

redação, se o Gelasianum foi composto em Roma e posteriormente transcrito na França ou se 

                                                             
7 MOHLBERG, Leo Cunibert. Sacramentarium Veronense. Roma: Herder, 1966. N.01-1331. 
8 MOHLBERG, Sacramentarium Veronense, n.280-379. 
9 MOHLBERG, Sacramentarium Veronense, n.739-789. 
10 CHAVASSE, Antonio. Le sacramentarie gélasien (Vaticanus Reginensis 316): sacramentarie  presbytéral  en 
usage dans les titres romains au VII siècle. Tournai: Desclèe, 1958. P. XXX. 
11 MARSILI, S. et al., Panorama histórico geral da liturgia, p.166. 
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ele fora totalmente composto em território franco. Bom, essa é uma questão em aberta. Se 

esse Sacramentário foi composto em Roma, trata-se, portanto, do primeiro Sacramentário 

romano, no sentido estrito desse livro a despeito do Veronense que não é um Sacramentário 

na acepção rigorosa do termo. Porém, se a composição não se deu em solo romano e, 

posteriormente, foi incrementado com eucologias da Igreja de Roma, cabe a honra ao 

Sacramentário gregoriano ser efetivamente considerado o primeiro livro desse estilo 

genuinamente romano. Quanto à autoria, é pacífico que o Papa Gelásio I (†496) não seja o 

autor, haja vista que se encontram trechos inseridos nele do Sacramentarium Veronense que 

tem como autor o Papa Vigílio (†555).  

O Sacramentarium Gelasianum possui formulários de missa organizado em três livros. 

O primeiro se refere ao tempo litúrgico. Começa com a vigília do natal12. Tem formulários 

para os ciclos do natal e da páscoa. O segundo livro tem textos eucológicos para as festas dos 

santos e em anexo os formulários para os domingos do advento. O terceiro tem uma série de 

missas dominicais com o cânon da missa bem como uma série de missas votivas. 

Uma característica genuína do Gelasianum é a presença de até três orações antes da 

oração sobre as oferendas. Duas são as explicações para que exista esse número de orações. 

São elas: 1) a terceira oração seria uma oratio super syndonem. Essa oração se assemelha a 

oração feita na liturgia ambrosiana que é rezada no momento de se estender o corporal sobre o 

altar13; 2) trata-se de fórmulas alternativas à coleta com a mesma função dela14. 

O Ordo Missae no Sacramentário se dispõe do seguinte modo: 1) Oração. Não aparece 

o nome dela; 2) Secreta; 3) Praefatio. É indicado com a sigla VD (Vere dignum); 4) Post 

communionem; 5) Ad populum. Essa oração, fora da quaresma, não se encontra em todos os 

formulários. Na celebração dos santos constata-se uma maior regularidade de sua presença. 

No século VIII um monge de Flavigny criou um novo missal. Para essa criação ele 

utilizou como base o Gelasianum e outros elementos litúrgicos. Esse é o Gelasiano mais novo 

ou o Gelasiano Franco.  

 

Dos manuscritos conhecidos até agora do Gelasiano do séc. VIII, o mais próximo da 
primeira redação parece ser o de Gellone, logo seguido pelo de Angoulême. Além 

                                                             
12 MOHLBERG, Kuniert. Das Frankische Sacramentarium Gelasianum. Munster: Aschendorff, 1971. N.01-07. 
13 MARSILI, S. et al., Panorama histórico geral da liturgia, p.166. 
14 RAFFA, Vicenzo. Liturgia eucaristica: mistagogia dela Messa – dalla storia e dalla teologia alla pastorale 
pratica. Roma: CLV, 1998. P.71. O autor também rechaça a tese de uma presença da oratio super syndonem no 
Ordo Missae romano como se usa o rito ambrosiano, pois para ele não parece ser metodologicamente correto 
dada a estrutura do rito romano.  
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destes, fora da França encontram-se: nos países germânicos o Sacramentário de St. 
Gallen, o chamado Triplex, e o de Rheinau; na Itália, o Sacramentário de Monza15. 

 

1.1.3  Sacramentarium Gregorianum 

 

    O Sacramentarium Gregorianum é um missal papal destinado para as festas e missas 

estacionais. Não tem as missas dominicais comuns.  Dois foram os manuscritos que chegaram 

até os dias de hoje. Tratam-se do Adriano (1º tipo) e do Paduense (2º tipo). Jungmann afirma 

que existe uma certeza de que a autoria é do Papa Gregório Magno (†604)16. Ele não oferece 

fundamentos que validam essa certeza. Por conta disso, ao que se parece, existe também uma 

incerteza no que tange ao autor, haja vista que o texto que chegou até os dias atuais não é o 

original. No entanto, o Sacramentário gregoriano tem por titulo: Incipit liber Sacramentorium 

de circulo anni expositum a Sancto Gregorio papa romano editus17. Enfim, é uma questão 

aberta. 

  O Adriano (1º tipo) foi composto no tempo do Papa Honório (†638). Supõe-se que 

para a composição desse 1º tipo, serviu-se de um Sacramentário precedente que pode ter sido 

elaborado no tempo de Gregório Magno. No entanto, não se tem notícias desse 

Sacramentário18.  A datação é mais fácil ser constatada. Isso se deve ao fato de que existem 

festas presentes nele que em comparação com o Liber pontificalis pode-se chegar à conclusão 

de sua composição no tempo do pontificado de Honório.  

Carlos Magno (†814) queria unificar a liturgia nos países francos. Para levar a cabo 

sua empreitada, solicitou a Roma um Sacramentário romano.  O Monge Paulo, o Diácono, 

(†799), ao retornar da França para Monte Cassino, foi o encarregado pelo imperador para 

pedir ao Papa Adriano (†795) o Sacramentário. O livro foi enviado entre 785-791. Esse 

Sacramentário enviado ficou conhecido como Hadrianum. É dele que se farão inúmeras 

cópias. O manuscrito considerado mais fidedigno é o que foi conservado em Cambrai, na 

França, pois os outros sofreram alterações. Como o manuscrito enviado a Carlos Magno se 

tratava de um Sacramentário a ser utilizado pelo papa e por isso lhe faltavam formulários para 

diversas missas, como por exemplo, textos eucológicos para os domingos depois de 

                                                             
15 MARSILI, S. et al., Panorama histórico geral da liturgia, p.172. 
16 JUNGMANN, Missarum sollemnia, p.78. 
17 LIETZMANN, Hans. Das Sacramentarium Gregorianum. Munster: Aschendorffschen, 1921. P. 01. 
18 RAFFA, Liturgia eucaristica, p.72. 
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pentecostes, houve-se a necessidade de ser fazer um suplemento que pudesse completá-lo. Foi 

Alcuíno (†804), monge de York, o responsável pela elaboração deste suplemento. 

O Paduense (2º tipo) é o Gregorianum conservado na Biblioteca Capitular de Pádua. 

Ele possui duas partes. A primeira trata-se do Sacramentário propriamente dito que foi 

copiado na região de Liége no século IX.  Já a segunda parte são as várias edições que se 

conheceu do Gregorianum que vai do século IX até o século XI. Esse Sacramentário foi 

levado para Itália pelo bispo de Liége quando nomeado bispo de Verona. Em sua 

transferência para a diocese italiana carregou consigo o manuscrito.  

É um Sacramentário mais simples que o Gelasiano. Não existe mais que uma oração 

antecedendo a oração sobre as oferendas. Também não possui um grande número de 

prefácios. As orações presentes no Gregorianum são: 1) Oração. Também não aparece o 

nome dela; 2) Super oblata; 3) Ad completa. Na quaresma tem a oração Super populum. 

No Sacramentarium Gregorianum se encontra todo o texto do cânon, exceto o 

memento dos defuntos19.  

 

1.2 Os Lecionários 

 

Os Lecionários são livros nos quais se recolhem as leituras para serem proclamadas na 

celebração litúrgica. Ao longo da história da liturgia eles foram chamados por vários nomes 

como Comes, Apostulus, Evangeliarium, Capitulare Evangeliorum, Liber Comitis etc. A 

formação dos Lecionários conheceu duas etapas. A primeira são os Capitularia. No tempo em 

que a Bíblia não era divida por capítulos e versículos, uma vez que essa divisão aconteceu 

somente da Idade Média e Moderna, sendo Stephan Langton (†1228) o responsável por 

dividir em capítulos e Robert Estienne (†1559) os versículos20, as indicações das perícopes a 

serem utilizadas na celebração eram escritas ao lado do texto bíblico. A segunda etapa foi o 

agrupamento dos textos bíblicos, formando uma coleção de perícopes próprias para as 

celebrações. São os Lecionários. 

Foram compostas coletâneas de leituras para antes do Evangelho e coleções de leituras 

do Evangelho. No que se refere às coletâneas que antecedem ao Evangelho, são três as mais 

                                                             
19 LIETZMANN, Das Sacramentarium Gregorianum, n. 01-33. 
20 KONINGS, Johan. A bíblia nas suas origens e hoje. 3ed. Petrópolis: Vozes, 2000. P.16 
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antigas. A primeira é o do Comes de Würzburg21 que está na biblioteca da universidade de 

Würzburg, Alemanha. Consiste no índice mais antigo das leituras. É um Lecionário do século 

VII, mas tem suas raízes na liturgia dos séculos VI-VII. Ele possui seis missas In natale 

papae o que leva a inferir que, seguramente, foi utilizado em Roma. Tem quarenta e duas 

perícopes das cartas de Paulo.  

O segundo é o Comes Alcuini22. Esse Lecionário teve como base o Comes de 

Würzburg e o Sacramentário Gregoriano. Ao chegar à França, no tempo de Carlos Magno, o 

abade Helisachar de Saint-Riquier redigiu e inseriu nele um suplemento com outras leituras. É 

um Lecionário que testemunha o uso litúrgico romano-galicano do final do século VII e início 

do VIII.  

O terceiro é o Comes de Murbach. Foi compilado no final do século VIII. Sua base é o 

Sacramentário Gelasiano-gregoriano do século VIII usado na Gália.   

Enfim, esses são os três Lecionários mais antigos, mas sabe-se da existência de outros 

livros como o parisinus, o de Corbie, o missal de Bari que tem três leituras para as missas, 

etc.  

Os evangeliários são frutos da Igreja romana e franca. Os mais antigos do qual se tem 

notícias são dois. Eles remontam aos séculos VII-VIII. O primeiro é o Evangeliário de São 

Cuteberto (+687). Foi transcrito na Inglaterra. O segundo é o Evangeliário de São Burchard 

(+750). Ambos Evangeliários não deixam clara a ordem das várias perícopes dispostas de 

acordo com o ano litúrgico.  O que se encontra é próximo ao título do Evangelho uma lista de 

dias nos quais aquele livro é utilizado23. 

  Klauser foi quem estudou de forma minuciosa os inúmeros manuscritos dos 

Evangeliários e os classificou em quatro tipos24. São eles: tipo Π (645); tipo Λ (740), tipo Σ 

(755) e tipo  Δ (750). Em sua pesquisa constatou que os três primeiros pertencem à família 

romana. Já o último não é puramente romano como os anteriores.  É romano-franco.  O tipo Π 

é o que melhor corresponde ao códice de Würzburg.  

Foi na época gregoriana que se fixaram quais eram as perícopes a serem lidas na 

liturgia. Não eram muito variadas. Esse engessamento permaneceu até o Concílio Vaticano II 

(1962-1965). Com o passar do tempo constatou-se que muitos textos dos Evangelhos não 

                                                             
21 MORIN, G. Le plus anciens comes ou lectionnaire de l’église Romaine. Revue Bénédictine, n.27, p. 41-74, 
1910. 
22 WILMART, A. Le lectionnaire d’Alcuin. Ephemerides liturgicae, n.51, p.136-197, 1937. 
23 RIGHETTI, Mario. Storia liturgica: introduzione generale. Milano: Ancora, 1964. V. I. P. 303. 
24 KLAUSER, Th. Das römische Capitulare Evangeliorum: Texte und Untersuchungen zu seiner älteste 
Geschichte I Type. Müster: Aschendorff,1972. P.1-130. 
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eram lidos na celebração. Por conta dessa realidade, os Padres no Concílio de Trento (1545-

1563) solicitaram revisão desse livro sugerindo uma maior variação das perícopes. No 

entanto, isso não foi recepcionado. Somente com a reforma litúrgica do século XX é que foi 

possível enriquecer o Evangeliário com maior número de textos diversificados dos 

Evangelhos.   

Vale recordar que é o Comes de Würzburg a melhor fonte para se estudar as perícopes 

evangélicas da Igreja de Roma, uma vez que consiste no texto mais antigo e utilizado por ela. 

 

1.3 O Antifonário 

 

O Antiphonarium missae consistia no livro utilizado para os cantos durante a 

celebração. Também era conhecido por Antiphonale missarum, Antiphonale, Antiphonarius 

liber. A Schola cantorum servia-se dele para executar os cantos do introito, do responsório, da 

antífona do ofertório e a antífona da comunhão. Anteriormente existia o Cantatorium. Ele foi 

o primeiro livro litúrgico de cantos. Nele continha o canto do salmo responsorial e o aleluia 

que eram executados por um solista do ambão. A Schola cantorum ou o povo respondia com 

o refrão ao salmo cantado pelo solista. Acredita-se que o Cantatorium tenha sua origem na 

antiguidade25, uma vez que na liturgia apostólica se encontra o salmo responsorial.  

O Cantatorium foi inserido no Antiphonarium missae, uma vez que a Schola cantorum 

também tinha participação no salmo responsorial. Essa prática de unir num único volume as 

antífonas e a parte competente ao solista é da Igreja galicana. Ela reuniu e atribuiu o nome de 

Antifonário ao conjunto de cantos para missa. Em Roma, inicialmente tinha-se três tipos de 

livros de cantos. São eles: 1) Cantatorium, Responsoriale e o Antiphonarium. Quem 

testemunha isso é Amalário26 (+850). 

A origem do Antifonário remonta ao final do século IV e início do século V. O introito 

da missa foi inserido na liturgia em romana, provavelmente, no tempo do Papa Celestino I 

(+432). No tempo de Santo Agostinho, na África e na Itália, tem-se notícia da introdução do 

canto de um salmo no momento da preparação das oferendas e outro na comunhão27.   

É a Gregório Magno (+604) que a tradição atribuiu a opera musicale do Antifonário 

romano. Essa atribuição se deve ao fato de dar ao Antifonário romano uma maior valorização, 

                                                             
25 RIGHETTI, Storia liturgica I, p.323. 
26

 MARSILI, S. et al., Panorama histórico geral da liturgia, p.178. 
27 RIGHETTI, Storia liturgica I, p.325. 
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uma vez que os livros litúrgicos da Igreja de Roma começavam a se espalhar em outras 

Igrejas. Não chegou nenhum exemplar do tempo de Gregório Magno até os dias de hoje. No 

entanto, existem inúmeros manuscritos dos séculos VII-X que são cópias do Antifonário 

gregoriano.  

Hesbert em sua pesquisa aponta os principais manuscritos que são fidedignos do 

Antifonário gregoriano. São eles28: 1) o gradual de Monza, séc. VIII; 2) o Antifonário de 

Rheinau, séc. VIII-IX; 3) o Antifonário de Mont-Blandin, séc. VIII-IX; 4) o Antifonário de 

Compiègne, séc. IX; 5) o Antifonário de Corbie, séc. IX-X; 6) o Antifonário de Senlis, séc. 

IX. Esses Antifonários são sem notação musical. Existem os manuscritos que chegaram até os 

dias de hoje com notação musical, sendo eles mais tardios dos que os sem notação. Esses são 

divididos em tipo paleo-romano e neo-romano29. Do tipo pale-romano o mais importante é, 

indubitavelmente, o Graduale romanum do século XI. Esse gradual foi composto para a 

Igreja de Santa Cecília, em Roma. Os de tipo neorromano se destacam os de São Galo, séc. X-

XI; de Milão, séc. X-XI; de Roma, séc. XI; de Montpellier, séc. XI; de Laon, séc. X-XI. 

 

1.4 Os Ordines Romani 

 

  Os Sacramentários, Lecionários e Antifonários eram livros usados pelos diversos 

participantes da celebração. Neles não continham a forma como esses participantes deveriam 

exercer suas funções. Eram livros que continham tão-somente os textos litúrgicos a serem 

utilizados por cada pessoa que iria atuar no desenvolvimento do rito. São Os Ordines Romani 

que determinam essa forma. 

Os Ordines Romani eram livros que continham as indicações de como deveria ser 

celebrada a liturgia. Neles estavam as rubricas e o modo de atuação dos ministros, seja na 

missa como na celebração dos sacramentos. Trata-se de livros cerimoniais. Essas obras eram 

conhecidos pelos nomes de Ordo, Ordinarium. Não se sabe quando eles surgiram. Pressupõe-

se que sejam do tempo dos primeiros Sacramentários, sendo um complemento desses últimos. 

Michel Andrieu foi quem melhor recolheu numa edição crítica todos os Ordines 

romani conhecidos até o século X.  Andrieu organiza do seguinte modo os Ordines: Ordo I-X: 

                                                             
28 HESBERT, René-Jean. Antiphonale missarum sextuplex: le graduel de Monza et les antiphonaires de Rheinau, 
du Mont-Blandin, de Compiègne, de Corbie et de Senlis.Rome: Herder, 1967. P. 09-24. 
29 RIGHETTI, Storia liturgica I, p.327. 
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(missa papal e episcopal)30; Ordo XI (ordo batismal)31;Ordo XII-XIV (Cantos e 

leituras)32;Ordo XV-XIX (liturgia monástica)33;Ordo XX-XXXIII (celebrações no ano 

litúrgico)34;Ordo XXXIV-XL (Ordenações)35;Ordo XLI-XLIV (dedicação de Igrejas)36;Ordo 

XLV-XLVIII (coração do Imperador)37;Ordo LXIX (exéquias)38;Ordo L (Ordo romanus 

antiquus de reliquis anni totius officiis ac ministeriis)39. 

Dos Ordines, merece destaque o ordo I que descreve como era a liturgia papal no 

século VII. Essa liturgia impactou a tradição sucessiva do rito da missa40. No ordo I mostra a 

sequência da missa papal, que será base para os missais posteriores, que se desenvolve da 

seguinte forma: a) ritos iniciais, b) liturgia da palavra, c) liturgia do ofertório; d) liturgia 

eucarística; e) ritos finais.   

 

1.5 O Ordo Missae da Cúria Papal e dos Frades Menores  

 

O Ordo Missae da Cúria Papal constitui numa etapa de fundamental importância para 

a história da formação do Missal Romano. Historicamente, sabe-se que até o século X o papa 

celebrava na Basílica do Latrão, catedral da Igreja de Roma, juntamente com os bispos e 

padres, a eucaristia bem como a liturgia das horas. No entanto, por questão de praticidade, ele 

com os padres capelães passaram a celebrar num oratório no interior do palácio apostólico, 

dedicado a São Lourenço. Sendo, pois, uma celebração feita no oratório, o rito não possuía a 

mesma solenidade daquele que era celebrado na Basílica do Latrão. 

Infelizmente, o original desse Ordo Missae não chegou até os dias atuais. Porém, o 

franciscano Sthephen J. P. Van Dijk41, partindo do Missale secundum Ordinem Romanae 

Curiae adotado pelos franciscanos, reconstruiu o Ordo Missae da Cúria Papal.  

                                                             
30 ANDRIEU, Michel. Les ordines romani du haut moyen âge: les manuscrits. Louvain: Bureaux, 1931. V.I.P.3-
8. 
31Ibid., p.8-9. 
32 Ibid., p.9-10. 
33 Ibid., p.10-13. 
34Ibid., p.13-18. 
35Ibid.,  p.18-22. 
36Ibid.,  p.22-24. 
37Ibid., p.24-26. 
38Ibid.,  p.26. 
39Ibid., p.26-27. 
40 RAFFA, Liturgia eucaristica, p.79-96. 
41 VAN DIJK, Sthephen J.P. The ordinal of the papal court from Innocent III to Boniface VIII and related 

documents. Fribourg: The University Press, 1975. 
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Inocêncio III (†1216), eleito papa aos trinta e sete anos de idade, sucedeu a Celestino 

III (†1198). É considerado o maior papa da Idade Média porque demonstrou habilidade 

política e restabeleceu o poder papal tanto em Roma como no Estado Pontifício42. Fez o poder 

político subordinar-se ao poder espiritual43. Com essa maestria política, Inocêncio III 

paulatinamente foi impondo o Ordo Missae da Cúria Papal que começou a se expandir em 

toda a Igreja. Tanto é que o Ordo começou a ser denominado como a liturgia da Ecclesia 

romana. As rubricas presentes no Ordo Missae de Inocêncio III passaram a ser incorporadas 

em diversos Sacramentários da época. Curioso notar que nessas rubricas não são mencionadas 

a homilia, nem a oferta e nem a comunhão dos fiéis44. Por outro lado constata-se a inserção do 

introito. 

A expansão do Ordo Missae da Cúria Papal se deve ao fato histórico da centralização 

do poder político-religioso feito por Inocêncio III e, por consequência, o prestigio da Sé 

Apostólica. No entanto, esse não é o único fator que contribuiu para que ocorresse a difusão 

da liturgia da Cúria Papal. A Ordem dos Frades Menores, fundada por São Francisco de Assis 

(†1226), colaborou na propagação desse Ordo Missae. Com o aumento do número de frades 

ordenados presbíteros, a Ordem viu a necessidade de unificar o ofício e o Ordo da missa no 

grupo franciscano. Por conta dessa necessidade, São Francisco determinou que os frades 

seguissem não o ordinário de uma Igreja particular, mas sim o da Igreja de Roma, haja vista 

que naquela época existiam inúmeros ordinários.   

No capítulo III da Regula bullata, aprovada por Honório III (†1227), escreve o Pobre 

de Assis: “Os clérigos celebrem o ofício divino segundo o rito da santa Igreja romana”45. O 

rito da santa Igreja romana é o da Cúria Papal. Aimone di Faversham (†1243), quarto 

ministro-geral da Ordem dos Frades Menores, preparou uma edição detalhada do Ordo 

Missae da Cúria Papal para o uso dos frades.  

A rápida expansão dos franciscanos pela Europa colaborou com a propagação e o 

conhecimento do Ordo Missae da Cúria Papal em diversas dioceses da Itália e do sul da 

                                                             
42 BIHLMEYER, Karl; TUECHLE, Hermann. História da Igreja: Idade Média. São Paulo: Paulinas, 1964. V. II. 
P.266. 
43 KNOUWLES, David; OBOLENSKY, Dimitri. Nova História da Igreja: a Idade Média. Petrópolis: Vozes, 
1983. V. II. P.314. 
44

 VAN DIJK, The ordinal of the papal court from Innocent III to Boniface VIII and related documents, p.352-
355. 
45FRANCISCO DE ASSIS. Regula bullata. Disponível em: https://franciscan-
archive.org/bullarium/TheRegulaBullataLSz.pdf. Acesso em: 26 mai. 2020. 
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França. Posteriormente, outras Ordens como os dominicanos, os agostinianos, os carmelitas 

etc. também adotaram, em linhas gerais, a liturgia da Cúria Papal46.  

 

 

2. O Missal Romano de 1570 

 

2.1 O Concílio de Trento 

 

Paulo III (†1549) convocou o Concílio de Trento (1545-1563).  Essa convocação não 

foi tranquila. A história precedente atesta isso. Está no contexto da Reforma Protestante. 

Martinho Lutero (†1546) sugeriu em 1518 a convocação de um concílio. Essa proposta se deu 

depois de seu encontro em Augsburg com o Cardeal Caetano de Vio (†1534), enviado pelo 

Papa Leão X (†1521), para que Lutero se retratasse de sua heterodoxia teológica. Em 1520, 

Lutero, insistiu mais uma vez na ideia de um concílio. Na publicação do seu primeiro livro 

escrito em alemão An den crhistlichen Adel deutscher Nation (À nobreza cristã da nação 

alemã) ele incita a autoridade civil a convocar um concílio. Esse consistiria na revogação da 

falsificação do Evangelho pela escolástica e pela cúria romana. Nesse cenário, a convocação 

de um concílio colocaria em ameaça a existência do papado.  A pressão crescia.  

Os estados que compunham a Dieta Germânica47 exigiam um concílio que fosse livre, 

em terras germânicas e que não fosse convocado pelo papa. Dois eram os motivos que 

justificavam a posição da Dieta. O primeiro era a insatisfação com Bula Exsurge Domine (DH 

1451-1492), promulgada por Leão X em 1520, na qual condenava os erros de Martinho 

Lutero. O segundo era porque Lutero foi excomungado. O Papa Clemente VII (†1534) 

durante o seu pontificado, consciente do ambiente que havia, conseguiu driblar a convocação 

de um concílio. No entanto, o imperador Carlos V (†1558) começou também a postular a 

ideia de uma convocação. Em sua coroação em Bolonha, em 1530, ele tentou persuadir o 

Papa. Com a entrada de Carlos V na negociação da convocação de um concílio, tal questão foi 

carregada de tintas políticas. Por conta disso, Francisco I (†1547), rei da França, que era 

oposto às ideias universalistas de Carlos V, pois sua perspectiva era mais nacionalista, se 

                                                             
46 RAFFA, Liturgia eucaristica, p.126. 
47 Dieta Germânica (Reichstag) é um termo utilizado para se referir a uma instituição política do sacro império 
romano-germânico. Essa instituição consistia na assembleia dos vários estados que formavam o império. 
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posicionou contrário. A pretensão de Carlos V era de que o concílio serviria para levar a cabo 

a reforma da Igreja e eliminar os abusos que vinham acontecendo. 

Depois de sua eleição, Paulo III (†1549) percebendo o clima de tensão que se 

arrastava por anos, decidiu convocar o concílio. O que estava em jogo era a credibilidade da 

própria Igreja caso não se fizesse essa convocação. Sendo assim, enviou seus legados em 

1535 às cortes europeias para preconizar o concílio bem como para recolher sugestões 

referentes ao lugar da realização. A França não admitia um concílio realizado nos domínios de 

Carlos V. Depois da pesquisa feita pelos legados, Paulo III convocou duas vezes o concílio. A 

primeira foi para Mântua, em 1536. A segunda era para Vicenza, em 1537. Ambas frustraram 

por questões políticas entre a França e a Alemanha48. Somente depois da paz de Crépy em 

setembro de 154449, abriu-se a possibilidade para uma nova convocação em 30 de novembro 

de 1544 com a Bula Laetare, Ierusalem. O Concílio começou em 13 de dezembro de 1545, na 

cidade de Trento, dividido em três períodos. São eles:  

1) Primeiro período (sessões I-XI): esse período compreende de 13 de dezembro de 

1545 a 02 de junho de 1547. Questões dogmáticas e disciplinares foram tratadas 

simultaneamente. Tinham direito de voto deliberativo os bispos, os superiores gerais das 

ordens religiosas e alguns abades. Na preparação dos decretos, teólogos que não eram bispos 

foram chamados. Eles possuíam o direito ao voto consultivo. O trabalho do ponto de vista 

dogmático do concílio consistia em expor e clarificar a doutrina católica em face das negações 

postuladas pelos protestantes. É nesse período que se reconheceu o valor da Tradição como 

fonte da fé juntamente com a Sagrada Escritura. Também se definiu o cânon dos livros 

inspirados. Foi nesse período que se publicaram os decretos sobre o pecado original (DH 

1510-1516), a justificação (DH 1520-1583) e os sacramentos em geral, batismo e confirmação 

(DH 1600-1630).  

No ano de 1547 uma epidemia se abateu sobre a cidade de Trento. Por conta disso, o 

Papa transferiu o concílio para Bolonha. No entanto, o imperador Carlos V não aceitou essa 

mudança. Quatorze bispos de tendência imperial decidiram permanecer em Trento. Diante do 

impasse, Paulo III suspendeu o concílio. Em 10 de novembro, Paulo III faleceu. Num 

conclave que durou mais de dois meses, o cardeal Giovanni Maria del Monte foi eleito papa 

com o nome de Júlio III (†1555). Em 14 de novembro de 1550, Júlio III convocou a retomada 

dos trabalhos conciliar. 
                                                             
48 BIHLMEYER, Karl. TUECHLE, Hermann. Storia della Chiesa: l’epoca dele riforme. Brescia: Morcelliana, 
1958. V. III. P.302. 
49 AUBERT, R.; KNOWLES, M.D.; ROGIER, L.-J. Nova história da Igreja: reforma e contra-reforma. 
Petrópolis: Vozes, 1983. V.III.P.141.  
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2) Segundo período (sessões XI-XVI): foi realizado de 01 de maio de 1551 a 28 de 

abril de 1552. Sua duração não chegou a um ano. Os bispos franceses faltaram. Por outro 

lado, os alemães tiveram uma representação significativa. Também estiveram presentes os 

príncipes-eleitores da Renânia, os bispos de Constança, de Viena e de Naumburg50 e 

representantes de Estados Protestantes. Nesse período deu-se seguimento aos trabalhos 

relacionados aos sacramentos. Publicaram-se os decretos sobre a eucaristia (DH 1635-1661) e 

a doutrina sobre o sacramento da penitência (DH 1667-1719) e a extrema-unção (DH 1694-

1700). Também se publicaram os decretos de reforma referentes ao exercício da autoridade 

episcopal e os costumes do clero. No desenrolar do período chegaram outras delegações 

protestantes, como os emissários do duque Cristóvão de Württemberg e os do príncipe-eleitor 

Maurício de Saxe. Embora tivessem tido boa acolhida pelos padres conciliares, eles 

preferiram manter contato direto com o legado imperial para as negociações. O que 

pleiteavam era um novo debate de todos os documentos promulgados, a supremacia do 

concílio sobre o papa e a liberação do juramento de fidelidade a favor dos bispos presentes. 

Esses requerimentos eram inviáveis.  

O estopim das negociações se deu quando os teólogos de Stuttgart apresentaram uma 

Confissão de Württemberg51, que continha trinta e cinco artigos que foram compostos pelo 

teólogo luterano Johann Brenz (†1570). Exigiram dos Padres a aprovação. Nesse momento, 

Carlos V considerou que era simplesmente impossível continuar as negociações. Houve então 

um movimento de rebelião contra o Imperador por iniciativa de Maurício de Saxe que, com 

apoio da França, invadiu a região do Tirol e tinha a intenção de chegar a Trento. Por medo, os 

padres conciliares se dispersaram. Com isso, o concílio mais uma vez foi suspenso. Em 23 de 

março de 1555, Júlio III morre. No conclave, foi eleito o cardeal Marcello Cervini. Ele havia 

sido legado pontifício na primeira sessão do Concílio de Trento. Sua eleição se deve ao fato 

de os cardeais terem a consciência de levar a cabo com urgência e decisão a reforma eclesial e 

consideraram Cervini o melhor nome para realizar a reforma52. Marcello Cervini adotou nome 

de Marcelo II (†1555).  Porém, vinte e dois dias após sua eleição, Papa Marcelo II falece.  

No novo conclave, os cardeais elegem o cardeal Gian Pietro Carafa (†1559). Tinha 79 

anos. Sua preocupação não era com a continuação do concílio, mas sim com a reforma da 

Igreja. De fato, Paulo IV (†1559) lutou contra aos abusos cometidos na cúria romana, de 

modo particular, contra a simonia. Ampliou a inquisição. Era rigoroso na punição das 
                                                             
50 AUBERT, R.; KNOWLES, M.D.; ROGIER, L.-J. Nova história da Igreja, p.147. 
51 SCHÜLER, Arnaldo. Dicionário enciclopédico de teologia. Canoas: ULBRA, 2002. P.127. 
52 LABOA GALLEGO, Juan María. Historia de los Papas: entre el reino de Dios y las pasiones terrenales. 
Madrid: La esfera de los libros, 2005.P.304. 
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heresias. Publicou em 1559 o primeiro Index Librorum Prohibitorum. Ameaçou a fusão dos 

Capuchinhos com os Frades Menores. Era desconfiado da Companhia de Jesus. Estava 

decidido a rever as Constituições dos jesuítas. Quando Inácio de Loyola (†1556) morreu, 

Paulo IV determinou para a Companhia de Jesus o ofício coral e a limitação do mandato do 

superior geral, que até então era vitalício. Deveria seguir o modelo da Ordem dos Clérigos 

Regulares (Teatinos), ordem da qual Paulo IV figura como cofundador. Para além de seu 

rigorismo, o Papa foi nepotista. Nomeou seu sobrinho Carlo Carafa (†1561) Secretário de 

Estado. Com a morte de Paulo IV, em 18 de agosto de 1559, um novo conclave fora 

convocado. Durou quatro meses. Culminou com a eleição do cardeal Giovanni Angelo Medici 

(†1565). Pertencia aos Medici de Milão. Escolheu para si o nome de Pio IV (†1565). Era 

opositor ao estilo reformador de Paulo IV. Embora contrário ao nepotismo, Pio IV em 1560, 

nomeou seu sobrinho Carlo Borromeo (†1584) arcebispo de Milão, criou-o cardeal e o fez 

secretário de Estado. Pio IV convocou a reabertura dos trabalhos do Concílio de Trento.  

3) Terceiro período (sessões XVII-XXV): aconteceu de 18 de janeiro de 1562 a 04 de 

dezembro de 1563. O fator decisivo para que Pio IV convocasse a reabertura do concílio se 

deve ao fato da penetração do calvinismo na França na época de Henrique II (†1559). O Papa 

temia que a França se tornasse protestante. Em 18 de janeiro de 1562, cento e quatorze padres 

se encontravam na catedral de Trento. Os padres postularam a elaboração de um projeto de 

reforma da Igreja, em 26 de fevereiro. No entanto, o problema da fixação da residência 

episcopal consistia na causa da divisão entre eles53.    

O Concílio de Trento tinha, antes de tudo, a tarefa de finalizar a doutrina dos 

sacramentos. As sessões XXI-XXIV versaram sobre esse assunto. Em 06 de junho de 1562 

deu-se início à discussão sobre a modalidade da comunhão bem como a comunhão de 

crianças. Esse debate conclui-se na XXI sessão, em 16 de julho de 1565, quando foram 

promulgados a doutrina e os cânones sobre a comunhão sob as duas espécies e a comunhão 

das crianças (DH 1725-1734). As XXII-XXIII sessões, de 17 de setembro de 1562 e 15 de 

julho de 1563, foi o resultado do trabalho dos teólogos que tinham começado a examinar, em 

Bolonha ainda em 1547, as heresias referentes aos sacramentos da eucaristia e da ordem por 

parte dos Reformadores. Em Trento eles continuaram, em 1551, esse trabalho. Em janeiro de 

1552 já havia um esquema de cânones sobre a missa e a ordem. Com a suspensão do concílio, 

não se exauriu a discussão desses cânones. Somente em 1562 pode-se retomar o debate. Na 

XXII sessão promulgaram-se a doutrina e os cânones sobre o sacrifício da missa (DH 1738-

                                                             
53 PIERRARD, Pierre. História da Igreja. São Paulo: Paulinas, 1982. P.187. 
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1759) e o decreto sobre a solicitação da concessão do cálice (DH 1760). Já na XXIII sessão 

houve a promulgação da doutrina e os cânones sobre o sacramento da ordem (DH 1763-

1778). Na XXIV sessão, de 11 de novembro de 1563, promulgaram-se a doutrina e os 

cânones sobre o sacramento do matrimônio (DH 1797-1812) e o decreto Tametsi, que são 

cânones de reforma a respeito do matrimônio (DH 1813-1816). Os decretos desta sessão 

também foram iniciados em Bolonha em 1547, quando houve a discussão sobre a doutrina do 

matrimônio bem como sobre os matrimônios clandestinos.  

A XXV sessão foi a última de Trento. Aconteceu nos dias 3 e 4 de dezembro de 1563. 

Nela houve a promulgação de decretos de cunho dogmático. São eles: sobre o purgatório (DH 

1820); sobre a invocação, a veneração e as relíquias dos santos e sobre as imagens sagradas 

(DH 1821-1825); de reforma geral (DH 1830) e sobre as indulgências (DH 1835). Os decretos 

foram assinados por 255 participantes: 6 cardeais, 3 patriarcas, 193 arcebispos e bispos, 7 

abades, 7 superiores gerais e 39 procuradores. Com a bula Benedictus Deus (DH 1847-1850), 

de 26 de janeiro de 1564, o Papa Pio IV confirma todos os decretos promulgados pelo 

Concílio de Trento e afirma a dependência do Concílio em relação ao Papa. Somente a Sé 

Apostólica tem a competência de interpretar as decisões que foram tomadas em sede 

conciliar. 

Entre as diversas dificuldades que ao longo da história o Concílio de Trento 

experimentou, sua conclusão foi mais tranquila. Houve a recepção dos decretos, sem 

dificuldades, por parte de vários monarcas como o da Polônia, de Portugal, de Savoia e dos 

estados italianos. Houve certa reserva por parte do rei da Espanha, Felipe II (†1598). Sua 

recepção incluia a cláusula “salvos os direitos reais”.  A França recebeu somente os decretos 

dogmáticos, excluindo os da reforma. No entanto, os bispos, em sínodos provinciais, foram 

promulgando esses da reforma54.   

Indubitavelmente, dos vinte e um concílios ecumênicos, o Concílio de Trento, sendo o 

décimo nono, foi o mais longo da história da Igreja. Durou dezoito anos. Isso demonstra, do 

ponto de vista temporal, como foi complexa a celebração de Trento, desde a convocação ao 

seu término. A história do desenvolvimento desse Concílio evidencia o porquê tanto tempo se 

levou para chegar ao seu desfecho. 

  

 

 

                                                             
54 BIHLMEYER; TUECHLE,  Storia della Chiesa III, p.312. 
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2.2 Os reformadores e a liturgia da missa 

 

Pelo final da Idade Média a instrução do povo sobre a eucaristia era tremendamente 

limitada. Insistia-se sobretudo em que a missa era fonte de salvação para vivos e mortos. A 

dimensão da ação de graças simplesmente caiu no esquecimento. O povo era levado a crer 

que a salvação da alma era garantida pelo simples fato de ouvir a missa. Com isso começavam 

a proliferar formulários de missas votivas para finalidades específicas.  

Juntamente com o aumento das séries de missas para os mortos, surgiu a determinação 

de que se deveria usar certo número de velas acompanhadas com a doação de esmolas. Havia 

a mentalidade da eficácia dessas missas votivas, cujo resultado do que se pedia era infalível. 

Essa ideia da infalibilidade começou a ser questionada. Há de se recordar que tal prática 

ganhou adesão entre os fieis, indo ao encontro da mentalidade “milagreira” existente à época. 

Por conta dessa realidade, houve um aumento das celebrações das missas votivas. Constata-se 

também o aumento do clero. Muitos retiravam sua subsistência das celebrações.   

O aumento das celebrações impactou no rito. Nas Igrejas apenas uma missa por vez 

poderia ser cantada. Por conta disso, buscou-se uma solução para que pudessem ser 

celebradas missas subsequentes no maior número possível. A solução consistia no seguinte: a 

primeira missa era cantada até o ofertório ou o santo. O restante era feito em silêncio. Assim, 

poderia começar outra missa num segundo altar, de modo cantado. Isso fez com que, 

paulatinamente, as missas fossem perdendo o caráter público, passando para uma perspectiva 

privada, já que era destinada, na maior parte das vezes, a uma única intenção. É nesse cenário 

que os reformadores levantam suas críticas. Questionavam a prática eclesial no que tangia a 

celebração da eucaristia referente aos frutos da missa, os valores diferenciados cobrados para 

as missas votivas e o abuso do dinheiro55. 

A preocupação de Lutero em torno da missa é, primeiramente, de cunho pastoral por 

conta dos abusos. No entanto, incialmente ele não abole a missa privada. Ulrich Zwingli 

(†1531) e Andreas Karlstadt (†1541) serão os primeiros a organizar uma celebração própria.  

Eles sim aboliram as missas privadas e também proibiram a adoração ao Santíssimo 

Sacramento. Foi em 1522 que Lutero se posicionou, atacando diretamente a dimensão da 

missa como sacrifício e a missa privada. Mesmo se posicionando teologicamente de forma 

dura, Lutero ainda não elaborara um novo culto. Critica Andreas Karlstadt e Ulrich Zwingli 

por ainda não terem a percepção do alcance e os desdobramentos de sua teologia. O primeiro 
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pelo fato de no natal de 1522 celebrar a missa com veste secular, rezar em voz alta e em 

vernáculo o relato institucional, omitir o restante do cânon e distribuir a comunhão em duas 

espécies. O segundo por incentivar a destruição de imagens e dos altares laterais. Somente 

três anos mais tarde é que Lutero irá presidir na paróquia de Wittenberg uma missa em 

alemão.  

Em 1523 Lutero publica a Formula missae et communionis pro ecclesia 

Vuittembergensi. Ele reduz o Cânon Romano. Em 1526 na Deutsche Messe Lutero deixa 

apenas o relato institucional56. Também eliminou os textos que pudessem dar margens para a 

compreensão da missa como sacrifício57. 

Indubitavelmente, o uso do vernáculo na liturgia consistiu no ápice da reforma 

litúrgica luterana. Para Lutero a celebração é o culto da palavra. Para que a palavra produza 

frutos é preciso que seja compreendida. Essa compreensão se dá na língua vulgar.  

 

2.3 O Concílio de Trento e a liturgia 

 

O Concílio de Trento tinha em seu horizonte responder aos reformadores. A teologia 

dos sacramentos estava em xeque. Nos três períodos em que se realizou o Concílio, constata-

se a temática sacramental. Trento, além de explicitar a doutrina dos sacramentos, tinha a 

necessidade de intervir na prática eclesial da celebração da eucaristia. Os reformadores, com 

razão, questionavam a práxis litúrgica da Igreja naquele momento. Havia muitos abusos. É 

claro que uma reforma por parte da Igreja Católica na liturgia atingiria diretamente o próprio 

missal. 

 As dioceses ou as províncias eclesiásticas tinham, na época, autoridade de proceder 

com as reformas nos livros litúrgicos. No entanto, havia uma limitação: o conteúdo básico do 

Missal Romano não poderia ser modificado; de modo particular, o Cânon58. Alguns 

testemunhos atestam a respeito dessa autoridade. Em 1549, o sínodo provincial de Trier 

determinou que cada diocese pertencente à sua província usasse tão somente o missal da 

própria diocese. Caso não tivesse, que utilizasse o missal de Trier. A província de Mainz 

                                                             
56 GIRAUDO, Cesare. In unum corpus: trattato mistagogico sull’ eucaristia. Milano: San Paolo, 2001. P. 467-
469. 
57 BOROBIO, Dionísio (org). A celebração na Igreja: liturgia e sacramentologia fundamental. São Paulo: 
Loyola, 2002. V. I. P.115. 
58 JUNGMANN, Missarum sollemnia, p.148. 
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exigiu, por exemplo, que cada diocese revisse o seu missal com assessoria de peritos no 

assunto59.  

A ideia de um missal único surgiu no horizonte, para que se pudessem evitar os abusos 

que na época se constatavam na liturgia, como por exemplo, prefácios de santos com 

conteúdos baseados em lendas. A Itália foi a primeira a postular essa proposta, em 1546. 

Posteriormente Portugal e Espanha aderiram a mesma ideia. Nesse missal único, deveria 

existir um suplemento somente com as missas próprias para os santos de cada diocese. Porém, 

a França e a Inglaterra se opunham a essa ideia. 

O Concílio de Trento, em 1546-1547, ao tratar do tema referente ao uso e abuso das 

Sagradas Escrituras, tocou também no assunto do missal. Foi no contexto dos debates 

referentes à doutrina sobre o sacrifício da missa que, em 1562, se retomou a questão do 

missal.  Formou-se uma comissão especial que foi delegada para catalogar todos os abusos 

que aconteciam na celebração da missa. Não foi um trabalho muito árduo, haja vista que os 

reformadores e os próprios padres conciliares já haviam apontado uma série de abusos que se 

faziam presentes em sequências e prefácios de santos com conteúdos lendários, inserção de 

cantos depois da consagração e antes da comunhão, formulários de missas de origem 

duvidosa, abusos das missas votivas que invadiam até mesmo o próprio domingo e o ano 

litúrgico.  

O Concílio já se prolongava demasiadamente. Não havia tempo para um debate mais 

detalhado a respeito do resultado da comissão. Isso impunha a ela a necessidade de elaborar 

uma versão curta para que pudesse ser aceita pelos padres. Foram quatro elaborações até 

chegar ao texto que seria apresentado aos conciliares.  Na XXII sessão, em 17 de setembro de 

1562, foi aprovado pelos padres conciliares o Decretum de observandis et evitandis in 

celebratione missae60. Esse decreto se ocupou somente dos abusos mais evidentes que 

implicavam a ganância, irreverência e superstição, além de atribuir aos bispos a 

responsabilidade primeira no que se referia à liturgia da missa. O decreto está em conexão 

com a doutrina e os cânones referentes ao sacrifício da missa. Nessa sessão também tratou do 

tema da língua utilizada na celebração eucarística, haja vista que os reformadores afirmavam 

a necessidade do uso do vernáculo em vista dos frutos da celebração. É de se reconhecer que 

não foi uma tarefa fácil para os padres redigirem um texto, contrapondo a perspectiva da 

reforma protestante, reafirmando o uso do latim sem deixar de reconhecer o uso das línguas 

                                                             
59 Ibid., p.148. 
60CANONES ET DECRETA Sacrosancti Oecumenici et Generalis Concilii Tridentini: sub Paulo III. Julio III. 
Pio IV. Pontificibus Maximis, cum partum subscriptionibus. Viennae: Antonii Strauss, 1827. P.162-164. 
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orientais. Por conta das línguas orientais utilizadas na liturgia, a justificativa inicial, para se 

opor aos reformadores, de que o latim seria uma língua sagrada, ficou de escanteio. Diz o 

cânon 8: 

 

Embora a Missa contenha grande ensinamento para o povo fiel, contudo não pareceu 
conveniente aos Padres que fosse celebrada correntemente em língua vernácula 
[cân.9]. Por isso, conserve-se em toda parte o rito antigo de cada Igreja e aprovado 
pela santa Igreja Romana, mãe e mestra de todas as Igrejas. Mas, para que não 
<ocorra que> as ovelhas de Cristo passem fome e os pequeninos peçam pão sem que 
haja quem lho parta [cf. Lm 4,4], o santo Concílio ordena aos pastores e a todos os 
encarregados da cura de almas que, com frequência, durante a celebração de Missa, 
por si ou por outros, exponham um dentre os textos lidos na Missa e expliquem entre 
outras coisas algum mistério deste santíssimo sacrifício, principalmente nos 
domingos e dias de festa (DH 1749).  
 

Com o Decretum de observandis et evitandis in celebratione missae, não se falava 

ainda da reforma do missal. Essa questão retornou na XXV sessão. Diante do prolongamento 

do Concílio e na impossibilidade de encontrar um denominador comum entre os bispos a 

respeito do assunto, pois uns postulavam uma uniformidade litúrgica para toda Igreja, outros, 

ao contrário, sustentavam a não uniformidade e o direito de existir dos diversos ritos 

diocesanos, com o decreto De Indice Librorum, Catechismo, Breviario, et Missali61 os padres 

delegaram a Sé Apostólica os trabalhos de publicar o Index Librorum prohibitorum, um 

catecismo, de reformar o missal e também o breviário.   

Pio IV (†1565) para levar a cabo a tarefa a ele imputada pelo Concílio criou uma 

comissão em 1564 para o breviário e o missal. Essa comissão seria presidida pelo arcebispo 

de Lanciano, Leonardo Marini (†1573). A orientação era para que se tivesse o breviário 

elaborado por Paulo IV como base para que se pudesse empreender o projeto de um único 

breviário para toda Igreja latina. Acontece que um ano após a criação da comissão, Pio IV 

faleceu.  

No conclave Carlo Borromeo foi o responsável por articular a eleição do novo papa. 

Os cardeais, naquele conclave, queriam eleger alguém que levasse à frente os trabalhos de 

reforma da Igreja delineada por Trento. Por isso optaram pelo cardeal Michele Ghislieri, 

religioso dominicano, que escolheu para si o nome de Pio V (†1572). De pronto, Pio V 

confirmou a comissão formada por seu predecessor e inseriu novos membros nela. Foram 

eles: o cardeal Sirleto, membro da cúria romana; o latinista Giulio Poggiano; Antonio Carafa, 

sobrinho de Paulo IV, e Egidio Foscarari, religioso dominicano e bispo de Modena. 

                                                             
61 Ibid., P.278. 
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 Marini tinha muito claro em seu horizonte de reforma do breviário que o essencial do 

antigo breviário não poderia ser supresso; de que não se tratava de criar um novo livro, mas 

sim de reconduzi-lo ao seu estado primitivo, como, por exemplo, o respeito da primazia do 

domingo em relação às festas de santos. A equipe trabalhou incansavelmente. No final de 

1566 o breviário estava pronto. Em 9 de julho de 1568, com a bula Quod a nobis62, Pio V 

publicou o Breviarium Romanum. A Quod a nobis obrigava toda Igreja latina a adotar o 

breviário publicado. A vacatio legis foi de seis meses. Também proibia mudar, excluir ou 

acrescentar qualquer texto no novo livro. Contudo, as ordens ou igrejas particulares que 

tivessem um breviário com o uso de pelo menos duzentos anos ininterrupto, poderiam 

continuar adotando-o. Houve boa recepção desse livro por parte de várias dioceses e ordens 

religiosas. Os beneditinos, dominicanos, carmelitas e premonstratenses, por possuírem há 

mais de dois séculos seus breviários próprios, gozavam do privilégio da não obrigatoriedade 

da adoção do breviário romano. Por conta disso, continuaram a utilizar os seus próprios 

livros63.  

 

2.4 O Missal do Concílio de Trento ou de Pio V 

 

A liturgia romana testemunhou quatro categorias, ao longo da história, de formas 

escritas para a celebração da missa. A primeira categoria foi a dos primeiros séculos. Desta 

época não se tem notícias de nenhum livro litúrgico, mas apenas testemunhos literários. A 

segunda categoria compreende os livros que possuíam componentes homogêneos como os 

Sacramentários, os Lecionários e os Ordines. A terceira categoria eram os livros que 

colocavam num único volume dois ou mais componentes da categoria anterior. Os livros 

dessa categoria eram chamados de missal plenário. No entanto, só se pode compreender a 

utilização dessa terminologia num sentido lato, haja vista que não continham todos os 

elementos para a celebração da missa. Assiste-se nos séculos X-XI o aumento de missais que 

apresentavam diferentes combinações.  A quarta categoria eram os livros que possuíam todos 

os componentes para a celebração. Esse tipo de Missale Plenarium só apareceu a partir dos 

                                                             
62BREVIARIUM ROMANUM ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum S. Pii V, Pontificis Maximi 
jussu editum Clementis VIII et Urbani VIII auctoritate recognitum cum officiis sanctorum. Novissime per 
Summos Pontifices usque ad hanc diem concessis; in quatuor Anni Tempora divisum. Pars Verna. A Dominica 
prima Quadragesima usque ad sabbatum post Dominicam Pentecostes. Venetiis: ex typographia Balleoniana, 
1799. P. I-V.  
63 RIGHETTI, Mario. Storia liturgica: l’anno liturgico nella storia, nella messa e nell’ufficio. Milano: Ancora, 
1969. V.II. P.673. 
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séculos XV-XVI. O mais famoso é o de 1474, um dos primeiros a serem impressos. No 

período de 1474-1570 tem-se notícia de pelo menos quatorze edições do missal da cúria 

romana64. São elas: 1) Veneza: 1481, 1485, 1493, 1505, 1508, 1509, 1543, 1558, 1560 e 

1561; 2) Paris: 1514, 1530 e 1540; 3) Lyon: 1516.  

A comissão criada por Pio IV, confirmada e ampliada por Pio V, após a conclusão da 

reforma do breviário, começou a trabalhar na edição do missal. Como aconteceu com a edição 

do breviário, não foi elaborado um livro original, mas se lançou mão de um modelo existente. 

Ela tomou a editio princeps do missal publicado em 1474, que retornava à edição orsiniana65. 

Esse livro era chamado de Missale secundum consuetudinem curie que ficou muito conhecido 

graças a ampla divulgação feita pela Ordem dos Frades Menores e suas diversas edições. A 

comissão fez adaptações que consistiram na sintonização do calendário litúrgico, das orações 

e o Evangelho do dia com o breviário. Não se tem notícias  de uma harmonização do missal 

com o breviário na história  anterior a esse período66. Sem dúvida, o fato de ter sido a mesma 

comissão a editar ambos os livros, contribuiu para que se pudesse realizar essa harmonização.  

Com a bula Quo primum tempore67, de 14 de julho de 1570, o missal foi promulgado. 

Nela, Pio V recorda a tarefa delegada à comissão que preparou o missal. Essa comissão 

consultou os escritos antigos e aprovados que estavam na Biblioteca Vaticana e que 

testemunhavam de forma documental a organização dos ritos litúrgicos. Foi a partir daí que a 

ela restituiu o missal de acordo com a norma antiga dos Santos Padres (ad pristinam 

Sactorum Patrum norma et ritum). Além disso, a novidade foi a determinação do uso desse 

livro para toda a Igreja latina. Seguindo a mesma lógica do breviário, somente os missais que 

gozassem de mais de duzentos anos de uso ininterrupto, como era o caso de algumas ordens e 

dioceses, dentre as quais estão Milão e a região em que o rito mozarábico fora preservado, 

poderiam permanecer utilizando os mesmos. Do contrário, deveria adotar o missal que estava 

sendo publicado. Nesse sentido, nota-se que Pio V assumiu a posição dos padres conciliares 

de Trento que postulavam a uniformidade litúrgica ao impor um único missal para toda Igreja. 

Essa posição não foi tomada prescindindo de uma discussão, haja vista que Pio V pertencia à 

ordem dos dominicanos e eles possuíam um missal próprio.  

                                                             
64

 SODI, Manlio; TRIACCA, Achille. Missale Romanum: edizione anastatica, introduzione e appendice. Editio 
princeps (1570). Vaticano Libreria Editrice Vaticana, 1998. P. XV. 
65 Entende-se por edição orsiniana o Ordo Missae da igreja local de Roma aprovado pelo Papa Nicolau III 
(†1280), cujo nome de batismo era Gaetano Orsini. 
66GIRAUDO, Cesare (org.). Il messale romano: Tradizione, traduzione, adattamento. Roma: CLV, 2003. P.50. 
67

 MISSALE ROMANUM. Editio princeps (1570). Vaticano Libreria Editrice Vaticana, 1998. P.3-4. 
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Além da bula Quo primum tempore, antes do texto do missal tem-se as Rubricae 

generales Missalis, o Ritus servandus in celebratione missae e o De defectibus Missae. Os 

dois primeiros textos foram inspirados no Ordo Missae secundum ritum sanctae Romanae 

Ecclesiae do mestre pontifício de cerimônias, Johann Burchard (†1506), que foi publicado em 

1502 e tinha tido uma grande divulgação68 encontrando ressonância, sobretudo nas edições do 

Missale Romanum feita em Veneza em 1501 e 1543 e Lyon em 1516. As missas votivas, que 

havia se proliferado, sobrepondo por vezes até mesmo a liturgia do domingo, foram limitadas. 

Os formulários das missas votivas que permaneceram foram aqueles que não davam margens 

a superstições.  O Ordo de Johann Burchard previa uma procissão das oferendas feita pelos 

fiéis. Ela foi suprimida nas rubricas do missal de 1570, por causa do abuso que até então 

acontecia no que se referia a questões financeiras69.  

O texto Rubricae generales Missalis possui uma linguagem jurídico-formal. Interessa-

se pela hierarquia e repousa atenção sobre o cumprimento das rubricas. Não tem em seu 

horizonte a assembleia do povo e tampouco o papel que a mesma desenvolve dentro da 

celebração. O Ritus servandus in celebratione missae segue na mesma linha das Rubricae. 

Elenca os ritos a serem observados. A resposta da missa é feita pelo ministro e não pelo povo. 

B. Neunheuser, analisando esses documentos afirma que: 

 

Estas rubricas, muito numerosas, precisas e minuciosas, outra coisa não olham que o 
padre celebrante. É ele e só ele quem deve ser ajudado por elas, a fim de poder 
celebrar dignamente, corretamente, retamente e de forma uniforme, rubricas estas 
que serão observadas em toda parte e por todos. Não se fala dos fiéis, a não ser na 
medida em que sua presença determina a ação do padre. Só por acaso é que se 
tratará aí dos fiéis. Sua presença não é necessária. Ela, contudo, por vezes é 
pressuposta, embora permaneça sempre uma presença passiva70. 
 

Muitas sequências foram eliminadas para que a verdade da fé não fosse ofuscada. Por 

conta disso, permaneceram somente quatro: 1) Victimae paschali laudes (Páscoa); 2) Veni 

Sancte Spiritus (Pentecostes); 3) Lauda Sion Salvatorem (Corpus Christi) e 4) Dies irae 

(defuntos). O ano litúrgico foi outro aspecto que sofreu alteração. Até o fim da Idade Média, 

inúmeras festas de santos se haviam se inflado no ano litúrgico. O missal promulgado por Pio 

V, excluindo as oitavas, possuía aproximadamente cento e cinquenta dias não festivos, 

eliminando várias festas. As festas de santos admitidas foram aquelas que, até o século XI, 

                                                             
68 RAFFA, Liturgia eucaristica, p.132. 
69 JUNGMANN, Missarum sollemnia, p.151. 
70 NEUNHEUSER, B. La relation entre le prêtre et les fidèles dans la liturgie de Pie V et celle de Paul VI. In: 
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haviam se tornadas tradicionais na cidade de Roma. Das que haviam sido introduzidas 

posteriormente, sobretudo com a influência dos franciscanos, restaram poucas.  

O Ordinarium missarum de tempore inicia no primeiro domingo do advento e vai até o 

sábado santo. Entre o sábado santo e o domingo da ressurreição, encontra-se o Ordo missae. 

Segue depois o proprium de tempore do domingo da ressurreição até o XXIV domingo depois 

de Pentecostes. Finalizado os domingos, o missal inicia o proprium missarum de sanctis no 

dia vinte e nove de novembro, com a vigília de santo André. Segue o commune sanctorum. 

No commune sanctorum tem-se uma novidade. Ao invés de se apresentar somente textos para 

introito, coleta etc, o missal oferece formulários completos para as diferentes classes de 

santos. Após o commune sanctorum, tem-se as Missae votivae, que contemplam também as 

missas de Santa Maria.  Depois das Missae votivae encontram-se a Missa pro sponso et 

sponsa, as Orationes dicendae ad libitum sacerdotis, as Missae defunctorum e as 

benedictiones diversae. 

Ordo missae se organiza da seguinte forma: 1) chegada e oração ao pé do altar; 2) ritos 

iniciais no altar; 3) leitura da epístola e do Evangelho71; 4) ofertório; 5) Cânon Romano; 6) 

Pai nosso; 7) rito da fração do pão; 8) rito da paz e comunhão; 9) ritos conclusivos. 

Indubitavelmente, o advento da tipografia moderna contribuiu para que se pudesse 

difundir com maior rapidez o missal de Pio V bem como promover a unificação do rito da 

celebração eucarística. Ao chegar às igrejas particulares, o novo missal poderia gerar dúvidas 

bem como reações devido aos contextos locais. O Papa Sisto V (†1590), com a constituição 

Immensa aeterni Dei, de 22 de janeiro de 1588, reorganizou a cúria romana. Criou quinze 

congregações romanas, presididas por cardeais, que auxiliariam no governo da cúria72. Dentre 

essas congregações está a Congregação dos Ritos. A competência dela consistia em 

acompanhar a execução do modo prescrito pelo missal para celebrar em toda a Igreja latina. 

Também era sua tarefa decidir os casos de dúvidas e preparar formulários caso houvesse a 

introdução de novas festas, uma vez que havia essa possibilidade de inserção. 

A missa estacional foi por muitos séculos a forma típica da celebração eucarística. No 

século X ocorre a mudança de paradigma da forma típica. Essa deixa de ser estacional, isto é, 

para toda comunidade local e passa ser a privada. Provavelmente essa mudança se deve ao 

fato da difusão da missa da cúria romana.  O missal de Pio V seguirá o paradigma da forma 

típica da missa privada. Ele tem no seu horizonte tão somente o ministro ordenado como 

único ator de toda a celebração. A estrutura presente no missal dá a possibilidade, com as 
                                                             
71 Interessante notar que não se fala da homilia. 
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devidas adaptações, a várias formas de celebrar. Sendo assim, o bispo/padre pode celebrar a 

missa com um ministro (coroinha); com a assistência de mais fiéis; com a presença do papa, 

patriarcas e/ou bispos; solene com a schola, diácono, subdiácono, ministros e assembleia dos 

fiéis.  

Não existe praticamente nenhuma menção explicita à assembleia dos fiéis no missal de 

Pio V. Quando se refere ao povo não se trata de assembleia, mas sim dos outros membros do 

clero73. Quando há fiéis presentes na celebração, podem consagrar-se hóstias, para que eles 

possam comungar, embora a prática mais comum fosse recorrer à reserva eucarística do 

sacrário ou mesmo comungar antes ou depois da missa74. No missal não se prevê a homilia, 

mas prevê a instrução dos fiéis; nem as orações dos fiéis e tampouco a oferta feita pelos 

mesmos. O rito da paz se restringe ao clero nas missas solenes. Também não se prevê a 

participação ativa dos fiéis nos cantos, nas orações e nas aclamações. 

Constata-se no missal a prevalência do cerimonial sobre o funcional. Isso pode ser 

percebido pela multiplicação do sinal da cruz; das inclinações e genuflexões; das elevações 

dos braços e olhos; a mudança do missal de um lado para o outro e o modo complicado da 

incensação. Tudo isso não passava de um desvio artificial por conta da carência comunicativa 

com os fiéis que possivelmente pudessem estar presentes75.  

O Ordo Missae de Pio V é o mesmo da cúria romana do século XIII. A novidade dele 

é o seu rubricismo. O comportamento e os movimentos do ministro são descritos de forma 

minuciosa. A título de exemplo, é prescrito como deve ser o gesto feito sobre a hóstia e o 

cálice. Determina o número de ductos do turibulo e a direção que se deve incensar bem com 

as palavras que devem ser ditas enquanto se incensa. As rubricas eram destinadas aos 

ministros e não ao povo. Por meio de decretos, desde o século XVI, os papas fizeram 

intervenções nas rubricas e no próprio texto do missal de Pio V. Essas intervenções 

aconteciam com uma nova edição do missal. Os missais foram publicados pelos papas 

Clemente VIII (†1605) em 1604; Urbano VIII (†1644) em 1634; Leão XIII (†1903) em 1884; 

Bento XV (†1922) em 1920 que consolidou a revisão iniciada por Pio X (†1914); e João 

XXIII (†1963) em 196276. Este último decidiu fazer a revisão do missal tridentino, pois para 

                                                             
73

 RAFFA, Liturgia eucaristica, p.147. 
74
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ele os altiora principia da reforma litúrgica e, portanto, da reforma do missal, deveriam ser 

competência do Concílio. Nesse sentido, o missal promulgado em 1962 tinha caráter 

provisório, até a decisão conciliar, sendo substituído posteriormente pelo missal fruto do 

Vaticano II, o que de fato aconteceu. 

Enfim, a imposição do novo missal a toda Igreja trouxe como consequência o 

congelamento dos ritos por quatro séculos.  

 

3. O Missal Romano de 1970 

 

  O Concílio Vaticano II e a reforma litúrgica não surgiram de repente. Houve um 

caminho longamente preparado. Essa preparação foi testemunhada pelo movimento litúrgico. 

Concílio e reforma são dois eventos que estão intimamente ligados77.  A Sacrosanctum 

Concilium é fruto desse percurso eclesial que buscou traçar as linhas para uma reforma geral 

da liturgia, desde a Tradição. Por isso, para compreender o processo da composição do Missal 

Romano de 1970, não se pode deixar de considerar o movimento litúrgico e o Concílio 

Vaticano II.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

Tendo no horizonte o desenvolvimento dos livros litúrgicos e da liturgia romana, constata-se que Summorum 

Pontificum consiste numa verdadeira anomalia. Desde de 1570 a lógica é que haja um único missal para a Igreja 
latina, salva as exceções já mencionadas quando se tratou da bula Quo primum tempore. Dizer de um mesmo 
rito, mas em duas formas, nada mais é do que um malabarismo, um sofisma, para justificar o uso do missal de 
1962 que, insiste-se, era para ser provisório. Surpresa maior aconteceu no dia 22 de fevereiro de 2020, quando a 
Congregação para Doutrina da Fé publicou dois decretos: Cum sanctissima e Quo magis. O primeiro decreto 
trata da celebração litúrgica em honra dos santos canonizados recentemente na forma extraordinária do rito 
romano, pois os santos elevados aos altares depois de 1962 estão excluídos do santoral da forma extraordinária. 
O segundo decreto insere novos prefácios eucarísticos para a forma extraordinária. Importante notar que é a 
Congregação para a Doutrina da Fé que está regulando e modificando o rito extraordinário. Isso é de se causar 
estranheza, uma vez que a competência em matéria litúrgica é da Congregação para o Culto Divino e a 
Disciplina dos Sacramentos. Enfim, as publicações desses dois novos decretos simplesmente vão à contramão da 
reforma litúrgica e demonstram que, em nome de uma pseudorreconciliação com os lefebvrianos iniciada com a 
Summorum Pontificum, não consideraram seriamente o processo histórico e a evolução da liturgia romana e de 
seus livros litúrgicos, coroada com o Concílio Vaticano II, além de estarem totalmente fora da Tradição litúrgica.  
77 FRANCISCO. Discurso do Papa Francisco aos participantes na 68ª semana litúrgica nacional. Disponível 
em:http://www.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2017/august/documents/papafrancesco_20170824_setti
mana-liturgica-nazionale.html. Acesso em 15 jan. 2021. 
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3.1  O movimento litúrgico   

 

O caminho da reforma litúrgica tem seu início com o abade Prosper Guéranger78 

(†1875). Ele se situa no contexto do restauracionismo francês do século XIX. Era opositor do 

jansenismo, galicanismo e laicismo. Sua atividade litúrgica manifestou-se com duas grandes 

publicações. São elas: Institutions liturgiques e L’Année liturgique. A primeira é uma obra 

cientifica; a segunda, de divulgação.   A preocupação de Prosper Guéranger era a reforma da 

vida litúrgica. Ele defendia a tradição romana no que se referia aos textos, cerimoniais e 

rubricas. Deu atenção, sobretudo à música sacra, pois pensava que a vitalidade das 

celebrações dependia necessariamente da restauração do canto gregoriano, uma vez que era 

mais simples que o barroco. O barroco é considerado o século de ouro da polifonia. A missa é 

tida como uma peça à parte que tinha por finalidade a inspiração da criatividade artística. A 

música eclesiástica do barroco era cultivada, sobretudo nas cortes. Por conta disso, seguia 

critérios tão somente estéticos. A funcionalidade a serviço da liturgia simplesmente foi 

colocada de lado. Nesse sentido, a celebração prestava-se para simplesmente dar o marco 

formal para que os coros polifônicos, o órgão e a orquestra pudessem exibir suas virtualidades 

artísticas musicais. Restaurando o canto gregoriano, poderia haver mais participação dos fiéis 

nas celebrações e, por conseguinte, maior interação entre a assembleia e o ministro que 

preside o culto. Infelizmente, a tradição barroca do período pós-tridentino distanciou o povo 

do mistério pascal. O abade de Solesmes defendia a explicação completa dos textos e 

cerimonias do culto diante do povo. Por outro lado, acreditava também que a celebração 

deveria manter-se encoberta de certo modo para o povo pelo véu do mistério. Para manter 

esse véu do mistério, Guéranger defendia o uso do latim.  

Enfim, para ele a descoberta da liturgia era em última análise a descoberta do mistério 

da Igreja que acontecia através da experiência espiritual da própria liturgia e da permanente 

leitura dos Santos Padres. Para o abade de Solesmes a Igreja vista como corpo e esposa de 

Cristo está no lado oposto à piedade individualista pós-tridentina. 

Pio X (†1914) foi o Papa que favoreceu com impulso significativo o movimento da 

reforma da liturgia.  Apenas três meses depois de sua eleição como bispo de Roma, publicou 

o Motu Proprio Tra le sollecitudine, de 22 de novembro de 1903, que visava renovar a música 

litúrgica e restaurar o canto gregoriano. Na introdução afirma:   

                                                             
78 ROUSSEAU, Olivier. Storia del movimento liturgico: lineamenti storici dagli inizi del sec. XIX fino ad oggi. 
Roma: Paoline, 1959. P.23-48.  
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Sendo de fato nosso vivíssimo desejo que o espírito cristão refloresça em tudo e se 
mantenha em todos os fiéis, é necessário prover antes de mais nada à santidade e 
dignidade do templo, onde os fiéis se reúnem precisamente para haurirem esse 
espírito da sua primária e indispensável fonte: a participação ativa nos sacrossantos 
mistérios e na oração pública e solene da Igreja79.  

 

Essa afirmação demonstra qual é o sentido para o Papa da renovação litúrgica. 

Preocupa-se com a participação ativa dos fiéis na celebração. A assembleia não é mera 

espectadora. Pelo contrário, é parte viva e atuante no culto. Dois anos mais tarde, em 16 de 

julho de 1905, publicou o Sacra Tridentina Synodus80. Esse Motu Proprio fomentava a 

comunhão frequente. Enumera as condições para a recepção cotidiana da comunhão: estado 

de graça e reta intenção. Buscando promover a admissão das crianças à comunhão a partir dos 

sete anos de idade, publicou em 8 de outubro de 1910, o decreto Quam singularis (DH 3530-

3536). Além da admissão, insiste também na frequência da criança à comunhão eucarística, 

chegando a estimular que essa frequência seja até mesmo diária. Em 1º de novembro de 1911, 

Pio X publicava a Constituição Apostólica Divino afflatu81. Nela tratava da reforma do 

breviário e da revalorização da liturgia dominical. O pano de fundo é a teologia dos Santos 

Padres82. Por fim, em 23 de outubro de 1913, promulgou o Motu Proprio Abhinc duos 

annos83. Esse decreto indicava um novo plano de reforma profunda do ano litúrgico e do 

breviário. Todos esses documentos deram impulso para o movimento litúrgico que 

paulatinamente estava se desenvolvendo.  

Dom Lambert Beauduin (†1960), abade do mosteiro de Mont-César, na Bélgica, 

iniciou o movimento litúrgico organizado. O marco foi o congresso de Malines em 1909 

quando Dom Beauduin apresentou seu relatório sobre a participação dos fiéis no culto cristão. 

Defendia a renovação da vida litúrgica. Nesse congresso foram traçadas algumas linhas de 

ação para a renovação litúrgica como a divulgação do missal traduzido como livro do cristão e 

o incremento do caráter litúrgico da piedade popular. Isso aconteceria por meio da missa 

paroquial. O povo seria educado a não desassociar a preparação e a ação de graças da 

                                                             
79 PIO X. Tra le sollecitudine. Disponível em: http://www.vatican.va/content/pius-
x/pt/motu_proprio/documents/hf_p-x_motu-proprio_19031122_sollecitudini.html.  Acesso: 6 de jul. 2020. 
80 PIO X. Sacra tridentina synodus. Disponível em: https://w2.vatican.va/content/pius-
x/la/motu_proprio/documents/hf_p-x_motu-proprio_19050716_sacrosancta-tridentina-synodus.html. Acesso: 6 
de jul. 2020. 
81 PIO X. Divino Afflatu. Disponível em: http://www.vatican.va/content/pius-
x/la/apost_constitutions/documents/hf_p-x_apc_19111101_divino-afflatu.html. Acesso: 6 de jul. 2020. 
82

 ROUSSEAU, Storia del movimento litúrgico, p.245. 
83 PIO X. Abhinc duos anos. Disponível em: http://www.vatican.va/content/pius-
x/la/motu_proprio/documents/hf_p-x_motu-proprio_19131023_abhinc-duos-annos.html. Acesso: 6 de jul. 2020. 
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comunhão das orações da missa; organização de retiros anuais para os responsáveis pela 

pastoral litúrgica e a promoção do canto gregoriano segundo as orientações de Pio X.  A 

revista Questions Liturgiques et Paroissiales e as semanas de liturgia destinadas ao clero 

também foram meios de ação utilizados por Dom Beauduin. Indubitavelmente, a contribuição 

para que o movimento pudesse se expandir vieram de vários lugares. Na Bélgica havia a 

abadia de Mont-César e a de Santo André; na França encontrava-se o Centro de Pastoral 

Litúrgica de Paris; na Alemanha, a abadia de Maria Laach. Esse último mosteiro aprofundou a 

questão litúrgica em perspectiva teológica, bíblica e patrística em vista da pastoral. Ainda na 

Alemanha temos o Instituto de Liturgia de Trier e na Áustria o padre Pius Parsch com os 

cônegos regulares de Klosterneuburg. Citem-se ainda os congressos internacionais de liturgia. 

Vale também recordar aqui o esforço feito por Mario Righetti em sua extensa obra Storia 

litúrgica e a obra Missarum Sollemnia, de Andreas Josef Jungmann, escritos durante os anos 

da Segunda Guerra Mundial. 

Pio XII (†1958) consagrou o movimento litúrgico com a encíclica Mediator Dei84. Ela 

foi publicada em 20 de novembro de 1947. Uma das preocupações presentes na encíclica 

consiste na educação do povo para um verdadeiro e ativo sentido litúrgico (n.5). Nesse 

sentido, para melhor expressar sua intenção divide o documento em seis partes: 1) introdução; 

2) natureza, origem e progresso da liturgia; 3) o culto eucarístico; 4) o ofício divino e o ano 

litúrgico; 5) diretrizes pastorais; 6) epílogo. Contudo, Mediator Dei não foi o único ato de Pio 

XII rumo à renovação litúrgica. O Papa antes e depois da publicação da encíclica brindou a 

Igreja com outros gestos para a renovação da liturgia. São eles: a instrução sobre a formação 

do clero no ofício divino (1945); a extensão ao presbítero, em alguns casos, da faculdade de 

crismar (1946); a multiplicação dos rituais bilíngues (1947); a determinação da matéria e 

forma do episcopado, presbiterado e diaconato (1948); a reforma da vigília pascal (1951) e do 

jejum eucarístico (1953 e 1957); introdução das missas vespertinas (1953 e 1957); a reforma 

da Semana Santa (1955); encíclica Musicae sacrae disciplina (1955) e Lecionários bilíngues 

(1958).  

Entre os dias 18 e 21 de setembro de 1956 aconteceu o primeiro Congresso 

internacional de pastoral litúrgica. Conclui-se em Roma com uma audiência com o Papa. “O 

ponto focal do congresso foi a pastoralidade da liturgia, que a lançava como elemento 

determinante na vida da Igreja, a fim de realizar o encontro das almas” 85. Neste Congresso 

                                                             
84 PIO XII. Mediator Dei. Disponível em: https://w2.vatican.va/content/pius-xii/pt/encyclicals/documents/hf_p-
xii_enc_20111947_mediator-dei.html. Acesso: 6 de jul. 2020. 
85 BUGNINI, Annibale. A reforma litúrgica: 1948-1975. São Paulo: Loyola; Paulinas; Paulus, 2018. P.43. 



46 

 

foram tratados os seguintes temas: 1) a pastoral, chave da história litúrgica. Josef Andreas 

Jungmann abordou essa questão; 2) o valor pastoral da palavra de Deus na liturgia. Agostinho 

Bea foi o conferencista; 3) a simplificação das rubricas e a reforma do breviário. O cardeal 

Giacomo Lercaro tratou do assunto. 

 Digno de nota é o discurso86 que Pio XII proferiu aos participantes do Congresso na 

Sala das Bênçãos no sábado de 22 de setembro de 1956. No discurso, o Papa reconhecia que o 

movimento litúrgico era, naquele momento para a vida da Igreja, sinal da providencia de 

Deus, graças à ação do Espírito Santo, que aproximava as pessoas aos mistérios da fé e das 

riquezas da graça por meio da participação ativa na liturgia. Pio XII destacou o objetivo do 

congresso: mostrar o valor inestimável da liturgia para a santificação das almas e para ação 

pastoral da Igreja. Para isso o Congresso teve em seu horizonte a perspectiva histórica da 

liturgia e a reflexão sobre o momento vivenciado no campo litúrgico.  

Na esteira da reforma litúrgica, o Papa João XXIII (†1963), publicou em 25 de julho 

de 1960 o Motu Proprio Rubricarum Instructum87. Esse documento tinha por escopo 

simplificar as rubricas tanto no missal como no breviário. Vale lembrar que João XXIII 

simplesmente estendeu para toda a liturgia o que Pio XII já estabelecera na reforma da Vigília 

Pascal e principalmente da Semana Santa. Para levar a termo a simplificação, determinava 

que fosse inserido nas novas edições desses livros um texto contendo as novas rubricas. 

Deveria ser da seguinte forma: 1) Missal: Rubricae generales e Rubricae generales Missalis 

romani; 2) Breviário: Rubricae generales e Rubricae generales Breviarii romani.   

Todo esse caminho feito pelo movimento litúrgico será impulso para a reforma 

litúrgica empreendida pelo Concílio Vaticano II, inclusive na revisão dos livros litúrgicos, 

entre os quais o Missal Romano. 

  

  3.2 O Concílio Vaticano II 

 

Os antecedentes do Vaticano II remontam ao pontificado de Pio X (†1914). Isso se 

pode constatar ao percorrer a história dos concílios. No entanto, a compreensão da 

                                                             
86 PIO XII. Discours du Pape Pie XII aux participants au congrès international de liturgie pastorale. Disponível 
em:https://w2.vatican.va/content/pius-xii/fr/speeches/1956/documents/hf_p-xii_spe_19560922_liturgia-
pastorale.html. Acesso: 6 jul. 2020. 
87JOÃO XXIII. Rubricarum Instructum. Disponível em: http://www.vatican.va/content/john-
xxiii/es/motu_proprio/documents/hf_j-xxiii_motu-proprio_19600725_rubricarum-instructum.html. Acesso: 7 jul. 
2020. 
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modernidade e do evento conciliar situa-se no pontificado de Bento XV (†1922). Bento XV se 

envolveu sem sucesso nas questões que permearam a I Guerra Mundial. Foi com o caos da 

Guerra que se evidenciou que os valores principais da modernidade estavam em crise, como a 

absolutização da razão, do progresso e da indústria. A I Guerra Mundial deu início, por assim 

dizer, a uma mudança paradigmática que seria explicitada de forma clara na II Guerra 

Mundial. Essa mudança consistia na não eurocentrização da própria modernidade. No seu 

lugar, deu-se espaço a um novo paradigma global, policêntrico e de orientação ecumênica. 

Esse aspecto a Igreja Católica reconheceu de forma tardia.   

O pontificado de Pio XI (†1939) aconteceu no entreguerras. É justamente nesse 

contexto que ele precisa ser compreendido. Era um contexto no qual se encontrava uma 

humanidade oprimida pelo regime totalitário, os valores cristãos foram postos em xeque e a 

Igreja hostilizada. O desenrolar do pontificado de Pio XI acontece durante os dramas que 

marcaram o século XX como o facismo, nazismo e o totalitarismo stalinista88. Todo esse 

cenário justificava, de certo modo, sua política concordatária realizada na Itália através dos 

pactos lateranenses. Pio XI conduziu a Igreja de forma que a ação evangelizadora acontecesse 

também por meio do laicato. Isso se dava através da ação católica. A atuação dos leigos no 

mundo, seu engajamento, levou-os a uma maior participação dentro da Igreja. É nesse 

contexto que o laicato defrontou-se com os problemas da modernidade.  

O sucessor de Pio XI foi Pio XII (†1958). Herdara de seu antecessor uma Igreja 

fortemente centralizada. O magistério de Pio XII poderá ser compreendido através de suas 

mensagens. Seu governo foi marcado por alguns traços autoritários. Pio XII rejeitou as 

doutrinas evolucionistas, existencialistas e historicistas. Suas intervenções na teologia católica 

foram de grande relevância, como as censuras feitas a Maritain, Congar, De Lubac e aos 

padres operários franceses89. Ele via na exposição da doutrina da Igreja em face dos muitos 

problemas do mundo moderno sua missão mais importante. Publicou muitas encíclicas. As 

duas principais foram Mystici corporis (1943) e Humani generis (1950). A primeira se refere 

à identidade e ordenamento da Igreja. A segunda determina a posição de Pio XII a respeito da 

moderna teoria evolucionista. Combate a nouvelle theólogie 

Em outubro de 1958 faleceu Pio XII. O conclave se reuniu no mesmo mês. Elegeu o 

patriarca de Veneza, o cardeal Ângelo Roncalli. Ele assumiu o nome de João XXIII (†1963). 

Uma eleição recebida com surpresa. Ao assumir como bispo de Roma, João XXIII percebeu 

                                                             
88 BIHLMEYER, K.; TUECHLE,H. Storia della Chiesa:l’epoca moderna. Brescia: Morcelliana, 1962. V. IV. 
P.336-340. 
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que era necessário limpar a atmosfera de mal-entendidos, de desconfiança e de inimizade que 

durante séculos tinha obscurecido o diálogo entre a Igreja Católica e a modernidade bem 

como com as outras igrejas cristãs. A mais importante tarefa da Igreja seria no seu entender o 

que se tornaria a tarefa principal do concílio, o aggiornamento eclesial. 

O Concílio Vaticano II (1962-1965) constituiu para a Igreja uma verdadeira novidade 

do Espírito Santo. Convocado pelo Papa João XXIII no dia 25 de janeiro de 1959 na Basílica 

de São Paulo fora dos muros, teve como intenção dar uma palavra para os homens e mulheres 

contemporâneos a fim de animá-los no itinerário da vida cristã em sintonia com o tempo 

presente (SC 1). Fruto de todo um movimento que o precedeu como a nouvelle théologie, a 

sensibilidade ecumênica que já estava presente em alguns membros da Igreja, o avanço nas 

pesquisas bíblicas, patrísticas, litúrgicas, o movimento litúrgico e tantos outros, o Concílio 

Vaticano II buscou dar, desde uma perspectiva pastoral, luzes para o percurso da Igreja. João 

XXIII tinha bem claro sua intenção de aggiornamento. O aggiornamento foi uma palavra bem 

explorada que queria manifestar a necessidade de a Igreja permitir os ventos entrarem nela no 

intuito de retirar o cheiro de mofo que havia na instituição. 

Foi um concílio verdadeiramente ecumênico no sentido estrito da palavra, pois vinham 

padres conciliares de várias partes do mundo. Cada um pôde, na medida do possível, 

contribuir desde suas experiências pastorais para a construção do concílio e a elaboração dos 

documentos. Isso é perceptível ao percorrer os inúmeros discursos e intervenções que estão 

documentados nas atas do concílio. Eram aproximadamente 2.500 padres conciliares. Não 

dispondo de outro espaço amplo, a reunião conciliar aconteceu dentro da Basílica de São 

Pedro. Ela fora preparada para a realização com bancadas onde os padres conciliares 

pudessem tomar assento e assim participarem do maior evento da Igreja realizado no século 

XX. A abertura aconteceu de forma solene90. As diversas comissões já se haviam reunido 

algumas vezes para a preparação do esquema dos documentos a serem discutidos. Havia 

aqueles que acreditavam que o Concílio Vaticano II deveria ser como que uma continuação 

do inconcluso Concílio Vaticano I (1869-1870). Outros tinham como ideia que o Vaticano II 

deveria resumir-se em dois aspectos. O primeiro constituía em proclamar o dogma da 

mediação de Maria no projeto de Salvação. O segundo era a condenação do comunismo que 

                                                             
90 ALBERIGO, Giuseppe (org.). Storia del Concilio Vaticano II: la formazione della coscienza conciliare, il 
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vinha assolando a Europa, matando inúmeras pessoas, sobretudo religiosos e religiosas, e 

perseguindo a Igreja, fazendo-a viver de certa forma na clandestinidade91. 

A abertura contou com um pronunciamento de João XXIII. Tratava-se do discurso 

intitulado Gaudet Mater Ecclesia92. Uma verdadeira preciosidade que delineava a intenção do 

Papa no que tangia o desenrolar das reuniões conciliares. Seria uma bússola, um método.  

Gaudet Mater Ecclesia é um texto extenso e denso. Extenso em quantidade de páginas e 

denso em sua profundidade teológica e eclesiológica. Possuía novidades que iam na 

contramão de uma perspectiva tão somente jurídica. Ia para além de uma ótica de uma Igreja 

enrijecida institucionalmente. Na verdade, estava na contramão dessa perspectiva. O próprio 

João XXIII tinha a consciência disso. Tanto é verdade que ele mesmo testemunhou ao cardeal 

Gabriel-Marie Garrone dizendo que ao ler o discurso inaugural olhava constantemente para o 

Prefeito do Santo Ofício, o cardeal Otavianni, esperando ver dele alguma reação93.    

Indubitavelmente, o Concílio Vaticano II consistiu no mais importante evento da 

Igreja no século passado. Marcou o passo para o caminho eclesial. Mexeu com as estruturas 

fixas que até então vigoravam. Entre idas e vindas, a própria liturgia foi enriquecida com o 

Vaticano II.  

 

3.2.1 A comissão preparatória do De sacra liturgia 

 

O Concílio Vaticano II havia sido convocado pelo Papa João XXIII. Agora se tratava 

de formar as comissões que deveriam cuidar da preparação dos temas que seriam abordados 

na aula conciliar. A liturgia era um tema que, indubitavelmente, seria elemento de discussão. 

O itinerário feito pelo movimento litúrgico não poderia passar despercebido, sobretudo com o 

impulso dado pelos papas anteriores. João XXIII ao criar a comissão preparatória para a 

liturgia nomeou o cardeal Gaetano Cicognani (†1962) como presidente e o então padre 

Annibale Bugnini94 (†1982), religioso da Congregação da Missão, como secretário. A 

comissão foi composta por sessenta e cinco pessoas, entre membros e peritos na matéria 

litúrgica. Interessante notar que dentre os membros, a escolha feita por João XXIII foi 

                                                             
91 ALBERIGO, Giuseppe et al. Fede, tradizione e profezia: studi su Giovanni XXIII e sul Vaticano II. Bologna: 
Paideia, 1984. P.206. 
92JOÃO XXIII. Gaudet mater ecclesia. Disponível em: http://www.vatican.va/content/john-
xxiii/pt/speeches/1962/documents/hf_j-xxiii_spe_19621011_opening-council.html. Acesso em: 9 jul. 2020. 
93 LE DEUXIÈME CONCILE DU VATICAN (1959-1965). Roma: École française de Rome, 1989.P.3-8. 
94 Em 1972, Bugnini foi nomeado Arcebispo, sendo ordenado por Paulo VI. 
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estratégica. Elegeu bispos e mestres que eram apontados como estudiosos e pessoas de 

pastoral litúrgica. Além disso, a comissão contava com trinta conselheiros e o pessoal que 

trabalhava na secretaria. 

A comissão litúrgica composta pelo Papa teve uma característica ímpar. Era formada 

por representantes de todos os países nos quais prosperava o movimento litúrgico. Era uma 

riqueza tal formação, pois o horizonte se alargava em matéria litúrgica. Não se centraria numa 

única perspectiva seja cultural, seja geográfica. Outro aspecto que também favoreceu foi a 

contribuição das diversas espiritualidades que floresciam na Igreja. Sem dúvida as ordens 

monásticas poderiam, por si só, oferecer ricos elementos para se pensar o campo da 

espiritualidade litúrgica. No entanto, a comissão lançou mão de outros patrimônios espirituais 

como das ordens e congregações do período medieval, dos séculos dezesseis, dezessete, 

dezoito e das dos tempos mais recentes até a primeira metade do século XX.  Isso se 

demonstrou pela presença de religiosos de algumas dessas ordens e congregações presentes na 

comissão, como os beneditinos, premonstratenses, dominicanos, franciscanos, jesuítas, 

oratorianos, lazaristas, redentoristas etc. Por determinação do Papa, em vista da dimensão 

pastoral do Concílio Vaticano II, deveriam estar presentes na comissão párocos e diretores de 

centros litúrgicos de cunho pastoral. A comissão preparatória foi dividida em treze 

subcomissões95. Cada uma era formada por um relator, um secretário e consultores.  

A comissão se reuniu por três vezes antes do início do Concílio Vaticano II96. A 

primeira vez foi no outono de 1960, nos dias 12 e 15 de novembro. O encontro do dia 12 foi 

destinado somente aos membros. Já no dia 15, membros e consultores se reuniram 

concomitantemente. Foi no primeiro dia de reunião em que se apresentou o projeto das 

subcomissões. Inicialmente eram doze. No entanto, o então padre Bevilacqua97 (†1965) 

sugeriu a criação de mais uma subcomissão. Essa seria para discutir sobre o mistério da 

liturgia na vida da Igreja. Foi acolhida a proposta. Definiu-se que cada subcomissão teria o 

prazo de cinco meses para elaborar o esquema da temática a ela confiada.  Na primavera de 

1961, aconteceu a segunda reunião. Ocorreu em Roma, na sala da Congregação dos Ritos. 

Nesse encontro os membros e consultores discutiram os esquemas das subcomissões. A 

terceira e última reunião se realizou no inverno de 1962. Em quatro dias de trabalho, 11 a 14 
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de janeiro, a comissão leu, discutiu, corrigiu e aprovou cada artigo preparado pelas 

subcomissões.  

Ao longo dos trabalhos, a música sacra e a língua latina surgiram como problemas. No 

campo da música, o problema começou justamente com Higini Anglès (†1969), relator da 

comissão e presidente do Pontifício Instituto de Música Sacra em Roma. Foram apresentados 

a ele os consultores para a subcomissão. No entanto, somente um lhe agradou, solicitando a 

substituição dos demais. Como o cardeal Cicognani possuía uma posição diferente no que se 

referia aos consultores, não deu provimento à solicitação feita pelo relator. Numa forma de 

burlar o sistema, Anglès pediu para que se designassem conselheiros. Esse pedido foi 

deferido. Porém era evidente que o relator, lançando mão dos conselheiros tenderia a trabalhar 

mais com eles do que com os consultores designados. Em abril de 1961 ele apresentou um 

extenso relatório. Pedia que o mesmo fosse incluído na Constituição sobre a liturgia. Não foi 

acolhida a solicitação. Já antes de apresentar esse relatório, numa primeira reunião da 

subcomissão, Anglès já havia se indisposto com os franceses acusando-os de serem contra o 

espírito da Igreja. Enfim, diante dessa balburdia, Anglès começou a propagar a ideia, 

sobretudo na Congregação dos Seminários, de que a comissão preparatória para a liturgia era 

inimiga da língua latina.  Além disso, determinou a realização de um Congresso Internacional 

de Música Sacra. Seria realizado em Colônia. O objetivo consistia em ser o organismo que 

prepararia o campo musical para o Concílio. Ao saber desse intento do relator, o presidente da 

Comissão enviou-lhe uma carta formal e dura desaprovando.  

A questão do uso do latim na liturgia já havia sido levantada no Congresso de Assis e 

gerado polêmicas, pois se postulava o uso do vernáculo, mas o cardeal Cicognani defendia a 

necessidade de se conservar a língua latina. O Papa João XXIII, em 22 de fevereiro de 1962, 

promulgou a Constituição Apostólica Veterum Sapientia98. Nela constata-se a preocupação de 

salvaguardar o ensino do latim nos seminários (aulas de filosofia e teologia em latim) e o seu 

uso na liturgia. A Veterum Sapientia foi uma arma poderosa para os partidários da 

manutenção do latim na liturgia. Assim, cada vez mais, a comissão preparatória não era vista 

com bons olhos no que tangia a esse tema. Agregava-se a isso o movimento feito por Anglès 

junto à Congregação dos Seminários. A subcomissão De lingua latina se debruçou sobre o 

estudo da temática, uma vez que estava ameaçada a impossibilidade do uso do vernáculo. 

 
                                                             
98JOÃO XXIII. Veterum Sapientia. Disponível em: https://w2.vatican.va/content/john-
xxiii/es/apost_constitutions/1962/documents/hf_j-xxiii_apc_19620222_veterum-sapientia.html. Acesso em: 20 
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3.2.2  A Sacrosanctum Concilium e a reforma do Ordo Missae 

 

Quando se deu o início do Concílio Vaticano II, a primeira tarefa consistiu em formar 

as comissões conciliares. Em 20 de outubro de 1962 os padres conciliares elegeram dezesseis 

membros para a comissão litúrgica. O Papa nomeou mais oito. Posteriormente, com a 

determinação feita também pelo Papa da inclusão dos secretários dos dicastérios romanos nas 

comissões, acrescentou-se na comissão litúrgica o bispo Enrico Dante (†1967), secretário da 

Congregação dos Ritos. A presidência era do cardeal Arcádio Larraona (†1973) e a secretaria 

ficou sob a responsabilidade do então padre Ferdinando Antonelli99 (†1993).  

No primeiro período do Concílio Vaticano II, foi apresentado e discutido o esquema 

De sacra liturgia, elaborado pela comissão preparatória. A comissão bem como as 

subcomissões litúrgicas conciliares examinaram todas as propostas de emendas feitas pelos 

padres. Nesse primeiro período conseguiu-se votar somente as emendas referentes ao proêmio 

e ao primeiro capítulo. Esse era dividido em quatro partes. As emendas dos capítulos II ao 

VIII ficaram para serem votadas no segundo período.  

O capítulo II tratava do mistério eucarístico. É nele que estava prevista a revisão do 

Ordo Missae. No dia 4 de outubro de 1963 foram distribuídas as propostas de emendas desse 

capítulo para que pudessem ser analisadas. A data para votação foi fixada para o dia 8 de 

outubro. Três pontos foram os mais discutidos. São eles: o uso da língua vernácula na liturgia, 

a comunhão nas duas espécies e a concelebração100. Para que se pudesse ter a aprovação do 

texto do capítulo II eram necessários dois terços dos votos. Do total de 2.242 padres 

conciliares presentes, dever-se-ia obter pelo menos 1.495 votos favoráveis, o que não ocorreu. 

Foram 1.417 placet, 36 non placet, 781 placet iuxta modum e 8 nulos. Os 781 placet iuxta 

modum não eram considerados votos de aprovação. Então, o texto retornou para a comissão 

para que ela pudesse examiná-lo novamente. Depois de um árduo trabalho, somente no dia 20 

de novembro é que esse capítulo foi aprovado obtendo 2.112 placet e 40 non placet. O mesmo 

método para aprovação foi utilizado nos demais capítulos. No dia 22 de novembro de 1963, 

quando o motu proprio Tra le sollecitudine de Pio X completava sessenta anos de sua 

publicação, os padres conciliares aprovaram todo o texto. No dia 4 de dezembro de 1963, 

                                                             
99 Em 9 de março de 1966, Antonelli foi ordenado bispo, sendo nomeado arcebispo titular de Idicra. Também foi 
feito cardeal. 
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quando se completaram 400 anos da conclusão do Concílio de Trento, a Sacrosanctum 

Concilium foi promulgada com 2.147 votos favoráveis e somente 4 contra. As normas 

determinadas pela Constituição sobre a liturgia teriam um período de vacatio legis até o 

Primeiro Domingo da Quaresma de 1964. 

Os números 50-58 da Sacrosanctum Concilium contêm as decisões do Concílio no que 

se refere à reforma do Ordo Missae. O número 50 indica os princípios gerais da reforma do 

Ordo Missae. O n. 51 aponta para uma expansão dos textos bíblicos a serem utilizados na 

liturgia. O n. 52 sublinha a importância da homilia. O n. 53 trata da restauração da oração dos 

fiéis. O n. 54 aborda a questão do uso da língua vernácula. O n. 55 refere-se à comunhão dos 

fiéis sob as duas espécies. O n. 56 aborda sobre a unidade entre a liturgia da palavra e da 

eucaristia. O n. 57 trata da concelebração. Por fim, o n. 58 declara o dever da composição de 

um novo rito da concelebração e que isso deve ser inserido tanto no Missal Romano como no 

Pontifical.  

A reforma do Ordo Missae estabelecida pelos n. 50-58 deve ser lida à luz dos 

princípios gerais para a reforma da liturgia estabelecidos no capítulo I. O princípio fundamental 

para a reforma dos ritos litúrgicos está no n. 23: 

 Para conservar a sã tradição e abrir ao mesmo tempo o caminho a um progresso 
legítimo, faça-se uma acurada investigação teológica, histórica e pastoral acerca de 
cada uma das partes da Liturgia que devem ser revistas. Tenham-se ainda em 
consideração às leis gerais da estrutura e do espírito da Liturgia, a experiência 
adquirida nas recentes reformas litúrgicas e nos indultos aqui e além concedidos. 
Finalmente, não se introduzam inovações, a não ser que uma utilidade autêntica e 
certa da Igreja o exija, e com a preocupação de que as novas formas como que 
surjam a partir das já existentes. 
Evitem-se também, na medida do possível, diferenças notáveis de ritos entre      
regiões confinantes. 

 

O número 50 é fundamental para compreender a reforma do Ordo Missae101. 

Determina que na revisão do ordinário da missa, a estrutura das partes da celebração seja 

manifestada de forma clara e conexa em vista da participação ativa dos fiéis. Que os ritos 

sejam simplificados, sem alterar sua estrutura essencial, mas que se eliminem as duplicações. 

Determina também que se restaurem, se parecer oportuno ou necessário, alguns ritos, segundo 

a tradição dos Santos Padres (ad pristinam sanctorum Patrum normam), que desapareceram 

ao longo do tempo. Ao dizer ad pristinam sanctorum Patrum normam, o texto faz referência 

explicita a bula Quo primum tempore presente no missal de Pio V. Essa citação é de elevada 
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importância, haja vista que, com o desenvolvimento da teologia e história da liturgia, pôde-se 

levar a termo o que, mesmo com a reta intenção, não foi possível ser realizado plenamente 

com o missal de 1570, justamente por falta de um maior estudo, que posteriormente foi 

desenvolvido nessa matéria. Seguir a tradição dos Santos Padres consiste antes de tudo em 

cuidar da espiritualidade litúrgica, mais do que atentar-se para a forma litúrgica 102. 

 

3.2.3 O Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia 

e o Motu Proprio Sacram liturgiam 

 

Colocar em prática a Sacrosanctum Concilium era uma tarefa que de imediato deveria 

ser executada. O Papa Paulo VI (†1978), no dia 25 de janeiro de 1964, juntamente com a 

publicação do Motu Proprio Sacram liturgiam103 anunciou um novo organismo. Tratava-se do 

Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. No motu proprio não estava 

presente nem o nome e tampouco a competência dessa comissão.   

A primeira reunião aconteceu no dia 15 de janeiro de 1964. O segundo encontro 

realizou-se precisamente um mês depois. Nessa reunião houve o exame da lista dos nomes de 

membros para o Consilium a ser apresentada ao Papa. Ela foi aprovada e o Papa confirmou. 

Eram 42 membros: 10 cardeais, 28 bispos, 1 abade e 3 presbíteros. O cardeal Lercaro foi 

nomeado presidente do Consilium. Além desses membros, faziam parte os consultores e os 

conselheiros. Os consultores foram os primeiros nomeados por Lercaro. Seguindo a lógica das 

congregações romanas, eram previstos dois encontros de diferentes modalidades. O primeiro 

eram as assembleias ordinárias. Essas aconteceriam uma ou duas vezes ao mês. Nela, 

participavam somente os membros residentes em Roma. O segundo eram as assembleias 

plenárias. Elas deveriam ser realizadas de três a quatro vezes ao ano. Os consultores, mesmo 

sem direito ao voto, estariam presentes nas assembleias plenárias.  

O primeiro trabalho do Consilium consistia em fazer a revisão do saltério104. Também 

competia a ele coordenar os trabalhos de revisão dos livros litúrgicos, como o Missal 

                                                             
102 O jovem Joseph Ratzinger proferiu uma conferência por ocasião do Katholikentag de 1966, em Bamberg. 
Nela, ele aborda o tema da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II. Reconhece que a mudança conciliar de 
maior expressão foi a da liturgia. RATZINGER, Joseph. O novo povo de Deus. São Paulo: Paulinas, 1969. P. 
283-287. 
103PAULO VI. Sacram liturgiam. Disponível em: http://www.vatican.va/content/paul-
vi/en/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19640125_sacram-liturgiam.html. Acesso em: 25 jul. 
2020. 
104
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Romano. Inicialmente a dúvida consistia se essa comissão estaria vinculada à Congregação 

dos Ritos105. No entanto, isso foi descartado. Com a carta endereçada a Lercaro pela 

Secretaria de Estado, esclareceram-se quais eram as competências daquele grupo. No final, a 

carta determinava que todos os recursos contra as eventuais decisões do Consilium seriam 

dirimidos pelo Papa. Sendo assim, ficava claro que era um organismo independente. Mesmo 

sendo um grupo independente, em 26 de setembro de 1964, o Consilium publicou em 

conjunto com a Congregação dos Ritos a instrução Inter Oecumenici106. Ela indicava a 

aplicação da Constituição Litúrgica. Dando continuidade à reforma, publicou-se a instrução 

Tres abhinc annos107, em 4 de maio de 1967. Essa instrução autorizava o presidente da 

celebração de dizer a Oração Eucarística em alta voz na missa com o povo. Simplificou as 

genuflexões e os sinais da cruz. Com a finalidade de fomentar ainda mais a participação dos 

fiéis, a instrução sugeria adaptações e modificações no que tangia à celebração eucarística. 

Também ampliou o uso do vernáculo.  

Atenção especial merece o Motu Proprio Sacram liturgiam. Ele orientava a 

implementação da Sacrosanctum Concilium durante o período da vacatio legis. Era desejo de 

Paulo VI que o que poderia ser de imediato implementado, fosse pronto realizado. A ideia do 

Papa era concluir a segunda sessão do concílio com um documento que, como lei provisória, 

desse direcionamento para a aplicação da Constituição sobre a Liturgia. São 11 pontos 

normativos presentes no Sacram liturgiam. São eles: ensino da liturgia nos seminários, 

faculdades de teologia e casas religiosas. Que os estudos de liturgia começassem já seguindo 

o que fora determinado pelo Concílio; estabelecimento de uma comissão que promovesse o 

conhecimento e apostolado litúrgico, sob a direção do bispo, e outras duas comissões que se 

dedicassem à música e arte sacra; determina a prática da homilia durante a missa dos 

domingos e feriados; administração do sacramento da crisma durante a missa; a celebração do 

matrimônio quando realizado durante a missa, seja feito após a leitura do Evangelho e 

homilia. Estabelece também a forma da celebração matrimonial fora da missa; permissão de 

recitação do ofício divino fora do coro; dispensa do clero por parte do bispo da recitação do 

ofício divino; a oração do ofício divino por parte das comunidades religiosas; o uso do 

vernáculo na recitação do ofício divino; conceituação do termo território. Território é 

entendido por nacional. Essa conceituação é feita pelo fato de que a direção da liturgia dentro 
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dos limites geográficos é da competência das conferências episcopais; a regulamentação da 

liturgia é de competência da Sé Apostólica.  

Esse motu proprio era aguardado com expectativa. No entanto, quando os bispos e 

liturgistas tiveram acesso ao documento avaliaram-no como decepcionante108. As críticas 

mais pesadas surgiram da Itália, Alemanha, França, Áustria e Espanha. A maior delas pesava 

sobre o limite que o texto impunha às conferencias episcopais a respeito da aprovação das 

traduções em vernáculo dos livros litúrgicos, haja vista que a regulamentação da liturgia era 

de competência exclusiva da Sé Apostólica. Outro mal-estar residia na linguagem do 

documento. Estava cheio de imprecisões conceituais e de inexatidões litúrgicas e históricas. A 

secretaria do Consilium sugeriu correções antes que o texto fosse oficialmente publicado, o 

que foi feito109. 

 

3.3 O Missal do Vaticano II ou de Paulo VI 

 

A reforma do missal segundo a orientação do Concílio Vaticano II consistiu num 

árduo trabalho. Grupos foram compostos para levar a cabo tal empreitada. A primeira fase dos 

trabalhos para a reforma do Ordo Missae ocorreu de abril de 1964 a outubro de 1965. 

Estabeleceram-se normas para a pesquisa que deveria levar em consideração o mandato do 

concílio de sopesar os relatórios elaborados pela comissão conciliar, as atas da comissão 

preparatória, os trabalhos da comissão de Pio XII para a reforma litúrgica e os estudos dos 

peritos na área dos livros litúrgicos110. Atento aos problemas conexos com a SC 50, sobretudo 

na atenção à distinção entre a liturgia da palavra e eucarística, definiu-se em dar maior 

atenção aos ritos iniciais, ao ofertório e à despedida.   

Diferentemente do missal de Pio V que teve como base a missa privada, o ponto de 

partida seria a missa com o povo. Também o número de leituras e sua extensão foram objetos 

de especial atenção. A pergunta levantada consistia em saber se era oportuno haver de forma 

habitual três leituras. Sobre o cânone, inúmeras eram as indagações, tais como a redução dos 

sinais da cruz, a omissão dos “améns”, a inserção da aclamação do povo, etc. O final da missa 

também precisaria ser minuciosamente revisto. As questões levantadas eram, por exemplo, se 

se deveria ou não abolir o último Evangelho. O que estava em jogo era se deveria haver maior 
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variedade ou não dos textos eucológicos, bem como a tensão entre a simplificação ou 

complicação do rito111. 

Os trabalhos prosseguiram até chegar a um primeiro esquema da chamada “missa 

normativa”. O esquema é do seguinte modo: 

 1) Ritos iniciais: a celebração tem seu início com o canto da assembleia. Os ministros 

fazem em silêncio o sinal da cruz. Segue a saudação do presidente da celebração e de 

imediato o ato penitencial, o Kyrie, Glória e coleta. Portanto, haveria três cantos no rito 

inicial. Isso consistiu um ponto de discussão, pois se acreditava que sobrecarregaria essa parte 

da missa. Nesse sentido, propunha-se que o Kyrie fosse facultativo.  

2) Liturgia da Palavra: seriam três leituras, homilia, símbolo da fé nos dias de preceito 

e oração dos fiéis. A oração dos fiéis não deveria ser omitida de nenhum modo, nem mesmo 

nas missas privadas. 

 3) Ofertório: teria o seu início com o lavar das mãos por parte do presidente da 

celebração. De imediato preparam-se os dons levados ao altar e colocados em cima dele pelo 

presidente da celebração. Enquanto se depõe, o ministro rezaria algumas fórmulas breves, 

como textos da Didaqué. Após a oração In spiritu humilitatis, o presidente reza em voz alta a 

oração sobre as oferendas. Depois dessa oração, segue-se a Oração Eucarística que tem seu 

começo com o diálogo do prefácio; 

 4) Cânon Romano: Indubitavelmente, essa era uma das questões que suscitou mais 

polêmicas. Havia uma veneração por essa oração na liturgia. Se, por um lado, havia um grupo 

que apresentava receio em mexer nesse texto eucológico, por outro lado havia outro grupo de 

estudiosos e pastores que postulava uma disposição diferente do cânon que fosse mais lógica. 

 5)  Ritos da comunhão: Começam com a oração do Pai-nosso, seguido do embolismo 

e aclamação feita pela assembleia orante. Após a aclamação seria feito o gesto da paz e a 

fração do pão enquanto se entoa o Cordeiro de Deus. O presidente da celebração faz uma 

oração em voz baixa, logo após pronuncia “eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do 

mundo” seguido da comunhão.  Terminada a comunhão tem-se a oração depois da comunhão, 

avisos, bênção e despedida. Muito foi discutida a parte pós-comunhão. Alguns questionavam 

que a missa terminava de forma precipitada. Propunha-se até mesmo o deslocamento do 

Glória para essa parte. Proposta que foi rejeitada, por não se achar conveniente tal 
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deslocamento. Outros sustentavam que a conclusão do modo como era apresentada consistia 

numa característica própria do rito romano. 

Os bispos foram chamados a emitir um parecer sobre cada um dos pontos propostos 

pelo esquema. Eles o aprovaram. Muitos deram o parecer favorável em vista de experimentar 

a proposta em centros apropriados para depois discuti-la novamente. Infelizmente não foi 

possível realizar, de imediato, esse experimento por causa do alarme que fora criado pela 

imprensa, por parte de alguns bispos, fiéis e estudiosos. Nesse sentido, a Secretaria de Estado 

interveio asseverando que nenhum trabalho poderia ser levado à frente sem antes ter sido 

apresentado ao Papa de forma detalhada. O grupo preparou uma apresentação de todo o 

trabalho realizado com o esquema da missa que havia sido submetido ao Consilium para 

apresentar a Paulo VI. Em audiência com o cardeal Lercaro, o Papa se posicionou a respeito 

de dois pontos basicamente. O primeiro foi a respeito do ato penitencial. Que deveria usar o 

Kyrie quando na missa não houvesse o Glória. Para evitar três cantos, nas missas com o 

Glória, o Kyrie omitido deveria ser substituído com outra fórmula penitencial que permitisse a 

participação dos fiéis. O segundo ponto era referente ao Cânon Romano. Que não se mexesse 

nele, deixando-o tal como estava. No entanto, que se compusesse ou encontrasse por meio das 

pesquisas, duas ou três Orações Eucarísticas a serem utilizadas em determinados tempos.  

Em 1967 seria realizado o Sínodo dos bispos. Aproveitar-se-ia a ocasião para 

consultar os bispos a respeito da “missa normativa”. O Papa solicitou que os esquemas 

litúrgicos fossem enviados para o Sínodo. Pediu ao Consilium que fizesse contatos com a 

secretaria do Sínodo para que os textos fossem enviados às conferências episcopais. Em 21 de 

outubro de 1967, o cardeal Lercaro abriu no Sínodo a discussão sobre os esquemas litúrgicos. 

Após sua exposição leu-se um suplemento ao relatório litúrgico que tinha a apresentação de 

quatros novas Orações Eucarísticas, as variantes das fórmulas da consagração e o símbolo 

apostólico a ser introduzido na missa. No Sínodo, deu-se o experimento da “missa 

normativa”. Ela foi celebrada no dia 24 de outubro de 1967, na Capela Sistina. Os padres 

sinodais receberam um livro com os cantos, os textos da missa e a Oração Eucarística III, que 

foi utilizada pela primeira vez e com autorização de Paulo VI. A ideia era de que a missa 

fosse considerada como uma celebração feita numa igreja paroquial, com a participação do 

povo. Ao final, alguns acharam a missa artificial e de difícil execução numa paróquia. 

Acharam também pobres as orações individuais feitas pelos ministros ordenados.  

Ainda no dia 24 de outubro, os padres sinodais foram chamados a votar sobre as 

questões pontifícias referentes ao Ordo Missae. As questões pontifícias eram perguntas que o 
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Papa decidiu levar ao Sínodo dos bispos.  Eram 183 votantes. Quatro foram as questões112. 

São elas: 1) É desejável que, além do Cânon Romano, sejam introduzidas na liturgia outras 

Orações Eucarísticas? 127 disseram sim, 22 não, 34 iuxta modum. 2) É desejável que nas 

novas Orações Eucarísticas, à formula da consagração do pão, acrescentem-se as palavras: 

quod pro vobis tradetur? 110 sim, 12 não, 61 iuxta modum. 3) É desejável que sejam 

canceladas da fórmula de consagração do vinho as palavras mysterium fidei? 93 sim, 48 não, 

42 iuxta modum. 4) É desejável que seja dada a faculdade às conferências de adotar na missa, 

além do símbolo Niceno-Constantinopolitano, também o símbolo dos apóstolos? 142 sim, 22 

não, 19 iuxta modum.  

Dois dias depois, deu-se a votação das quatro questões gerais sobre a missa. A saber: 

1) É desejável em linha geral a estrutura da missa normativa? 71 sim, 43 não, 62 iuxta 

modum; 2) É desejável que em todas as missas haja o ato penitencial, sob formas diversas, de 

acordo com os tempos litúrgicos ou conforme as circunstâncias, com a participação de toda a 

assembleia?  108 sim, 23 não, 39 iuxta modum. 3) É desejável que, no período dos 

experimentos, na missa haja três leituras, de modo que depois dos experimentos, levando-se 

em conta as experiências pastorais, o problema do número das leituras possa ser resolvido 

com maior conhecimento de causa? 72 sim, 59 não, 41 iuxta modum. 4) É desejável que as 

antífonas no introito, no ofertório e na comunhão possam ser substituídas por outros cantos a 

critério das Conferências, e de acordo com o texto por elas aprovado? 126 sim, 25 não, 19 

iuxta modum. 

Paulo VI não participou da missa normativa na Capela Sistina devido a uma 

indisposição. Solicitou que o secretário do Consilium organizasse três celebrações na Capela 

Matilde, no Vaticano, para que fosse celebrada em sua presença. As celebrações ocorreram de 

11 a 13 de janeiro de 1968. No início de cada missa, Bugnini apresentava a forma de missa 

que seria celebrada. A primeira celebração, do dia 11 de janeiro, foi a missa lida com cantos. 

Os cantos foram inspirados no Graduale simplex. O Kyrie foi unido ao ato penitencial. O 

Glória e o símbolo da fé foram rezados. O Santo e o Pai-nosso, cantados. O Cordeiro de Deus, 

rezado. A Oração Eucarística foi o Cânon Romano, segundo a tradução da C.E.I. A segunda 

celebração, do dia 12 de janeiro, foi a missa completamente lida com a participação do povo. 

Teve homilia, por determinação do Papa. Rezou-se a Oração Eucarística IV. A terceira 

celebração, do dia 13 de janeiro, foi a missa cantada. Os cantos forma do Graduale simplex. 

Foi usada a Oração Eucarística III. Nesse dia o pai de Paulo VI, Giorgio Montini, completava 
                                                             
112 As questões pontifícias e sobre a missa bem como os votos dos Padres sinodais são referidos na obra de 
Bugnini. O autor indica quais foram os iuxta modum. BUGNINI, A reforma litúrgica, p.309-314.  



60 

 

25 anos de falecimento. Então, na Oração Eucarística foi inserida a fórmula particular para 

um defunto. Após as três celebrações foram feitas observações pelos que participaram da 

missa: o Papa, o clero e os leigos. 

Paulo VI, em comunicação com o Consilium orientou seis mudanças.  A primeira era 

no início da missa. Queria que começasse com o sinal da cruz dito em alta voz pelo presidente 

da celebração. A segunda se referia ao ato penitencial. Julgava ser demais ter três propostas de 

esquema. Preferia que utilizasse apenas uma que tinha a fórmula do Confiteor. A terceira 

dizia respeito ao ofertório. Propunha também um único esquema que evidenciasse a ideia da 

oferta do trabalho humano em sintonia com o sacrifício de Cristo, com a participação ativa da 

assembleia. A quarta era sobre as palavras da consagração. Nas Orações Eucarísticas 

deveriam ter a rubrica que as palavras da consagração são ditas de modo claro e distinto. A 

quinta se referia às palavras Mysterium fidei. O presidente da celebração diga-as antes da 

aclamação do povo. Por fim, a sexta observação era sobre o rito da paz. Deveria ser mais bem 

sistematizado.  

O grupo de estudos do novo Ordo Missae apontou alguns problemas referentes às 

observações do Papa. Interessa aqui, sobretudo a indicação referente ao início da missa. Paulo 

VI desejava que o sinal da cruz fosse feito em voz alta pelo presidente da missa, com as 

palavras In Nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.  Essa “inovação” do Papa Paulo VI é 

importante porque marca já no início da celebração eucarística que a assembleia está reunida 

em nome da Trindade. A primeira objeção se deve ao fato de que seria uma novidade 

contrária à tradição litúrgica. O sinal da cruz pertencia às orações privadas do presidente ditas 

sempre em voz baixa e somente pelo padre com os coroinhas. Então, a questão aqui era que se 

tomaria a referência, nesse sentido, algo que era da piedade do ministro ordenado, ampliando 

para todos os membros da assembleia litúrgica. A segunda objeção era o fato de as Igrejas 

orientais não terem o sinal da cruz no início da missa, à exceção da bizantina. No entanto, o 

presidente da celebração faz o sinal da cruz em silêncio. A terceira objeção se colocava na 

esteira da hermenêutica da Sacrosanctum Concilium.  Se na saudação do povo se usa uma 

fórmula trinitária, como era proposto, então haveria uma duplicata. Isso contrariaria a SC 50.  

Após os estudos, as análises feitas pelos prefeitos dos dicastérios e uma nova análise 

de Paulo VI, publicou-se a Constituição Apostólica Missale Romanum, a Instrução geral e o 

Ordo Missae, em 3 de abril de 1969.  

A Constituição Apostólica Missale Romanum promulgou o novo missal. Paulo VI 

destaca que a reforma do missal é fruto da obra que se iniciou com Pio XII com a restauração 
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da Vigília Pascal e da Semana Santa. Faz referência ao Concílio Vaticano II que determinou a 

reforma desse livro litúrgico. Observa que a renovação do missal não foi feita de forma 

improvisada, mas, pelo contrário, percorreu um caminho ao longo dos quatro séculos, desde a 

promulgação do missal de Pio V, no que se refere ao progresso das disciplinas litúrgicas e os 

estudos das fórmulas litúrgicas da Igreja Oriental. Observa que a principal novidade está na 

Oração Eucarística. Até então só o Cânon Romano era utilizado. Seguindo o testemunho das 

liturgias orientais nas quais existe uma pluralidade de anáforas, decidiu-se acrescentar outras 

Oraçãos Eucarísticas no missal. Seguindo a determinação da SC 50, restauraram-se alguns 

ritos, como o penitencial, a homilia e a oração universal. Ressaltou a distribuição das leituras 

bíblicas num ciclo de três anos. 

A Instrução geral é um texto que diz do significado da celebração e descreve a mesma. 

Essa instrução é dividida em oito capítulos, mais o proêmio. Trata da importância e dignidade 

da celebração eucarística; estrutura, elementos e partes da missa; funções e ministérios na 

missa; as diversas formas de celebração da missa; disposição e ornamentação das igrejas para 

a celebração eucarística; requisitos para a celebração da missa; como escolher a missa e suas 

partes; missas e orações para diversas circunstâncias e missas pelos fieis defuntos. O proêmio 

foi composto posteriormente devido as polêmicas que surgiram depois da publicação do Ordo 

Missae, sobre sua ortodoxia e validade113.  

Após a instrução geral, seguem no missal as normas universais do ano litúrgico e o 

calendário romano geral.  

O Missal Romano se estrutura da seguinte forma:  

Próprio do tempo: Advento, Natal, Quaresma, Semana Santa, Tríduo Pascal, Tempo 

Pascal, Tempo Comum e Solenidades do Senhor durante o Tempo Comum. O missal 

prescreve quatro Solenidades do Senhor no Tempo Comum, sendo a primeira a da Santíssima 

Trindade, no primeiro domingo depois de Pentecostes. As outras três são Corpus Christi, na 

quinta-feira depois da Santíssima Trindade; Sagrado Coração de Jesus, na sexta-feira após o 

segundo domingo depois de Pentecostes e Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, no 

último domingo do Tempo Comum; Rito da missa: ordinário da missa com o povo, prefácios, 

Orações Eucarísticas, rito da missa celebrada sem o povo, introduções e conclusões para os 

prefácios, bênçãos solenes para o fim da missa e orações sobre o povo; Próprio dos santos: De 

janeiro a dezembro, recolhe os formulários dos santos do dia; Formulários comuns: comum da 

Dedicação de uma igreja, comum de Nossa Senhora, comum dos Mártires, comum dos 
                                                             
113 VAGAGGINI, Cipriano. Il nuovo ordo missae e l’ortodossia. La rivista del clero italiano 50 (1969). P.688-
699. 
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Pastores, comum dos Doutores da Igreja, comum das Virgens e comum dos Santos e Santas; 

Missas rituais: na celebração dos Sacramentos da Iniciação Cristã, nas Ordenações, no 

Viático, nas Missas pelos Esposos, para a Bênção de Abade ou Abadessa, na Consagração das 

Virgens, na Profissão Religiosa e no dia da Dedicação de uma Igreja ou Altar; Missas e 

orações para diversas necessidades: pela Santa Igreja, pelo Bem Público, em Diversas 

Circunstâncias da Vida Pública, por algumas Necessidades Particulares. Missas votivas: 

Santíssima Trindade, Mistério da Santa Cruz, Santíssima Eucaristia, Santíssimo Nome de 

Jesus, Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, Sagrado Coração de Jesus, 

Espírito Santo, Nossa Senhora, Santos Anjos, São José, todos os Santos Apóstolos, São Pedro 

e São Paulo, Apóstolos; São Pedro, Apóstolo; São Paulo, Apóstolo; um Apóstolo e todos os 

Santos. A missa votiva da Santíssima Trindade não tem nenhum formulário específico. A 

rubrica indica que deve ser tomada a missa da Solenidade; Missa dos Fiéis Defuntos: para 

Exéquias; para o Aniversário; para Diversas Comemorações; Orações pelos Fiéis Defuntos; 

nas Exéquias de Crianças; Apêndice: missa na Vigília de Pentecostes; rito para Bênção e 

Aspersão da Água; exemplos de formulários para a Oração dos Fiéis; rito de Delegação de um 

Ministro Extraordinário da Comunhão para um caso particular; Preparação para a missa; Ação 

de Graças depois da missa; cantos do Ordinário da celebração eucarística; Índices: índice dos 

cantos do Ordinário da celebração eucarística; índice analítico da Instrução Geral sobre o 

Missal Romano; índice alfabético das celebrações; índice dos prefácios e índice geral. 

Enfim, a reforma do missal constituiu um árduo trabalho até chegar ao formato a ser 

apresentado para toda igreja. Esse livro litúrgico, fruto da reforma litúrgica do Concílio 

Vaticano II, foi composto seguindo alguns critérios114, podendo ser assim resumidos, após ter 

discorrido sobre sua história: a assembleia como sujeito total da celebração; a participação 

ativa, consciente e frutuosa da assembleia; restauração das formas mais genuínas; redefinição 

e reordenamento da gestualidade do presidente da celebração; revisão do dispositivo 

eucológico medieval.   

 Indubitavelmente, esse percurso histórico mostrou como o Missal Romano é um 

verdadeiro instrumento da tradição celebrativa115.  

 

 

                                                             
114 RAFFA, Liturgia eucaristica,p.158-167. 
115 GIRAUDO, Il messale romano, p.37-78.  
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*** 

Com a ajuda de escribas versados no Reino dos Céus (cf. Mt 13,52), a tradição 

litúrgica soube juntar coisas novas e velhas para expressar o louvor a Deus por Cristo no 

Espírito. O mistério da Trindade, a cujo estudo visamos neste trabalho, está presente em todas 

as páginas do Missal, mas há um momento privilegiado em que a atenção está focada nesse 

mistério: a Festa/Solenidade da Santíssima Trindade. A ela dedicaremos agora nossa atenção. 
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Capítulo II- A SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

O centro dessa tese é a festa/solenidade da Santíssima Trindade. Nesse capítulo serão 

estudados os textos eucológicos que fazem parte dessa festa/solenidade que explicitam o 

mistério da Trindade.  

A instituição da festa/solenidade da Santíssima Trindade se insere no contexto dos 

debates teológicos que culminaram no Concílio de Nicéia no qual afirmou a divindade do 

Filho de Deus, sendo consubstancial ao Pai. Por isso será feito um panorama histórico que se 

inicia com o combate arianismo e a resposta dada desde a liturgia em relação à Trindade, nos 

formulários litúrgicos, bem como a instituição da festa/solenidade que de pronto suscitou 

controvérsias por parte da Igreja de Roma. 

Os elementos litúrgicos; oração coleta, sobre as oferendas, pós-comunhão e prefácio; 

que compõe a festa/solenidade da Santíssima Trindade testemunham a concepção trinitária de 

Deus. Por isso todos eles serão analisados permitindo avaliar a profundidade da doutrina 

trinitária contida nesta liturgia.  

 

1 Panorama histórico: do arianismo ao atual formulário 

 

A gênese histórica da Solenidade da Santíssima Trindade se inicia com a controvérsia 

ariana. Dos debates cristológicos e trinitários emergiram formas para se preservar a ortodoxia 

da fé. Dentre esses modos estão a devoção popular e a pregação como instrumentos para que 

se pudesse afirmar a unidade na diversidade das três pessoas divinas. Mesmo com posições 

contrárias à festa por parte da Igreja romana, em diversos lugares ela era celebrada.  

A forma na qual essa solenidade chegou ao Missal de Paulo VI é fruto de um longo 

percurso feito entre oposições e aceitações. Por conta disso, é necessário apresentar o 

desenvolvimento histórico para que se possa compreender a estrutura vigente da Solenidade 

da Santíssima Trindade presente na atual celebração litúrgica. Por isso, será explicitado, de 

modo geral, no que consistiu a controvérsia ariana e seu desenvolvimento até chegar ao 

Concílio de Niceia. Em seguida, tratar-se-á da instituição da festa/solenidade e por fim, como 

essa solenidade está no atual formulário litúrgico. 
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1.1 A controvérsia ariana e o Concílio de Niceia  

 

A liturgia da Igreja, desde os primeiros séculos, consiste num louvor ao Pai pelo Filho, 

o Cristo Jesus, no Espírito Santo. A celebração é uma profissão de fé no Deus Uno e Trino. 

No entanto, nos séculos IV e V começaram a emergir controvérsias cristológicas e trinitárias. 

Essas controvérsias foram provocadas inicialmente por Ario (†336), discípulo de Luciano de 

Antioquia (†312) e presbítero da Igreja de Alexandria, quando por volta de 318-320, em suas 

pregações põe em xeque a divindade do Filho ao afirmar sua criação no tempo e que, 

portanto, o Verbo é inferior ao Pai. Essas pregações causaram desconforto nos fiéis que 

reclamaram contra ele a Alexandre (†326), bispo de Alexandria. Alexandre convidou Ario 

para um debate público diante de todo clero. Após o segundo debate, o bispo de Alexandria 

exortou a seu presbítero que se retratasse de sua teologia e passasse a ensinar sobre a 

verdadeira divindade do Filho. Ario não se retratou e contra-atacou, acusando-o de 

sabelianismo.  

A perspectiva teológica de Ario parte de duas convicções116. A primeira é 

monarquiana e a segunda é cristológica. Na perspectiva monarquiana o que estava em jogo 

era o modo de compreender o Filho dentro da Trindade. A construção teológica de Ario é 

subordinacionista. Esse subordinacionismo está vinculado à ideia da unidade de Deus e a não 

contradição formal do monoteísmo. Deus é único e não gerado. “O Verbo que se trata na 

Escritura foi gerado. Ele não pode ser, portanto, ao mesmo tempo gerado e não-gerado, Verbo 

e Deus. Aliás, não poderia haver dois não-gerados, o que resultaria em dois deuses e 

contradiria formalmente o monoteísmo”117. Na perspectiva de Ario, o Filho fora criado e a 

geração é da vontade do Pai e não de sua substância, uma vez que, se a geração fosse da 

substância, haveria uma divisão da substância paterna. 

 O presbítero de Alexandria serve-se de Pr 8,22 para fundamentar escrituristicamente 

sua posição. Para ele a Sabedoria consiste na prefiguração veterotestamentária do Verbo e o 

texto bíblico utilizado afirma a respeito da Sabedoria: “Iahweh me criou, primícias de sua 

obra, de seus feitos mais antigos”. Enfim, o Filho é superior a toda obra da criação. É 

chamado de Deus não no sentido estrito, mas lato. É Deus diante do Deus único que não é 

gerado e é Pai. 

                                                             
116 Sobre as convicções de Ario: SESBOUÉ, Bernard (org.). O Deus da Salvação: a tradição, a regra de fé e os 
Símbolos, a economia da salvação e o desenvolvimento dos dogmas trinitário e cristológico. São Paulo: Loyola, 
2002. V. I. P.207-211. 
117 Ibid., p.209. 
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Na perspectiva cristológica, Ario centra-se na encarnação e nos testemunhos dos 

Evangelhos a respeito de toda a vida de Jesus. A vida de Jesus mostra a sua inferioridade no 

que tange à divindade. Isso se justifica pelo fato de que ele sentiu fome, sede e cansou. Na sua 

via crucis evidencia-se que as humilhações e os sofrimentos pelos quais o Filho passou 

apontam que ele está suscetível a mudanças incompatíveis com a divindade. Deus não muda. 

É impassível. Do ponto de vista da encarnação, para o presbítero de Alexandria, o Verbo, que 

é capaz de mudança, uniu-se à carne humana. Desse modo, ele assume o papel da alma. Pelo 

fato de ter-se encarnado, assumindo a condição humana, o Verbo participa de todas as 

mudanças e paixões de que a humanidade é suscetível. No entanto, existe um diferencial. Esse 

diferencial consiste na sua forma de portar-se que é meritória. Por conta desse mérito ele é 

tornado perfeito e por conta disso associado à divindade. Desse modo, o esquema no qual o 

arianismo se insere é o da escola alexandrina de uma cristologia unitária Logos-Sarx. Nessa 

perspectiva, Ario também se fundamentou escrituristicamente ao citar Jo 14,28 quando Jesus 

diz que o Pai é maior que ele e o trata como único Deus verdadeiro (Jo 17,3; Mc 10,18). Diz 

que Jesus está sujeito a ignorâncias e paixões citando Mc 13,22; Jo 11,33.39. 

A teologia subordinacionista de Ario a respeito do Filho se espalhou no Egito, na 

Líbia, nas províncias do Oriente e da Ásia Menor. O motivo dessa expansão se deve ao fato 

de o Presbítero de Alexandria ter amigos, que o apoiaram, entre os bispos desses lugares. 

Dentre eles sobressai Eusébio de Nicomédia (†341), desafeto de Alexandre de Alexandria. 

Houve, nesse sentido, uma rachadura na unidade da Igreja.  Diante da polêmica desencadeada, 

o imperador Constantino (†337), que após a vitória sobre Licínio (†325) se tornou também 

imperador do Oriente, acreditou que deveria intervir para que se restaurasse a unidade 

eclesiástica. Assim, tentou pôr fim ao debate enviando como mediador Ósio de Córdoba 

(†359). Essa tentativa fracassou. Por influência de Ósio e de Alexandre, Constantino 

convocou um concílio ecumênico em Niceia, na primavera, entre maio e julho de 325. 

 O Concílio de Niceia contou com a participação de 250 ou 300 bispos que em sua 

maioria eram orientais. Tradicionalmente se convencionou adotar a cifra de 318 numa 

referência aos 318 servos de Abraão mencionados em Gn 14,14. “Dos participantes somente 

sete provinham do ocidente e, entre esses, dois presbíteros (Vítor e Vicente), que eram 

representantes do Papa Silvestre, de idade avançada” 118. Nesse cenário destacaram-se os 

bispos Eustáquio de Antioquia (†337) e Marcelo de Ancira (†374) bem como o jovem 

Atanásio (†373), diácono de Alexandria, que defenderam a consubstancialidade do Filho com 
                                                             
118  BIHLMEYER, Karl; TUECHLE, Hermann. Storia della chiesa: l’antichità Cristiana. Brescia: Morcelliana, 
1960. V. I. P.299. 
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o Pai. Enfim, o Concílio de Niceia concluiu com a elaboração de um símbolo, datado de 19 de 

junho de 325, definindo o Filho como ὁμοούσιος com o Pai e anatematizando quem afirmasse 

o contrário (DH 125-126).  

 

1.2 Instituição da festa/solenidade 

 

O arianismo se espalhou. Foi no contexto da controvérsia que nos países da Espanha e 

da Gália, ameaçados pela heresia iniciada por Ario, começou a se fortalecer uma acentuação 

na doutrina da Trindade119. Essa acentuação se deu tanto no campo da pregação como no da 

piedade popular. Os testemunhos dessa devoção à Trindade são datados do século IV na 

Espanha e no final do século VIII na Gália. Bento de Aniane (†821), monge beneditino que 

deixou um importante legado na prática religiosa do Império Carolíngio, dedicou a igreja de 

seu mosteiro e o altar maior à Santíssima Trindade. Essa prática foi seguida em outros 

mosteiros beneditinos na Itália, Alemanha e França120. Embora houvesse todo um interesse 

em combater o arianismo desde a piedade popular, da pregação e da dedicação de igrejas e 

consagração de altares em honra à Trindade, até então não se havia instituído uma festa 

litúrgica para celebrá-la. Posteriormente, ao se criar a festa da Trindade, a liturgia obedeceu à 

preocupação que rondava a Igreja a respeito da heresia ariana apresentando aos fiéis, na 

escola da lex orandi, quem é Deus e a relação do povo com ele121. 

Liturgicamente, após a Solenidade de Pentecostes seguiam-se os dias vacantes. Sendo 

vacantes, tem-se a notícia de que o monge Alcuíno de York (†804) elaborou uma série de 

missas votivas122 para esses domingos, são elas: missa de sancta Trinitate; missa de gratia 

sancti Spiritus postulanda; Feria II, missa pro peccatis; Feria III, missa ad postulanda 

angelica suffragia; Feria IV, missa de sancta sapientia; Feria V, de charitate; Feria VI, 

missa de sancta Cruce; missa de sancta Maria; missa in veneratione unius Apostoli; missa in 

veneratione plurimorum apostolorum; missa in veneratione unius martyris; missa unius 

apostoli sive martyres et confessoris; missa plurimorum martyrum; missa in ecclesia 

sanctorum martyrum; in natali sanctorum, quórum reliquae in una domo sunt; missa 

quotidiana sanctorum; missa pro inimicis; missa pro confitente peccata sua; missa pro salute 

                                                             
119 ADAM, Adolf. O ano litúrgico: sua história e seu significado segundo a renovação litúrgica. São Paulo: 
Paulinas, 1982. P.165. 
120 RIGHETTI, Storia liturgica II, p.324. 
121 VAGAGGINI, Cipriano. O sentido teológico da liturgia. São Paulo: Loyola, 2009. P.225 
122 BAUDOIN, L. L’origine de la fête de la Trinité. Les Questions Liturgiques et Paroissiales, n.2, p. 380, 1912. 
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vivorum et requie mortuorum123. Interessante notar que, em seu Liber Sacramentorum, a 

primeira missa votiva é a missa de sancta Trinitate. É a única que vem com a observação in 

octava de Pentecostes. 

A missa da Trindade, no Liber Sacramentorum, contém a coleta, o prefácio próprio, a 

oração pós-comunhão e as orações secretas feitas por quem preside a eucaristia. Essas orações 

não estão mais em vigor. Porém, é Estevão de Liége (†920) quem institui a festa compondo 

um ofício com “todos os requisitos para uma festa da Trindade”124. Várias igrejas, 

paulatinamente, começaram a celebrá-la como festa no primeiro domingo vacante depois de 

Pentecostes125. Nesse sentido, vários missais a partir do século XI, dedicaram esse primeiro 

domingo à festa da Santíssima Trindade. No entanto, como não havia uma fixação oficial 

quanto à data de sua celebração, Igrejas da França e da Espanha, diferentemente, inseriam no 

último domingo depois de Pentecostes. De toda forma, o ponto de convergência era a 

referência à festa do Espírito Santo. A rápida difusão da celebração litúrgica da festa da 

Trindade se deve à influência do mosteiro de Cluny, que começou a celebrá-la por volta de 

1030.  

A instituição da festa da Trindade por Estevão de Liége no século X não foi acolhida 

sem oposição. A Igreja de Roma tinha dificuldades em aceitar uma festa dedicada à 

Santíssima Trindade. A justificativa provém de Alexandre II (†1073) que considerava que 

todos os domingos e mesmo durante a semana a Trindade era celebrada126. Essa posição foi 

corroborada por Bertoldo de Constança †1100), Potone de Prüm (†1152) e Sicardo de 

Cremona (†1215).  Seguindo o mesmo pensamento de Alexandre II, Alexandre III (†1181), 

cento e oito anos mais tarde, afirmou o desuso da Igreja romana de uma festa em honra à 

Trindade, retomando a justificativa dada por Alexandre II. Mesmo com a desaprovação dos 

papas, três fatos127 foram na contramão em relação ao posicionamento dos dois pontífices. O 

primeiro foram reuniões sinodais de algumas dioceses que votaram favoravelmente para que 

se estabelecesse uma festa litúrgica, como o IV Concílio de Arles de 1263. O segundo era o 

fato de os Países Baixos, Inglaterra e França já celebrarem essa festa. Por fim, o movimento 

                                                             
123 ALCUINUS. Opusculum primum: Liber sacramentorum. PL 101, 445-461.  
124 KELLNER, K.A.H. L’anno ecclesiastico e le feste dei santi nel loro svolgimento storico. Roma:  Desclée, 
Lefèbvre et Cie, 1906. P.111. 
125BAUDOIN, L’origine de la fête de la Trinité, p. 381. 
126 CABROL, F. Le culte de la Trinité dans la liturgie et l’institution de la fête de la Trinité.  Ephemerides 

liturgicae, n. 45, p.277, 1931. 
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 Os dois primeiros estão em KELLNER, K.A.H. L’anno ecclesiastico e le feste dei santi nel loro svolgimento 
storico, p.111. O terceiro se encontra em RIGHETTI, Storia liturgica II, p.325-326. 
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da piedade popular favorável à nova festa, o que levou a que se continuasse a celebrá-la, 

apesar da desaprovação dos papas. Aqui, nota-se o sensus fidelium.   

Foram necessários seis séculos para que a Igreja de Roma aceitasse a festa da 

Trindade. Somente em 1334 João XXII (†1334), papa francês residente em Avignon, instituiu 

para toda a Igreja a festa da Santíssima Trindade, mantendo-a na data do primeiro domingo 

depois de Pentecostes.  Pio X (†1914), no Motu proprio De diebus festis, elevou essa festa ao 

grau de rito de primeira classe em 24 de julho de 1911. Os Gregos não possuem uma 

festa/solenidade da Trindade. No dia em que a Igreja Latina celebra a Solenidade da 

Santíssima Trindade eles festejam a comemoração de todos os santos. 

A pergunta sobre o critério para a escolha da data do primeiro domingo depois de 

pentecostes para inserir a festa da Trindade não tem uma resposta exata128. No entanto, a 

história da composição do ano litúrgico oferece uma chave de leitura para entender o motivo 

dessa escolha. Acontece que na segunda metade do século VI inseriu-se uma oitava de 

Pentecostes por ocasião da festa do Espírito Santo. Até então, o domingo após a festa de 

Pentecostes era um domingo vacante. Essa vacância era comum a todos os domingos que se 

seguiam às grandes vigílias. Com a inserção da oitava, convencionou-se que no domingo 

subsequente celebrava-se a Festa de Todos os Santos.  O lugar para Festa de Todos os Santos 

ser situada após a oitava de Pentecostes se deve ao fato da influência da liturgia bizantina129 

que tem, justamente nesse domingo, essa celebração. Porém, a oitava durou no calendário 

litúrgico até o ano de 1275, quando o domingo após Pentecostes deixou também de ser a 

Festa de Todos os Santos e, portanto, voltou a ser vacante. O fato de nalgumas Igrejas ser 

celebrada antes de 1275 a festa da Trindade se deve ao fato de que foi a Igreja de Roma que 

inseriu a oitava depois de Pentecostes e o Sacramentário gregoriano que foi enviado para a 

Gália a pedido de Carlos Magno (†814) não constava essa oitava. Tanto é que Alcuíno de 

York fez o suplemento com celebrações que faltavam nas missas pós Pentecostes.  Desde uma 

perspectiva da teologia da liturgia, algumas posições elucidam o motivo pelo qual se escolheu 

a data no final do ciclo Septuagésima-Pentecostes. O monge Ruperto de Deutz (†1129), em 

seu De Divinis officiis, afirma:  

 

Celebrada a solenidade da vinda do Espírito Santo, imediatamente celebra-se a 
gloria da Santa Trindade, no domingo subsequente ao ofício. Soa bem essa 
disposição. Pode-se facilmente ver o porquê, pois depois da vinda do Espírito Santo, 
imediatamente pregaram, acreditaram e no batismo celebraram o início da fé 
confessando o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. (...). Então celebrada a 
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solenidade da vinda do Espírito Santo, uma vez aceito, imediatamente se pregou a fé 
na Santa Trindade, começando pelos apóstolos, neste justo domingo. Por isso, tanto 
pela manhã como pela noite se celebra o ofício, anunciando do mesmo modo o 
nome e a glória da santa e indivisa Trindade130. 
 

 Já para Vagaggini a festa da Trindade no domingo seguinte a Pentecostes visa a 

 

recapitular e completar de modo psicologicamente eficaz toda a visão do mundo e da 
história sagrada que se desenvolveu nesse período [quaresma e tempo pascal] 
segundo o antigo esquema a, per, in, ad, se concentram [sic!] explicitamente a 
atenção e afeto do fiel na unidade da Trindade considerada em si mesma131. 
 

Já Adolf Adam explica assim: 

 

  Podemos considerar o fato de esta festa ser celebrada no primeiro domingo depois 
de Pentecostes como uma espécie de olhar retrospectivo de ação de graças sobre 
todo mistério salvífico que o Pai opera no Filho pelo Espírito Santo, segundo a 
antiga teologia132.  

 

R. González entende que a lógica teológica desse lugar da celebração da solenidade se 

justifica porque ela “surge como celebração ‘síntese’ de todo o mistério salvífico e, por isso, é 

conceitual e temática”133. 

Pode-se constatar que a posição de Ruperto de Deutz se distingue das de Adolf Adam, 

R. Gonzáles e Vagaggini. Esses últimos privilegiam a perspectiva de uma síntese do mistério 

da salvação. R. Gonzáles, no entanto, foi mais perspicaz ao explicitar o caráter conceitual da 

solenidade, argumento que os outros dois teólogos não abordaram. Ruperto de Deutz situa a 

festa no campo do anúncio, da missão. Para isso ele faz uma hermenêutica bíblica de Mt 

28,19, o que nenhum dos outros três teólogos fizeram, desconsiderando totalmente o aspecto 

escriturístico. Desse modo, Ruperto de Deutz enriqueceu biblicamente a discussão, 

explicando o motivo da posição da festa da Trindade logo após o domingo de Pentecostes. 

 As quatro abordagens, desde a perspectiva de uma teologia da liturgia, para explicar a 

conveniência da data, em última análise, acaba por favorecer um entendimento razoável no 

que tange ao lugar que ocupa essa solenidade dentro da espiral do ano litúrgico. Já que está 

nesse lugar, todas elas procuram uma razão para tal localização. Esse lugar revela que a 

celebração da Solenidade da Santíssima Trindade é como uma moeda que tem dois lados. Por 

um lado está a dimensão econômica da salvação ao retomar, de forma retrospectiva, o evento 
                                                             
130 RUPERT DE DEUTZ. De divinis officiis, livro XI, cap. 1. PL 170, 293-295.  
131 VAGAGGINI, O sentido teológico da liturgia, p.225. 
132 ADAM, O ano litúrgico, p.165. 
133 GONZÁLEZ, R. Outras festas do Senhor. In: BOROBIO, Dionisio. A celebração na Igreja: ritmos e tempos. 
São Paulo: Loyola, 2000. V. III. P.185-198. P.188. 
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salvífico. Por outro lado, se encontra a dimensão imanente quando se eleva em oração uma 

perspectiva conceitual. Enfim, economia e imanência estão presentes numa mesma 

celebração. 

 

1.3 O atual formulário da missa da Trindade 

 

O atual formulário da missa da Trindade sofreu algumas alterações em comparação ao 

Missal de 1570. Houve mudanças em alguns textos eucológicos. Essas mudanças serão 

estudadas nos próximos tópicos. Porém, as alterações mais consistentes foram nas leituras 

bíblicas. 

O Missal de Pio V oferecia apenas duas leituras134, como era usual nas festas. A 

primeira era a conclusão hínica de Rm 11,33-36. A segunda era o texto de Mt 28,18-20 no 

qual Jesus envia os seus discípulos com a missão de fazer com que as nações se tornem 

discípulas batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O atual lecionário foi 

muito enriquecido. Esse foi um ganho da reforma litúrgica levada a cabo pelo Concílio 

Vaticano II (1962-1965) para essa Solenidade. Distribuída em três anos (A, B e C), as leituras 

para a Solenidade da Santíssima Trindade, não se reduzem a apenas duas, mas são nove. “A 

prospectiva destas perícopes é claramente ‘histórica’ e ‘salvífica’”135. As leituras do Antigo 

Testamento são extraídas dos livros do Êxodo, Deuteronômio e Provérbios. As Cartas de 

Paulo, como segunda leitura são as destinadas às comunidades de Corinto e de Roma. Por 

fim, os Evangelhos de João e Mateus.  

Ano A: a primeira leitura consiste na perícope de Ex 34, 4b-6.8-9. O contexto é o da 

renovação da aliança. Moisés, como mediador da aliança, vai ao encontro de Deus no Sinai e 

proclama a misericórdia, a clemência, a paciência, a bondade e a fidelidade de Deus (v.6). A 

segunda leitura é de 2 Cor 13,11-13. São as recomendações, saudações e voto final do 

apóstolo Paulo. Apresenta Deus como amor e paz e conclui com uma fórmula de bênção 

trinitária: “A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo 

estejam com todos vós” (v.13), introduzida como saudação inicial da eucaristia no Missal de 

Paulo VI. O Evangelho é Jo 3,16-18. É desse texto que se encontra a terceira referência 

bíblica da coleta (Jo 3,17). O Pai envia seu Filho ao mundo para que quem nele crê a obtenha 
                                                             
134 MISSALE ROMANUM. Editio princeps (1570), p.285. 
135 AUGÉ, Matias et al. L’anno liturgico: storia, teologia e celebrazione. Col. Anamnesis. Genova: Marietti, 
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a vida eterna. Se Moisés é o mediador da aliança no Antigo Testamento (1ª leitura), no Novo 

Testamento o Filho é o mediador da nova aliança (Evangelho).  

Ano B: Dt 4,32-34.39-40 é a primeira leitura. Essa perícope destaca a unicidade da 

aliança de Deus com o seu povo e o seu auxílio no percurso da libertação da escravidão do 

Egito. A segunda leitura, de Rm 8,14-17, apresenta a graça batismal como dom do Espírito. 

Esse dom realiza a filiação divina e faz com que todas as pessoas que se tornem filhas no 

Filho e participem do mistério pascal. O texto do Evangelho é de Mt 28, 16-20. A instrução 

de ir fazer discípulos pelo batismo na Trindade tem como finalidade a filiação no Filho (2ª 

leitura), uma vez que Deus é o Senhor de toda obra criada e promete ao ser humano a 

felicidade e vida longa se os seus mandamentos forem observados (1ª leitura). É a mesma 

perícope evangélica que está no Missal de Pio V, com a diferença do recorte. No atual 

lecionário abrange dois versículos a mais. Esse texto se refere ao envio missionário de Jesus 

acompanhado da instrução feita pelo Ressuscitado do que os discípulos deveriam fazer: ir e 

fazer discípulos os povos seguido do batismo no nome das três Pessoas divinas.  

Ano C: a primeira leitura é de Pr 8,22-31. Trata da Sabedoria personificada que já 

antes da criação estava com Deus. “Sob o ângulo da revelação do Novo Testamento 

entrevemos aqui uma ligeira alusão a uma pluralidade de Pessoas em Deus”136.  A segunda 

leitura, de Rm 5,1-5, trata do tema da justificação pela fé. Aponta para o valor fundamental da 

redenção que consiste na paz em Deus, por Cristo no Espírito. É de Jo 16,12-15 o Evangelho 

desse ano. Está no contexto do discurso de despedida no qual revela a comunhão profunda 

entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A comunhão das pessoas divinas, na história da 

humanidade, tem por finalidade a salvação. O ser humano é justificado pela fé (2ª leitura). 

Quem justifica é a própria Sabedoria, Deus mesmo (1ª leitura) 

Além das leituras presentes no lecionário, a Liturgia das Horas, segundo o rito 

romano,137 foi enriquecida desde a perspectiva bíblica. O ofício das leituras propõe como 

primeira leitura a perícope de 1 Cor 2,1-16, texto bíblico que trata da misteriosa sabedoria de 

Deus, sabedoria escondida desde a eternidade, mas que Deus a revelou por meio do seu 

Espírito. O apóstolo julga não saber coisa alguma a não ser de Jesus Cristo crucificado. A 

segunda leitura é o texto patrístico de Santo Atanásio: “luz, esplendor e graça na Trindade e 

da Trindade”. 
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Fazendo um balanço, os textos bíblicos escolhidos para os três anos bem como para o 

ofício das leituras, apontam para uma perspectiva teológica da Trindade. Essa perspectiva, 

desde a literatura bíblica é, indubitavelmente, de uma Trindade Econômica. Ela se revela na 

história. Além disso, “a recuperação desses temas bíblicos faz da Solenidade da Santíssima 

Trindade uma celebração quase ‘sintética” do mistério da salvação, com um olhar 

retrospectivo para os mistérios celebrados nos ciclos natalino e pascal”138.  

 

2 As orações da coleta, sobre as oferendas e depois da comunhão 

 

O rito romano possui uma estrutura sóbria e concatenada. Nessa estrutura existem 

procissões. Elas são concluídas com orações presidenciais. 

As orações da coleta, sobre as oferendas e depois da comunhão são precedidas, no rito 

romano, por momento processional.  Essas três procissões são funcionais, mas também tem 

um sentido teológico. À coleta antecede a procissão de entrada. Sua finalidade consiste em 

reunir a assembleia orante ao redor das mesas da palavra e da eucaristia. A procissão no rito 

da preparação das oferendas tem por escopo levar o pão e o vinho para que sejam 

eucaristizados bem como os dons para os pobres. Conclui-se com a oração sobre as oferendas. 

Por fim tem-se a oração depois da comunhão. Ela finaliza a procissão de comunhão, cuja meta 

é o altar para recepção dos dons que foram levados para serem eucaristizados139.  

As orações presidenciais têm uma história e um sentido teológico. Esses dois aspectos 

serão elucidados, perguntando como incidem sobre a festa/solenidade da Santíssima Trindade.  

 

2.1 Coleta 

2.1.1 Histórico da composição e inserção da coleta no formulário litúrgico  

 

As orações romanas que se encontra nos diversos Sacramentários se formaram ao 

longo dos séculos III a VI. Antes dessa formulação estabelecida nos livros litúrgicos, o 

conteúdo das orações era elaborado pelo próprio liturgo. Ele tinha a liberdade de criá-lo. 

Santo Agostinho (†430) em seu livrinho De catechizandis rudibus, alerta os cristãos para que 
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não se escandalizassem quando alguns bispos invocam a Deus usando barbarismos140. Com 

isso o bispo de Hipona testemunhava o modo de se fazer as orações. Diante da liberdade, 

tendo em vista um conteúdo não fixo, aconteciam excessos. Porém, na liturgia da Igreja 

Latina existiam leis estilísticas fixas. A sobriedade, as expressões curtas e claras, são marcas 

do modo romano de orar. Diferentemente da linguagem oracional oriental, gálica e moçárabe, 

a oração romana é singela no seu modo de invocar a Deus. Não acumula nela os inúmeros 

predicados divinos. Resume-se por vezes a apenas um único título. Além disso, a coleta, mais 

do que qualquer outra oração na liturgia, teve influência de uma linguagem no estilo retórico. 

Isso demonstra a influência das escolas de retórica da antiguidade pelas quais passaram os 

seus autores.  

A terminologia “coleta” remonta ao final do século III. A primeira notícia que se tem 

do seu uso encontra-se nas Acta dos mártires de Abitina.  Também no século IV verifica-se 

uso dela na regra de Pacômio e posteriormente no Sacramentário Gregoriano.  Porém, 

pergunta-se: como a coleta apareceu na liturgia? Righetti141 aponta quatro hipóteses do seu 

surgimento. A primeira era que a coleta constituía a conclusão de uma prece litânica e que, 

posteriormente, no lugar dessa prece se introduziu o Glória. Eliminando a prece, permaneceu 

a oração. A segunda hipótese consiste em que ela fosse uma fórmula recitada pelo bispo, após 

os fiéis se reunirem numa igreja combinada como lugar de collecta, para em seguida se 

dirigirem juntos a uma igreja estacional. Essa oração foi transposta posteriormente para a 

missa. A terceira é de que ela estava de forma dependente das leituras, como se vê nas 

celebrações da vigília pascal que após cada leitura com o seu respectivo salmo há uma oração, 

relacionando-a com a leitura proclamada. Por fim, a quarta e última hipótese é de que essa 

oração apareceu de forma autônoma desvinculada de outros elementos e está em função tão 

somente do ano litúrgico. Essa última hipótese é avaliada por Righetti como a mais provável 

resposta para o surgimento da coleta na missa e dataria da segunda metade do século IV. 

 Jungmann sugere que o acervo básico dessas orações seja do período de Leão Magno 

(†461) e que parte delas foram compostas pelo próprio pontífice142. Posição divergente da de 

Righetti143. Para ele, o grupo clássico das orações da missa está nos Sacramentários 

Veronense e Gelasiano e não se sabe ao certo de quem seja a autoria. No entanto, algumas são 

atribuídas a três papas pelo fato de terem tido uma maior influência na vida litúrgica da Igreja. 
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São eles: Dâmaso (†384), Leão (†461) e Gelásio I (†496). Evidentemente outros papas 

também colaboraram nesse processo de composição, como Gregório Magno (†604). Também 

a ele são atribuídas várias coletas presente no Sacramentário Gregoriano. 

 

2.1.2 Sentido teológico da coleta: a participação da assembleia litúrgica 

 

A assembleia cristã é convocada por Deus, para que liturgicamente celebre a nova e 

eterna aliança. Ela é herdeira do povo da primeira aliança constituído em Qahal, em ekklesía, 

cuja raiz bíblica é a assembleia do Sinai (Ex 24,1-11). “A liturgia cristã conservou intacta esta 

concepção bíblica de assembleia, afirmando que a Igreja está lá onde o povo de Deus está 

reunido”144. Essa assembleia litúrgica eleva a Deus suas orações. Nesse sentido, o oremus que 

dá início à coleta expressa liturgicamente o que significa a comunidade reunida. Ela não é 

mera expectadora do culto, mas parte ativa e por isso é convidada a se unir na oração. 

O convite feito para a oração implica numa participação do povo constituído como 

assembleia litúrgica. Existia uma ampliação, como era o caso da Sexta-feira Santa e em outras 

celebrações de caráter penitencial, como as quatro Têmporas, quando se fazia o convite de 

forma mais extensa, seguida da orientação para se ajoelhar e posteriormente para se levantar. 

No Missal de Paulo VI esse convite de forma mais extensa se tornou optativo, dependendo da 

decisão das Conferências Episcopais.  Esse era um costume na liturgia da Igreja Antiga, na 

qual as orientações para o ajoelhar-se e o levantar-se também ocorriam após o simples oremus 

na liturgia da quaresma e nos dias de penitência (têmporas, vigílias  e das rogações) . Esse 

gesto entre o oremus e a recitação da oração consistia numa pausa na qual os fiéis elevavam a 

Deus suas súplicas. Com o passar do tempo o ato de ajoelhar para fazer a oração foi 

desaparecendo, ficando cada vez mais restrito. Mas de onde veio essa limitação?   

A resposta provável para esta pergunta vem do Concílio de Niceia (325) no seu cânon 

XX que afirma: “Uma vez que há certas pessoas que se ajoelham no Dia do Senhor e no dia 

de Pentecostes, então, para que todas as coisas sejam uniformemente observadas em todo 

lugar, parece bem para o sagrado Sínodo que toda oração a Deus seja feita em pé”145. 

Paulatinamente, a intuição dessa ordem foi se estendendo para todos os dias festivos e, por 

fim, para todos os outros dias. Mesmo desaparecendo o gesto do ajoelhar-se, a pausa não foi 

                                                             
144 BOSELLI, Goffredo. O sentido espiritual da liturgia. Brasília: CNBB, 2014. P.102. 
145 THE CANONS OF THE 318 HOLY FATHERS ASSEMBLED IN THE CITY OF NICE. Disponível em 
http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf214.vii.vi.xxx.html. Acesso: 2 ago 2019. 
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omitida. Preservou-se com um momento de concentração silenciosa. Após a oração “deve ser 

seguido de um tempo suficientemente prolongado para que o rito mantenha a sua verdade e a 

coleta do presidente seja realmente a recolhida das orações de todos, apresentadas ao Pai em 

nome do Senhor Jesus”146.  

Houve outros modos de integrar os fiéis na oração. “Fontes carolíngias do séc. 10 

contêm a norma de que o povo deve se inclinar no Oremus do sacerdote e permanecer nesta 

postura (acclinis) até o fim da oração”147. Do ponto de vista histórico, até o fim da Idade 

Média o presidente da celebração dizia a coleta de pé, de mãos levantadas e voltado para o 

Oriente. De igual modo, os fiéis também ficavam na mesma posição daquele que presidia. Em 

ambos os casos, o que se quer demonstrar é a participação da assembleia litúrgica nessa 

oração. Enfim, o convite à oração demonstra, já desde a antiguidade, o aspecto comunitário da 

assembleia litúrgica.  

“O conteúdo da súplica é, em geral (especialmente nos domingos do tempo comum) 

um pedido bastante genérico”148. No entanto, nos dias festivos se insere o santo do dia, 

pedindo a ajuda de Deus pela intercessão daquele que se está celebrando. O esquema genérico 

fica sobrecarregado quando se incluem densas reflexões teológicas, como é o caso da 

Solenidade da Santíssima Trindade. Mesmo com o esquema sobrecarregado tem-se que se 

recordar que nesse caso “trata-se de uma oração litúrgica, comunitária, que sempre tem a 

tendência de passar do rezar singelo da mente devota para a forma racional da confissão, da 

afirmação carregada de pensamento” 149. 

A coleta conclui com uma doxologia. A doxologia no final aponta que a oração é 

elevada ao Pai, por meio do Filho, no Espírito Santo, ao passo que a comunidade proclama o 

amém em concordância com a súplica elevada a Deus pelo ministro. A assembleia associa-se 

ao discurso orante do presidente da celebração150. Embora haja orações dirigidas ao Filho, 

essas constituem exceções, como é o caso da Solenidade de Corpus Christi e do dia 24 de 

dezembro. 

  

                                                             
146 RUIZ DE GOPEGUI, Juan A. Eukharistia: verdade e caminho da Igreja. São Paulo: Loyola, 2008. P.248. 
147 JUNGMANN, Missarum sollemnia, p.365. 
148 TABORDA, O memorial da páscoa do Senhor, p.169. 
149 JUNGMANN, Missarum sollemnia, p.370. 
150 GIRAUDO, In unum corpus, p.399. 
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2.1.3 A coleta na Solenidade da Santíssima Trindade 

 

A coleta da Solenidade da Santíssima Trindade tem sua gênese no Liber 

Sacramentorum, do monge Alcuíno de York (†804). É o primeiro Sacramentário com uma 

oração própria para esta festa, de que se têm notícia. No entanto, a coleta própria foi uma 

novidade que não encontrou recepção em todos os formulários que dedicam uma festa 

específica para a Trindade. Basta verificar, por exemplos, os Sacramentários Gelasiano151, 

moçárabe152 ou no de Palermo153, que têm prefácios próprios para a Trindade, mas não a 

coleta. O Missal de Pio V, porém, adota a coleta que está no Liber Sacramentorum sem 

nenhuma alteração, recepcionando a eucologia composta pelo monge de York, como podemos 

ver neste quadro comparativo. 

 

 

A coleta segue a lógica das orações romanas. Não se remete a Deus com inúmeros 

adjetivos. Restringe-se a chamá-lo de onipotente e eterno. Reconhece que a fé está na esfera 

do dom. Portanto, é Deus que dá a graça aos seus servos para que possam confessar a 

                                                             
151 MOHLBERG, Leo Cunibert. Liber Sacramentorum Romanae Aeclesiae Ordinis Anni Circuli: 
Sacramentarium Gelasianum. Roma: Herder, 1960. N. 676-678. 
152 FÉROTIN,Marius. Le Mozarabicus Sacramentorum et les manuscrits Mozarabes. Roma: CLV, 1995. N.19-
21. 
153 TERRIZZI, Francesco. Missale Antiquum S. Panormitanae Ecclesiae. Roma: Herder, 1970. N.561. 

Liber Sacramentorum (séc. VIII) Missal de Pio V (1570) 

Omnipotens sempiterne Deus, qui dedisti famulis tuis 
in confessione verae fidei, aeternae Trinitatis gloriam 
agnoscere, et in potentia majestatis adorare unitatem; 
quaesumus, ut ejusdem fidei firmitate ab omnibus 
semper muniamur  adversis. Per. 
 

Omnipotens sempiterne Deus, qui dedisti famulis tuis 
in confessione verae fidei, aeternae Trinitatis gloriam 
agnoscere, et in potentia majestatis adorare unitatem: 
quaesumus, ut ejusdem fidei firmitate, ab omnibus 
semper muniamur  adversis. Per Dominum nostrum 
Jesus Christum. 

Liber Sacramentorum (séc. VIII) Missal de Pio V (1570) 

Deus onipotente e eterno, que deste a teus servos, 
confessando a verdadeira fé, reconhecer a glória da 
Trindade eterna e adorar a unidade no poder da 
majestade, pedimos que sejamos sempre protegidos de 
todos os perigos pela firmeza da mesma fé. Por.  

Deus onipotente e eterno, que deste a teus servos, 
confessando a verdadeira fé, reconhecer a glória da 
Trindade eterna e adorar a unidade no poder da 
majestade, pedimos que sejamos sempre protegidos de 
todos os perigos pela firmeza da mesma fé. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo. 
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verdadeira fé. É a partir desse dom da fé que se reconhece a Trindade e sua eternidade. Assim, 

o reconhecimento do Deus Trino também está no campo do dom. 

A oração é dividida em duas partes. A primeira antecede ao quaesumus. Nela se 

recolhe toda uma tradição desenvolvida ao longo dos séculos, validada por concílios. Na 

segunda está um pedido formulado ao Pai.  

Confessar a verdadeira fé, reconhecer a glória da eterna Trindade e adorar a unidade 

são elementos que estão interligados. Para que se possa compreender a densidade dessa 

primeira parte da coleta é preciso retomar o caminho teológico percorrido a respeito da 

reflexão trinitária até chegar à formulação feita por Alcuíno, demonstrando, assim, que o 

monge de York tinha em seu horizonte a teologia da Trindade para a composição dessa 

oração. No entanto, a abordagem da reflexão sobre a doutrina da Trindade se estenderá para 

além do século VIII e o Missal de Pio V é herdeiro de toda a Tradição no que tange ao 

desenvolvimento do dogma trinitário até o momento de sua composição.  

 

2.1.4 Trindade econômica e imanente: a coleta no Missal de Paulo VI 

 

Liber Sacramentorum (séc. VIII) Pio V Paulo VI 

Omnipotens sempiterne Deus, qui 
dedisti famulis tuis in confessione 
verae fidei, aeternae Trinitatis 
gloriam agnoscere, et in potentia 
majestatis adorare unitatem; 
quaesumus, ut ejusdem fidei 
firmitate ab omnibus semper 
muniamur  adversis. Per. 
 

Omnipotens sempiterne Deus, qui 
dedisti famulis tuis in confessione 
verae fidei, aeternae Trinitatis 
gloriam agnoscere, et in potentia 
majestatis adorare unitatem: 
quaesumus, ut ejusdem fidei 
firmitate, ab omnibus semper 
muniamur  adversis. Per Dominum 
nostrum Jesus Christum. 
 

Deus Pater, qui, Verbum veritatis 
et Spiritum sanctificationis mittens 
in mundum, admirabile mysterium 
tuum hominibus declarasti, da 
nobis, in confessione veræ fidei, 
æternæ gloriam Trinitatis 
agnoscere, et Unitatem adorare in 
potentia maiestatis. Per Dominum. 
 

 

Liber Sacramentorum (séc. 

VIII) 

Pio V   Paulo VI  

  

Deus onipotente e eterno, que 
deste a teus servos, confessando a 
verdadeira fé, reconhecer a glória 
da Trindade eterna e adorar a 
unidade no poder da majestade, 
pedimos que sejamos sempre 
protegidos de todos os perigos pela 
firmeza da mesma fé. Por. 
 

Deus onipotente e eterno, que deste 
a teus servos, confessando a 
verdadeira fé, reconhecer a glória 
da Trindade eterna e adorar a 
unidade no poder da majestade, 
pedimos que sejamos sempre 
protegidos de todos os perigos pela 
firmeza da mesma fé. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo. 
 

Deus Pai, que, enviando ao mundo 
o Verbo da verdade e o Espírito 
santificador, declaraste aos homens 
o teu admirável mistério, dá-nos 
reconhecer, na confissão da 
verdadeira fé, a glória da Trindade 
eterna e adorar a unidade no poder 
da majestade. Por Senhor.  
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O Missal de Paulo VI mudou o paradigma da coleta. Se o Missal de Pio V recebeu a 

oração que estava no Liber Sacramentorum de Alcuíno de York sem nada mudar, a coleta do 

Missal de 1970 introduziu modificações, assumindo a perspectiva da renovação litúrgica 

empreendida pelo Concílio Vaticano II (1962-1965), que consistia no retorno às Escrituras e 

as fontes patrísticas.  

O Monge de York captou a dinâmica dogmática da Trindade e inseriu-a na liturgia. A 

necessidade de combater a heresia do arianismo, desde a lex orandi, consistia num verdadeiro 

imperativo. Indubitavelmente, a intuição de Alcuíno foi ímpar: reportar para o culto as 

definições dogmáticas estabelecidas pela Igreja, no intuito de, a partir da liturgia, corroborar o 

que os grandes Concílios da antiguidade haviam estabelecido como ortodoxia da fé. 

Entretanto, a composição da coleta, mesmo seguindo a lógica das orações romanas, não tinha 

absolutamente nenhuma referência bíblica. Afinal, a preocupação não era de elucidar as bases 

bíblicas da fé na Trindade, mas tão somente em evidenciar, a partir do culto, a confissão de fé 

na glória da eterna Trindade e de sua unidade. 

O movimento litúrgico, que antecedeu ao Concílio Vaticano II, contribuiu para a 

reforma litúrgica que ocorreu no século XX. A insistência em se referenciar à Palavra de Deus 

e à Tradição Patrística teve influxo na composição das orações do Missal de Paulo VI. Entre 

essas influências está a nova coleta para a Solenidade da Santíssima Trindade. Toda a 

primeira parte foi reformulada. A petição que havia no Liber Sacramentorum, recepcionada 

no Missal de Pio V, simplesmente foi excluída. Já a segunda parte da nova oração é, na 

verdade, uma repetição da primeira parte da coleta presente no Liber Sacramentorum e no 

Missal de Pio V. Constata-se, assim, a recepção de parte da antiga oração na nova. Desse 

modo, o Missal de Paulo VI não excluiu totalmente a composição que ao longo dos séculos 

fora rezada pela Igreja. No entanto, por se tratar de uma Trindade tão somente imanente, o 

atual Missal realocou a confissão de fé dogmática após uma apresentação do papel das 

pessoas divinas na história da salvação154, com uma tonalidade bíblica, para assim referendar 

a perspectiva dogmática que fora construída ao longo dos séculos pela Igreja. A nova coleta 

condensa as duas perspectivas para a abordagem da Trindade: a econômica e a imanente. 

Deus não é adjetivado como eterno e onipotente, mas sim como Pai. A comunidade 

orante se dirige a ele a partir da apreensão da revelação feita por Jesus. Deus é o Pai de Jesus 

e no mestre de Nazaré os seres humanos têm a adoção filial (Gl 4,4-6). Tornam-se filhos no 

Filho. Foi o próprio Jesus que instruiu a chamar Deus de Pai, quando os discípulos pediram a 
                                                             
154 AUGÉ, Matias. Le colletta del proprio del tempo nel nuovo messale. Ephemerides Liturgicae, v.84, p.275-
298 (aqui p. 296), 1970. 
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ele que os ensinassem a orar (Mt 6,9; Lc 11,2). Além disso, Jesus se refere a Deus como 

vosso Pai (Mc 11,25; Mt 5,48; 6,32; 23,9; Lc 12,32), corroborando a filiação da comunidade.  

Portanto, o adjetivo atribuído a Deus na nova eucologia é revestido densamente de caráter 

bíblico.  

Na esteira bíblica, a coleta se refere ao Verbum veritatis. É uma alusão explícita a Ef 

1,13: “Nele também vós, tendo ouvido a Palavra da verdade – o Evangelho da vossa salvação 

– e nela tendo crido, fostes selados pelo Espírito da promessa”. Essa referência bíblica está 

inserida no hino de louvor a Deus pelo projeto salvífico (Ef 1,3-14), dessa carta 

deuteropaulina. É um hino com influência do estilo litúrgico. O protagonista do projeto de 

salvação é o Pai de Jesus Cristo em comunhão com Filho (v.3). Interessante notar que Deus é 

apresentado de imediato como o que foi revelado por Jesus.  

A comunidade, filiada no Filho (vv.5-6), é redimida dos pecados. Esse “projeto 

salvífico promovido pelo amor gratuito de Deus não se realiza acima da história ou fora dos 

conflitos históricos. Ele está dentro das contradições históricas que marcam a caminhada 

humana”155 (vv.7-8). Jesus é o que encabeça e dá sentido à história e patrocina a unidade 

(vv.9-10). Sobre Israel, o texto mostra que o povo da aliança, caminha para a salvação. Essa 

salvação não é meramente por conta de uma questão étnica, mas antes porque, como povo 

depositário da antiga aliança, foi portador da esperança salvífica que culminou em Jesus 

(vv.11-12).   

No entanto, não é somente Israel que será alcançado pelo dom da salvação. Os pagãos 

também estarão inseridos nesse projeto de libertação prometido por Deus e garantido pelo 

dom do Espírito. É justamente nos versículos que abrangem o caminho dos pagãos para a 

salvação na Igreja que está a expressão “Palavra da verdade”. Essa Palavra é Jesus Cristo que 

revela o Pai, leva a cabo na história o projeto de salvação para todas as pessoas e encabeça e 

dá sentido e unidade à história.  Já os vv.13-14 se referem ao Espírito Santo como prova da 

fidelidade de Deus.  

A alusão a Ef 1,13 na coleta, tendo presente o contexto da perícope, evidencia na lex 

orandi a atuação do Filho na história humana em sintonia com o Pai. Ao inserir na eucologia 

a expressão “Verbo da verdade”, não se pode pensar o Filho de forma meramente metafísica. 

Ele não é uma pessoa abstrata. É concreta. A coleta, ao se referir a perícope de Efésios, aponta 

para a missão soteriológica de Jesus. 

                                                             
155 FABRIS, Rinaldo.  As Cartas de Paulo. São Paulo: Loyola, 1992. V. III. P.151. 
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A segunda referência escriturística na nova oração é de Rm 1,4: “estabelecido Filho de 

Deus com poder por sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de santidade, Jesus 

Cristo nosso Senhor (...)”. É inspirado nesse texto bíblico que a coleta faz menção ao Spíritum 

sanctificationis. Endereçando a carta, Paulo segue o seu costumeiro esquema: remetente, 

destinatários, saudação e bênção. Esse esquema está nos vv.1.5-7. Contudo, nesse texto 

inicial, o apóstolo faz um parêntese e introduz uma breve nota cristológica (vv.2-4). É nela 

que se encontra a expressão Espírito de santidade. Essa nota começa observando que o 

Evangelho anunciado está na esteira da revelação divina ocorrida em Israel. O conteúdo desse 

Evangelho diz respeito a Jesus. Paulo, servindo-se de uma fórmula de confissão de fé 

primitiva, quer explicitar que o Filho possui uma história. Vem da descendência de Davi 

segundo a carne (v.3) e que, com a ressurreição, Jesus foi estabelecido como Filho, “segundo 

o Espírito de santidade” (v.4). Aqui é necessário fazer duas observações no que tange ao 

pensamento de Paulo a respeito da constituição de Jesus como Filho: a primeira é que se 

poderia pensar que o apóstolo postula alguma forma de adocionismo. Entretanto, tal 

pensamento não encontra nenhuma base na cristologia paulina, uma vez que ele tem em seu 

horizonte cristológico a doutrina da preexistência156. A segunda se refere a afirmação “Filho 

de Deus com poder”. Com essa afirmação, Paulo tem em seu pensamento a relação do Pai 

com Filho no processo salvífico157.  

A expressão paulina “Espírito de santidade”, que a coleta inseriu, é usada uma única 

vez em todos os escritos de Paulo e motivo de diversas interpretações exegéticas. Não existe 

uma hermenêutica pacífica a seu respeito. Sinteticamente, se resumem em três posições158. A 

primeira refere a expressão à natureza divina de Jesus. A segunda defende que “Espírito de 

santidade” diz respeito não à natureza divina, mas a um enriquecimento sobrenatural 

concedido à natureza humana. A terceira identifica “Espírito de santidade” com o Espírito 

Santo.  

A oração, pelo que se verifica, filiou-se à terceira interpretação a respeito da expressão 

“Espírito de santidade”. Entende-a como o próprio Espírito Santo. Para além das disputas 

exegéticas referentes à expressão, o que importa aqui é que o Espírito de santidade está 

vinculado com as pessoas do Filho e do Pai, sendo a relação desses dois, na perspectiva 

teológica de Paulo, orientada para a salvação. 

                                                             
156 KUSS, Otto. La lettera ai Romani. Brescia: Morcelliana, 1962. P.14. 
157 FITZMYER, Joseph A. La lettera ai Romani. In: BROWN, Raymond; FITZMYER, Joseph A.; MURPHY, 
Roland E. Nuovo grande commentario biblico. Brescia: Queriniana, 2002. P. 1085-1137. P.1089. 
158 KUSS, La lettera ai Romani, p.15. 
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É em Jo 3,17 que está a terceira e última referência bíblica da primeira parte da coleta. 

Diz o versículo: “Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que 

o mundo seja salvo por ele”. Essa citação se encontra no contexto do encontro de Jesus com 

Nicodemos. A perícope de Jo 3,16-21 trata do tema da necessidade de crer em Jesus ou da 

necessidade de aproximar-se da Luz159. O v.17 é uma paráfrase do v.16. Se por um lado o 

v.16 se preocupa em apresentar a pretensão do Pai em comunicar a vida eterna aos crentes, 

entregando seu Filho, por outro lado o v.17 se apropria dessa ideia, aplicando-a para salvação 

do mundo. Em última análise, o evangelista expõe que a salvação é dom de Deus. Isso ele o 

faz desenvolvendo de forma paralela uma perspectiva escatológica. Deus envia seu Filho não 

para julgar o mundo, mas sim para salvar. “Mas isso não exclui que a presença do dom 

determine uma crise: o dom do Pai pode ser acolhido ou recusado”160.    

As três referências bíblicas inseridas na coleta possuem um denominador comum: a 

perspectiva soteriológica a partir da história. O mistério revelado por Deus se manifesta por 

meio de seu projeto salvífico na história. Toda Trindade está implicada nesse processo. Dessa 

forma, constata-se que a nova coleta carrega as tintas no dom da salvação no qual as três 

Pessoas divinas estão envolvidas, cada uma a seu modo. Uma salvação que irrompe no 

processo histórico iniciado com o povo de Israel e que atinge o seu apogeu em Jesus Cristo. 

Dito de outro modo, Trindade, salvação e história constituem o trinômio fundamental da 

primeira parte da oração. É com base nessa dinâmica que se passa para a segunda parte da 

coleta. 

A segunda parte da coleta, recordamos, é a repetição da primeira parte presente no 

Liber Sacramentorum e no Missal de Pio V. A petição feita pela comunidade orante é de 

cunho dogmático. Refere-se à Trindade imanente. Nesse sentido, a oração no Missal de 1970 

poderia ter sido enriquecida se tivesse em seu pedido uma perspectiva da Trindade 

econômica, explicitando, em forma de súplica, o dom da salvação para a comunidade orante 

como evento trinitário. Indubitavelmente, se coadunaria mais com a construção elaborada na 

primeira parte. Enfim, constata-se que a coleta no Missal de Paulo VI articula duas 

perspectivas trinitárias: a econômica e a imanente. Teologicamente, pode-se dizer que essa 

oração contém o axioma fundamental da doutrina trinitária explicitado por Karl Rahner 

(†1984): a Trindade econômica é a Trindade imanente e vice-versa161. É pela dinâmica da 

economia que se chega ao conhecimento da Trindade imanente, não havendo disparidade 
                                                             
159 BROWN, Raymond. El evangelio según Juan: I-XII. Madrid: Ediciones Cristiandad, 1999. V. I. P.384.  
160 FABRIS, Rinaldo; MAGGIONI, Bruno. Os Evangelhos. São Paulo: Loyola, 1992. V. II. P.311. 
161 RAHNER, K. Advertencias sobre el tratado dogmático “de Trinitate”. In: Escritos de Teología IV, Madrid: 
Taurus, 1961. P. 105-136. 
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entre elas, uma vez que é pela revelação de Deus, por meio da salvação na história, que a 

comunidade pode confessar a fé, conhecer a glória da eterna Trindade e adorá-la.  

 

2.2 Oração sobre as oferendas 

2.2.1 Histórico da oração sobre as oferendas 

 

A origem da oração sobre as oferendas é uma questão ainda em debate e motivo de 

especulações. O que se sabe efetivamente é que consiste numa oração antiga. A pesquisa 

tendeu a apontar que o primeiro a mencionar essa eucologia foi Mario Vitorino († 363), por 

usar a expressão oratio oblationis. No entanto, descobriu-se que essa expressão, usada 

também por outros autores, se referia à oração eucarística162. Atualmente, existem duas 

posições no que tange à origem da oração sobre as oferendas na liturgia romana. A primeira 

afirma que está relacionada com a passagem da língua grega para a latina na liturgia de Roma, 

no tempo do Papa Dâmaso. Remonta, portanto, ao século IV163. Já a segunda pensa que é do 

tempo dos Papas Leão Magno e Gelásio I (século V)164. Ambas afirmam a antiguidade da 

oração sobre as oferendas. 

Era, e ainda é, após a deposição das oblatas sobre o altar que se recitava a oratio super 

oblata. Interessante notar que, inicialmente, essa oração seguia o ritmo de todas as outras 

orações presentes nos Sacramentários romanos, isto é, eram pronunciadas em voz alta. No 

entanto, a partir do século VIII, na Gália, ela passou a ser feita em silêncio. Esse modo de orar 

vigorou até a reforma litúrgica empreendida pelo Concílio Vaticano II. A Instrução Inter 

Oecumenici, de 26 de setembro de 1964, determina: “Nas Missas cantadas, a oração secreta 

ou oração sobre as oferendas é cantada e, nas outras Missas, rezada em voz alta” (48,e). Essa 

instrução restituiu o modo clássico romano de pronunciar as orações.  Daí surge a pergunta: o 

que aconteceu para que ela deixasse a lógica presente nos Sacramentários romanos e passasse 

a ser silenciosa?   

Do ponto de vista histórico, a primeira notícia sobre essa oração ser feita em voz baixa 

remonta ao século VIII, na região franca, tornando-se uma tendência na liturgia franco-gálica. 

Portanto, não é uma originalidade da Igreja de Roma. Righetti explica a motivação pela qual 
                                                             
162 RAFFA, Liturgia eucaristica, p.364 
163SUSTAETA, José Miguel. Misal y eucaristía: estudio teológico, estructural y pastoral del nuevo misal 
romano.  Valencia:Soler, 1979.P.118. 
164 RAFFA, Liturgia eucaristica, p.364. 
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essa oração era feita em silêncio. Para ele isso se deve ao fato de que nos séculos IV-V o 

diácono, nesse momento, lia do ambão os nomes dos oferentes vivos e mortos. Enquanto se 

procedia a leitura, que geralmente ocupava um bom tempo, por questão de economia de 

tempo, o presidente da celebração recitava essa oração em silêncio165.  Logo, a justificação é 

tão somente por conta de uma questão litúrgico-pastoral pela qual se passou para o rito essa 

oração como secreta. A finalidade da secreta consistia em implorar de forma proléptica a 

consagração do pão e do vinho166.  

Embora a terminologia secreta esteja no gelasiano antigo, constata-se que a prática de 

se rezar em silêncio consiste numa influência da liturgia gálica na liturgia romana, o que não 

ocorreu no rito ambrosiano que a conservou sempre pronunciada em voz alta. A título de 

registro, o termo secreta é utilizado pela primeira vez no Sacramentário Gelasiano Antigo, no 

Missal de Bobbio e nos fragmentos gelasianos de Monte Cassino167. Mesmo sendo rezada em 

silêncio, as últimas palavras, Per omnia saecula saeculorum, eram ditas em voz alta seguidas 

do amém proferido pelo coroinha ou, no caso de missa cantada, pela Schola Cantorum. 

Antes de se rezar essa oração sobre as oferendas, atesta-se que a partir do século IX 

começaram a surgir as orações de apologias do ofertório que também eram feitas em silêncio 

e que foram consagradas no Missal de Pio V. Eram sete as apologias168. São elas: 1) para a 

oferta do pão; 2) para a bênção da água; 3) para a oferta do vinho; 4) para a oferta do 

sacrifício em geral; 5) para a epiclese sobre o sacrifício; 6) para lavar as mãos; 7) para a oferta 

dos frutos do sacrifício. Essa última apologia era dirigida à Santíssima Trindade. Inicia 

dizendo Suscipe, sancta Trinitas. É uma súplica para que ela acolha a oferta dirigida à mesma 

Trindade em memória da paixão, ressurreição e ascensão de Jesus e em honra de Maria, de 

João Batista, dos apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos.  

Atualmente, os liturgistas divergem sobre a função e o significado da oração sobre as 

oferendas. Quatro são as posições169: 1) ela é inútil e problemática pelo fato de interromper a 

conexão entre a preparação dos dons e a oração eucarística; 2) o conteúdo de inúmeras 

orações não está em sintonia com sua função no Ordo Missae; 3) ela é uma prévia 
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 RIGHETTI, Storia liturgica III, p.338. 
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167  RIGHETTI, Storia liturgica III, p.338. 
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santificação dos dons; 4) ela tem a finalidade de associar ao sacrifício de Cristo a doação da 

comunidade orante e de todo o mundo criado.  

A estrutura da oração sobre as oferendas segue o mesmo estilo de todas as orações 

romanas. É sóbria, simples e concisa. É dirigida ao Pai pela mediação do Filho.  Não é uma 

oração pessoal do presidente da celebração, mas antes é uma oração coletiva de toda a 

comunidade orante. O conteúdo da oração sobre as oferendas tem em seu horizonte a 

dinâmica de oferecer a Deus os dons materiais e profanos que são depositados sobre o altar 

para que se tornem sagrados. “A variação do conteúdo e a influência do ano litúrgico são 

pequenas, sem mencionar o fato de que, em festas de santos, a intercessão do santo é 

normalmente vinculada com o oferecimento”170. 

 

2.2.2 Sentido teológico da oração sobre as oferendas: sacrifício de 

Cristo, sacrifício da Igreja 

 

A Igreja apresenta sua oferta ao Senhor e deposita sobre o altar os dons, frutos da terra 

e do trabalho do ser humano. São esses dons que serão eucaristizados. Com a finalidade de 

concluir a preparação das oferendas e abrir o espaço para a oração eucarística, a eucologia da 

oração sobre as oferendas aponta para o sacrifício de Jesus Cristo que consiste em sua entrega 

na cruz. Como toda oração presidencial é feita em nome da comunidade. Por esse motivo está 

no plural.  

 

Na oração sobre as oferendas, a Igreja implora no sentido de que o Senhor, 
recebendo a oferta ali apresentada, aceite também os pedidos e a vida dos ofertantes: 
assim como a oferta sobe, que desça sobre o povo fiel as bênçãos de Deus; e que os 
frutos do sacrifício consumado possam servir a cada um dos oferentes e a toda a 
santa Igreja171. 

 

A dimensão sacrifical é a tônica dessa oração. Oferecem-se os frutos dados por Deus 

em sua bondade criadora para que se transformem no sacrifício de Jesus. O sentido teológico 

dessa oração, já que conclui a preparação das oferendas, se entende no conjunto do rito: a 

Igreja faz a oferta dos dons materiais para o sacrifício, no intuito de que haja um intercâmbio 

entre a realidade terrestre e a celeste. Desse modo, aponta para a existência de uma relação 
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entre a cruz de Cristo e a celebração eucarística. Essa relação foi ponto de controvérsia 

teológica no período pós-tridentino. Giraudo resume em quatro perspectivas teológicas as 

posições dos vários teólogos que discutiram a respeito do tema. São elas172: 1) sacrifício, 

porque imolação; 2) sacrifício, porque oblação; 3) sacrifício, porque reapresentação; 4) 

sacrifício, porque banquete-memorial.  

A comunidade associa-se ao dom da entrega de Jesus na cruz. A vida dela também se 

torna um sacrifício. Mas sacrifício em que sentido? É preciso compreender essa afirmação.  

Para Jungmann, “o sacrifício pode ser o símbolo de nossa entrega interior do 

coração”173 que se traduz no seguimento de Jesus, em participar da “doação ao Pai e aos seres 

humanos, expressa ao extremo por sua morte e aceita por Deus na ressurreição”174. São duas 

conceituações distintas, mas que se entrelaçam. A entrega interior é condição de possibilidade 

para o seguimento de Jesus. E vice-versa: só no seguimento de Jesus se mostra nossa entrega 

a Deus. Ao introduzir a categoria de seguimento, Taborda deixa entrever as implicações por 

parte da comunidade orante na história. Mas então, qual é o sacrifício da Igreja? 

O sacrifício da Igreja consiste na sua solidariedade com os desvalidos175. A dimensão 

ética está em plena sintonia com a dimensão sacrifical. Ao se fazer memória de Cristo na 

cruz, não se pode esquivar da realidade de tantas pessoas crucificadas por conta de uma 

ordem social, política e econômica injusta. Ao contrário, o Crucificado aponta, 

inexoravelmente, para os crucificados de hoje. Assim, a responsabilidade ética social da 

comunidade para com os pobres constitui num verdadeiro imperativo. “Para o cristão seu 

culto é a vida, seu sacrifício é a práxis histórica no Senhor”176. 

 

2.2.3 A oração sobre as oferendas no Sacramentário Gelasiano, no 

Missal de Pio V e no Missal de Paulo VI 

 

Também a oração sobre as oferendas sofreu modificações através dos tempos. 

Comparem-se a versões existentes no Gelasiano, no Missal de Pio V e no Missal de Paulo VI. 
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Gelasiano Pio V Paulo VI – 3ª edição típica 

Sanctifica quaesumus, Domine 
Deus, per tui sancti nominis 
inuocationem, huius oblationis 
hostiam, et per eam nosmetipsos 
tibi perfice munus aeternum. Per 
Dominum. 

Sanctifica, quaesumus, Domine, 
Deus noster, per tui sancti nominis 
invocationem, huius oblationis 
hostiam, et per eam nosmetipsos 
tibi perfice munus aeternum. Per 
Dominum nostrum. 

Sanctifica, quaesumus, Domine 
Deus noster, per tui nominis 
invocationem, haec munera 
nostrae servitutis, et per ea 
nosmetipsos tibi perfice munus 
aeternum. Per Christum 

 

Tradução do Gelasiano/Pio V Tradução oficial Paulo VI Tradução de trabalho 

Santifica, nós te pedimos, Senhor 
Deus, pela invocação de teu santo 
nome a vítima deste sacrifício, e 
por ela aperfeiçoa-nos para ti 
como oferenda eterna. Por Cristo. 

Senhor nosso Deus, pela 
invocação do vosso nome, 
santificai as oferendas de vossos 
servos e servas, fazendo de nós 
uma oferenda eterna. Por Cristo. 

Santifica, nós te pedimos, Senhor 
nosso Deus, pela invocação de teu 
nome estes dons de nossa 
submissão, e por elas aperfeiçoa-
nos para ti como oferenda eterna. 
Por Cristo. 

 

A oração sobre as oferendas no Missal de Paulo VI sofreu poucas alterações em 

relação ao Gelasiano/Pio V, como é demonstrado no quadro comparativo. É uma oração 

composta especificamente para a festa/solenidade da Santíssima Trindade. Segue a estilística 

de uma oração romana. É dirigida ao Pai pela mediação do Filho. Considerando a lógica geral 

dessa eucologia na liturgia no que se refere ao seu conteúdo, sabe-se que ela pouco varia bem 

como a influência do ano litúrgico tem pouco impacto. No entanto, quando ocorre a festa de 

algum santo, a intercessão dele é vinculada ao oferecimento. No entanto, na festa/solenidade 

da Santíssima Trindade não existe uma clareza. Por um lado, se Deus é Trindade, logo a 

eucologia pode estar se referindo diretamente a ela. Por outro, ao finalizar com as expressões 

Per Dominum/ Per Dominum nostrum/ Per Christum, leva-se a inferir que o sujeito a quem se 

dirige a oração é o Pai.  Anomalias em eucologias dirigidas à Trindade finalizando pela 

mediação do Filho não são novidade na tradição litúrgica. Isso pode ser constatado, a título de 

exemplos, no Missal de Pio V, quando na oração Placeat tibi, sancta Trinitas  (antes da 

bênção final) que é claramente orientada à Trindade, conclui-se com Per Christum, Dominum 

nostrum. De igual modo ocorre na oração Suscipe, sancta Trinitas que conclui com Per 

eundem Christum Dominum nostrum. Enfim, nota-se uma incoerência, haja vista que a 

eucologia se dirige à Trindade, mas se está pensando no Pai, uma vez que desde a perspectiva 

bíblica ele é chamado de Deus177. 

Diferentemente acontece nas outras solenidades do Senhor no Tempo Comum como o 

Corpus Christi, o Sagrado Coração de Jesus e Cristo Rei, em que as orações sobre as oblatas 

se referem, de algum modo, à solenidade celebrada. Já na Solenidade da Santíssima Trindade 

                                                             
177 RAHNER, Karl. O Deus Trino, fundamento transcendente da história da salvação. In: FEINER, Johannes; 
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a oração permanece totalmente genérica e sem nenhuma referência à festa/solenidade. 

Curiosamente, as orações sobre as oferendas tanto da missa da vigília como do dia da 

Solenidade de Pentecostes no formulário de Paulo VI possuem uma clara estrutura trinitária.   

O Espírito Santo é totalmente ignorado na oração sobre as oblatas nos três formulários 

em sinopse para a festa/solenidade da Trindade. Evidentemente surgem perguntas às quais 

não se têm respostas: Por qual motivo na Solenidade da Santíssima Trindade, na qual se 

celebram as três Pessoas divinas, o Espírito Santo não é mencionado na eucologia? Por que o 

Missal de Paulo VI, que tomou essa eucologia do Gelasiano/Pio V, não corrigiu a ausência da 

menção ao Espírito Santo, uma vez que, graças aos padres conciliares do Oriente, a 

Constituição Sacrosanctum Concilium (n.2,5,6,43) valorizou a dimensão pneumatológica na 

liturgia? Teria sido muito mais salutar se tivesse adotado o esquema trinitário que é usado na 

Solenidade de Pentecostes, compondo outra eucologia ou incrementando a do antigo 

formulário ou ainda usando a mesma oração que se reza no dia de Pentecostes, seja da missa 

da vigília ou na missa do dia, ao invés de manter praticamente ipsis litteris a oração que 

estava no Gelasiano/Pio V. Por outro lado, poder-se-ia pensar que a manutenção dessa 

eucologia no Missal de Paulo VI seria um modo de a reforma litúrgica não rejeitá-la 

totalmente ou parcialmente, permanecendo, assim, como está no Gelasiano/Pio V.  Porém, 

constata-se que não haveria problema em eliminar essa oração compondo outra ou ainda 

deslocando uma eucologia mais apropriada para a Solenidade da Trindade, uma vez que 

várias fórmulas que estavam no Missal de Pio V mudaram de lugar por conta de seu conteúdo, 

como por exemplo, um grupo de orações sobre as oferendas que estava nos domingos depois 

de Pentecostes e que tinham temas mais relacionados à oração, à penitência e à conversão e 

foi realocado no tempo quaresmal178. 

É uma oração carente de referência escriturística. Diferentemente da coleta que 

anteriormente também não tinha nenhuma alusão à Sagrada Escritura e que foi enriquecida 

com expressões bíblicas no Missal de Paulo VI, a oração sobre as oblatas para essa 

solenidade, nem mesmo após a reforma litúrgica, foi locupletada com a Palavra de Deus. 

A oração sobre as oferendas para a festa/solenidade da Santíssima Trindade nesses 

formulários segue a lógica da teologia sacrifical. No entanto é aqui que reside a diferença no 

que se refere à composição textual. No Gelasiano/Pio V o pão e o vinho são nomeados como 

“a vítima deste sacrifício”, deixando de modo explícito o caráter sacrifical da eucaristia. Já o 

Missal de Paulo VI optou pela expressão “estes dons da nossa servidão”. Essa mudança está 
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em consonância com a alteração efetuada nas apologias do ofertório. Os conteúdos das 

orações sobre o pão e o cálice mudaram totalmente. As orações sobre o pão e o cálice, ao 

invés de serem uma confissão da indignidade de o ministro participar do sacrifício de Jesus, 

como no Missal de Pio V), foram substituídas por novas fórmulas no estilo de berakot 

hebraica. Elas têm “uma primeira parte anamnético-laudativa, na qual se reconhece que Deus 

é o soberano absoluto que o pão é dom e se menciona explicitamente a mediação cósmica 

(fruto da terra) e a obra humana (e do trabalho do homem)”179. Desse modo, a expressão 

adotada pelo Missal de Paulo VI, sem retirar a teologia própria dessa eucologia, 

indubitavelmente harmonizou o conjunto de orações presentes nesse rito da missa. Deixa, no 

entanto, menos explícita a dimensão de sacrifício. Por outro lado, a mudança tem a vantagem 

de evitar a prolepse, pois até o momento de recitar a oração sobre as oferendas o que se 

apresenta ao Pai é pão e vinho; só pela oração eucarística eles se tornam corpo e sangue de 

Cristo, “a vítima deste sacrifício” a que a fórmula antiga aludia prolepticamente. Ora, se 

Cristo é a “vítima deste sacrifício”, então não tem sentido pedir que Deus a santifique. Isso 

leva a pensar que a expressão “vítima deste sacrifício” não deve ser entendida 

prolepticamente, mas se refere ao pão e ao vinho trazidos ao altar e, nesse sentido, a 

modificação tirou a ambiguidade da expressão. 

 A tradução oficial adotou a palavra “oferenda”. Embora a terminologia varie, a 

finalidade é a mesma: evidenciar a dimensão sacrifical180. Além disso, se por um lado a 

oração sobre as oblatas constitui numa forma proléptica a antecipação da consagração do pão 

e do vinho, o que irá acontecer na oração eucarística, a concepção da comunidade em se 

aperfeiçoar como oferenda a Deus é, por analogia, uma antecipação proléptica da epiclese 

sobre os comungantes. O uso do verbo “aperfeiçoar” ressalta essa compreensão teológica. 

A associação da comunidade orante ao sacrifício de Cristo se faz presente nas orações 

sobre as oblatas nos formulários, quando pede que, pela “vítima do sacrifício”, “dons da nossa 

servidão”, “oferendas de vossos servos e servas”, a comunidade orante possa se “consumar 

como oferenda eterna”. O Cardeal Schuster, comentando essa oração afirma: “Pede-se a Deus 

para santificar com a invocação de seu nome a oblata eucarística e o invoca para que nós nos 

possamos tornar a partir de nossa vida santa uma oblação perene à augusta Trindade”181. É 

uma tentativa de resgatar a Trindade na oração a partir da associação dos orantes ao sacrifício 

de Cristo. No entanto, na dinâmica oracional é ao Pai que se dirige a eucologia. A 
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consumação da vida santa como oferenda é, portanto, ao Pai e não à Trindade como pensava 

Schuster.  

 

2.3 Oração pós-comunhão 

2.3.1 Histórico da oração pós-comunhão 

 

A oração pós-comunhão é a eucologia que conclui o rito da comunhão. Sua gênese é 

antiga. Remonta ao período patrístico. Os Padres, como Agostinho (†430) no Ocidente e João 

Crisóstomo (†407) no Oriente, admoestavam para que se fizesse uma oração de 

agradecimento após a comunhão. O patriarca de Constantinopla é duro ao comparar a Judas, o 

traidor, aqueles que saíam da Igreja antes de cantar os louvores. Também nas Constituições 

Apostólicas encontra-se a previsão de uma longa oração após a comunhão. O diácono convida 

a comunidade para dar graças a Deus. Segue então a oração que era rezada pelo bispo. Nela, o 

bispo rendia graças ao Senhor pelo dom da eucaristia.  

Essa eucologia ao longo da história da liturgia recebeu dois nomes182, que têm a ver 

com a sua localização e função. O Sacramentário Gelasiano Antigo e a liturgia gálica utilizam 

a terminologia “pós-comunhão”. Nesse sentido, o nome está vinculado ao lugar em que está 

inserida a eucologia, ou seja, depois da comunhão. Já o Sacramentário Gregoriano emprega a 

terminologia Oratio ad complendum ou Complenda, apontando para a função dessa oração 

que consiste em finalizar o rito eucarístico. A terminologia pós-comunhão foi a que 

predominou. Sustaeta atribui-o ao fato de que a nomenclatura empregada pelo Gregoriano 

poderia criar uma ambiguidade levando a confundi-la com a oração das completas (ad 

completorium)183.   

Historicamente, pode-se atestar a gênese dessa eucologia já desde tempos bem antigos, 

mas é a partir do formulário leoniano e dos Sacramentários posteriores, que os formulários de 

pós-comunhão serão criados e introduzidos na missa romana184. Os acervos mais antigos 

dessas fórmulas atestam que as orações pós-comunhão são todas dirigidas a Deus pela 

mediação de Jesus Cristo. É por isso que elas concluem com o Per Dominum. Esse momento 
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em algumas igrejas, no período medieval, foi revestido de uma especial singularidade, rezada 

no centro do altar, demonstrando, assim, sua importância185. 

A função litúrgica da oração pós-comunhão não gera polêmicas, como no caso da 

oração sobre as oblatas. Os liturgistas não discutem a respeito de sua funcionalidade, por ser 

evidente a finalidade dessa eucologia. Essa funcionalidade consiste em que a oração pós-

comunhão está em relação direta com o sacrifício celebrado. Nela se pede que os frutos da 

celebração sacrifical se estendam a todos os fiéis. Por isso, as orações “não se detêm muito 

em falar do que recebemos e passam rápido para o pedido que explicita os efeitos 

sacramentais, tanto nesta vida como na eternidade”186. 

O conteúdo da oração pós-comunhão está vinculado com a comunhão que a 

comunidade acabou de receber. Portanto, é uma eucologia com dimensão comunitária. 

Diferentemente das orações sobre as oblatas que possuem um conteúdo mais genérico, as 

orações pós-comunhão costumam tematizar a própria comunhão. “A regra é que a oração 

inicia com um olhar agradecido sobre os dons recebidos”187. A Igreja de Roma, por um 

período, usou sempre a mesma oração, com o mesmo conteúdo. O testemunho advém de um 

formulário romano-franco do século VIII/IX188 que indicava que o Papa devia dizer em voz 

alta, depois do canto de comunhão e do Dominus vobiscum, a oração Quod ore sumpsimus189. 

Essa oração passou para o Missal de Pio V como oração pessoal do presidente da eucaristia e, 

como tal, foi posteriormente recebida pelo Missal de Paulo VI.  

  

2.3.2 Sentido teológico da oração pós-comunhão: convívio, sacrifício 

e corpo eclesial  

 

As orações pós-comunhão têm por finalidade pedir a Deus por Jesus que os frutos da 

comunhão recebida sejam eficazes na vida das pessoas comungantes e da comunidade. 

Ressalta o aspecto convivial e o caráter sacrifical da eucaristia190.  As espécies recebidas são 
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 JUNGMANN, Missarum sollemnia, p.856. 
186 TABORDA, Memorial da páscoa do Senhor, p. 125. 
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 JUNGMANN, Missarum sollemnia, p.857. 
188 Ibid., p.859. 
189 Quod ore sumpsimus, Domine, pura mente capiamus, ut de munere temporali fiat nobis remedium 

sempiternum (Senhor, apreendamos com a alma [mente] pura o que recebemos com a boca, de forma  
que a dádiva temporal se torne para nós remédio eterno) 
190 RAFFA, Liturgia eucaristica, p.486. 
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Jesus Cristo que foi oferecido como vítima, mas vivificado por força da ressurreição dentre os 

mortos. Sua vivificação transmite vida divina aos comungantes.  

As eucologias pós-comunhão estão vinculadas com a epiclese sobre os comungantes. 

Elas especificam a epiclese no sentido de sua incidência sobre a vida de cada pessoa que 

comungou bem como da assembleia litúrgica. A epiclese sobre os comungantes tem por 

objetivo suplicar para que a comunidade cultual se torne o corpo eclesial de Cristo. A 

comunidade transubstanciada no corpo eclesial deseja que os efeitos da comunhão recebida 

sejam eficazes. Por conta disso, emergem em várias eucologias o pedido da remissão dos 

pecados e da vida eterna. É, nesse sentido, uma oração com forte acentuação escatológica191.  

Pensando a partir da retomada do mistério celebrado na eucaristia, de acordo com o 

sentire cum ecclesia, a eucaristia é compreendida também como o sinal da unidade entre os 

fiéis. É o vinculo da caridade, como aponta Santo Tomás de Aquino (+1274) ao se referir aos 

efeitos deste sacramento192. Em sua morte e ressurreição, Jesus reconciliou a humanidade 

pecadora. Essa reconciliação alcança a todo o cosmos. Nesse sentido, quando na eucologia 

aparece o pedido da remissão dos pecados, a oração não direciona somente para uma 

dimensão pessoal do perdão, mas tem como meta a comunhão eclesial. 

A Igreja espera e pede como efeito da recepção do pão e do vinho eucaristizados o 

avanço e o triunfo da obra salvadora de Jesus Cristo na vida dos comungantes193. Esse efeito 

dá-se por motivo da paixão de Cristo, a causa da graça194.  

Enfim, a oração pós-comunhão é uma retomada de toda a celebração.  

 

2.3.3 A salvação na fé trinitária: a oração pós-comunhão no 

Sacramentário Gelasiano, no Missal de Pio V e no Missal de Paulo VI 

 

Gelasiano Pio V Paulo VI 
Profíciat nobis ad salutem corporis 
et animæ domine deus huius 
sacramenti susceptio et sempiterna 
sanctæ Trinitatis confessio. Per 
Christum 

Proficiat nobis ad salutem corporis 
et animæ, Domine Deus noster, 
huius sacramenti susceptio: et 
sempiternæ sanctæ Trinitatis 
eiusdemque individuæ Unitatis 
confessio. Per Dominum 

Proficiat nobis ad salutem corporis 
et animae, Domine Deus noster, 
huius sacramenti susceptio, et 
sempiternae sanctae Trinitatis 
eiusdemque individuae Unitatis 
conféssio. Per Christum 

 

 

                                                             
191 GY, Pierre- Marie. Spiritualité de la communion. La Maison Dieu, Paris, n. 203, p. 47-49, 1995. 
192 Sth III, q. 79, a.1 
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Gelasiano Pio V Paulo VI 
Aproveite-nos para a salvação do 
corpo e da alma, Senhor Deus, a 
recepção deste sacramento e a 
confissão sempiterna da santa 
Trindade. Por Cristo. 
 

Aproveite-nos para a salvação do 
corpo e da alma, Senhor nosso 
Deus, a recepção deste sacramento 
e a confissão da sempiterna santa 
Trindade e de sua indivisível 
unidade. Por Cristo. 
 

Aproveite-nos para a salvação do 
corpo e da alma, Senhor nosso 
Deus, a recepção deste sacramento 
e a confissão da sempiterna santa 
Trindade e de sua indivisível 
unidade. Por Cristo. 
 

 

O texto da oração pós-comunhão pouco se diferencia nos três formulários litúrgicos. 

Na verdade, o Missal de Paulo VI manteve a mesma composição textual do Missal de Pio V. 

A diferença reside justamente entre o Missal de Pio V e o Sacramentário Gelasiano.  

A regra estilística das orações romanas de pós-comunhão de iniciar com uma 

motivação, de olhar agradecido sobre os dons recebidos, não se verifica no formulário para a 

Solenidade da Santíssima Trindade. É uma oração que não possui uma motivação e tem uma 

petição prolixa195. A petição está em sintonia com o propósito para a pós-comunhão, isto é, 

suplica explicitamente o fruto da comunhão recebida, que no caso dessa eucologia é a 

salvação do corpo e da alma, portanto de toda a pessoa humana integrada e unificada, sem 

dualismo196. Porém, a graça frutuosa não se limita à simples recepção do sacramento, mas 

vincula a ele a confissão de fé na Trindade. Dito de outro modo: é o binômio recebimento do 

pão e vinho eucaristizados e fé na Trindade que justifica o pedido da salvação. Desse modo, 

tem-se a intenção de manifestar a consciência “de que não o sacramento sozinho é a fonte de 

graça, mas que a fé e a confissão estão ao lado dele”197. O sentido da oração pós-comunhão na 

Solenidade da Santíssima Trindade pode ser resumido como “um progresso da salvação com a 

fé eucarístico-trinitária”198. Enfim, a perspectiva soteriológica que emerge no texto eucológico 

está em sintonia com a confissão de fé trinitária. 

O acréscimo inserido pelo Missal de Pio V em relação ao Sacramentário Gelasiano é a 

afirmação da indivisível unidade da Trindade. Esse acréscimo foi importante, pois o caráter 

central da fé cristã consiste em crer no Deus Uno e Trino199. Além disso, sintetiza na oração o 

que fora debatido ao longo dos séculos em concílios sobre a unidade em Deus. Foi o segundo 

Concílio de Constantinopla (553) que sancionou de forma definitiva a fórmula da unidade da 

essência na Trindade, com o seguinte cânon: 
                                                             
195 URTASUN, Cornelio. Las oraciones del misal: escuela de espiritualidad de la Iglesia (domingos y 
solemnidades). Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica, 1995. P.342. 
196 GONZÁLES FAUS, José I. Proyecto de Hermano: visión creyente del hombre. Santander: Sal 
Terrae, 1987. P.173. 
197 JUNGMANN, Missarum solemnia, p.859. 
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 FERRETTI, Walter. Le orazione “post communionem” de tempore nel nuovo messale. Ephemerides 

liturgicae, n. 84, p.338, 1970. 
199 LADARIA, Luis F. O Deus vivo e verdadeiro: o mistério da Trindade. São Paulo: Loyola, 2005. P.27-29. 



94 

 

 

Se alguém não confessa uma única natureza ou substância, uma única força e poder, 
uma Trindade consubstancial e uma única divindade do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo, devendo ser adorada em três hipóstases ou pessoas: seja anátema. Um, de 
fato, é Deus Pai, de quem tudo, um o Senhor Jesus Cristo, por quem tudo, um o 
Espírito Santo, em quem tudo (DH 421). 
 

Após o segundo Concílio de Constantinopla, celebraram-se na Igreja os Concílios 

medievais que também se ocuparam em afirmar a unidade em Deus. O primeiro deles é o 

Lateranense IV (1215) em oposição aos cátaros e albigenses e à heresia do abade cisterciense 

Joaquim de Fiore (†1202) que havia publicado a obra De unitate Trinitatis, rebatendo as 

Sententiae de Pedro Lombardo (†1160) no que se refere à unidade da Trindade, pois para 

Joaquim a unidade na Trindade era uma espécie de coletividade e não unidade na essência 

(DH 800-808). No segundo Concílio de Lyon (1274) foi lida a profissão de fé do imperador 

Miguel Paleólogo na qual afirmava a unidade da Trindade (DH 851.853). Por fim, o Concílio 

de Florença (1439/1442), tanto no decreto para os gregos (DH 1300-1302) como naquele para 

os jacobitas (DH 1330-1333), explicitou a profissão de fé na unidade trinitária. Esses 

concílios evidenciam a tendência ao longo da história da Igreja de acentuar a unidade em 

Deus200. Essa tendência foi capturada pela eucologia pós-comunhão no Missal de Pio V, que 

se coloca ao lado da perspectiva latina e não grega da Trindade, o que justifica o acréscimo 

textual em relação ao Gelasiano. 

O fruto pedido é a salvação. No entanto, a oração não oferece nenhuma alusão à 

história da salvação. O olhar agradecido sobre os dons recebidos em comunhão que falta na 

eucologia seria um bom momento para aludir ao processo salvífico na história. O Missal de 

Paulo VI poderia ter aproveitado essa lacuna deixada pelo antigo Missal e inserir notas da 

história da salvação, articulando, como fez na coleta, a Trindade imanente com a Trindade 

econômica a partir do agradecimento. Enfim, essa oração recepcionada pelo Missal de Paulo 

VI tem em seu horizonte tão somente a Trindade imanente.  

  

                                                             
200 Ibid., p.238. 
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3 O prefácio 

3.1 Perspectiva histórica  

 

A oração por excelência da Igreja se inicia com o prefácio.  É a primeira parte da ação 

de graças anafórica. Olhando para a obra salvadora de Deus, a comunidade orante eleva sua 

ação de graças pelo dom da salvação.  

Prefácio é uma terminologia empregada na tradição cristã pela primeira vez por  

Cipriano (†258)201. Cipriano utiliza em sentido temporal, isto é, como um preâmbulo. Na 

evolução do emprego da terminologia na história da liturgia constata-se que no Ordo in 

aperitione aurium do Sacramentário Gelasiano, se encontra de modo similar, como título, as 

terminologias praefatio symboli, praefatio orationis dominicae. É somente na missa gálica 

que surge o termo praefatio missae. Essa expressão está localizada nos invitatórios, nos quais 

o presidente da celebração sugeria uma intenção específica para que a comunidade orasse. Os 

Sacramentários Gelasiano e Leoniano não intitulam o prefácio da missa. Para se referir a esse 

prefácio, ambos Sacramentários trazem as iniciais VD, que é a abreviação de Vere dignum.  

No horizonte da história litúrgica, o prefácio era a oração que o presidente da 

celebração elevava a Deus diante da assembleia litúrgica. Desse modo, indicava não somente 

a oração eucarística, mas também toda oração litúrgica que o bispo recitava diante da 

comunidade. É somente no século VI que aparece a palavra “prefácio”, como designação do 

trecho introdutório da oração eucarística.  O primeiro testemunho é o Liber Pontificalis: 

[Papa Gelasius] fecit etiam et Sacramentorum praefationes et orationes. O Sacramentário 

Gregoriano solidifica essa perspectiva de adotar a terminologia prefácio, tendo a oração 

eucarística como seu início o Sursum corda e como conclusão o amen. 

A unidade entre o prefácio e o restante da oração eucarística, ficou ameaçada. Isso se 

justifica pelo fato de que, por volta da metade do século V, a Igreja de Roma admitiu em seu 

formulário o acréscimo do Triságio. Essa admissão interrompia o ritmo da prece eucarística. 

Com isso, poder-se-ia pensar que o prefácio estava desvencilhado de toda a oração eucarística 

que se seguia após o Sanctus.  

O costume que se firmou, ao longo dos séculos, de elevar a Deus ação de graças em 

cada celebração com palavras diferentes, teve como resultado a pluralidade de orações de 
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agradecimento, mas todas em volta ao tema principal. As celebrações das festas exigiam tema 

correspondente à festa celebrada. Isso pode ser constatado nas diversas liturgias ocidentais e 

em especial na liturgia da Igreja de Roma. Por conta disso, os Sacramentários continham 

inúmeros prefácios. A título de exemplo, o Sacramentário Leoniano, para cada missa tem um 

prefácio próprio. Ainda que incompleto, o Leoniano possui 267 prefácios. Outro exemplo é o 

Sacramentário Gelasiano. Nesse pode-se distinguir entre o antigo e novo. No primeiro são 

contabilizados 54 prefácios. Já no segundo, no manuscrito de Sankt Gallen, totalizam 186 

prefácios202. A maior parte dos prefácios é das festas dos mártires. Neles ressalta-se como 

conteúdos: 1) o testemunho do derramamento de sangue por Cristo; 2) a luta vitoriosa do 

mártir e sua força intercessora; 3) homenagem ao herói da fé com discurso de sua história de 

sofrimento.  

Ainda na perspectiva dos conteúdos dos prefácios, observa-se que existem tantos 

outros, que não possuem caráter festivo em particular, e destoam do que seria o conteúdo 

central dessa oração, sendo um discurso de admoestação a respeito da vida moral bem como 

discurso contra os adversários. Por conta dessa situação, houve uma redução na quantidade. O 

Sacramentário Gregoriano é testemunha dessa redução. Ele tem apenas 14 prefácios que, ao 

chegar ao território franco, ainda se reduziram pela metade, ficando tão somente sete. Porém, 

com o passar dos séculos, a própria igreja franca acrescentou aos formulários mais três 

prefácios. São eles: o prefácio da cruz, o da Santíssima Trindade e o da Quaresma, sendo que 

o prefácio communis não era contabilizado203.  Também Alcuíno acrescentou, em forma de 

apêndice, vários prefácios ao Gregoriano.  

É nesse contexto que Burchard (†1025), bispo de Worms, no Sacro Império Romano-

Germânico, num decreto atribuído a Pelágio II (†590), estabeleceu os únicos prefácios que 

poderiam ser utilizados. Excluído da enumeração o prefácio communis, são apenas nove, 

sendo seis do Gregoriano, a saber: Páscoa, Pentecostes, Ascensão, Natal, Epifania e Pedro e 

Paulo. Os outros três são aqueles que foram inseridos posteriormente pela igreja franca. Essa 

definição se tornou lei canônica em 1140 no Decretum Gratiani. Posteriormente ao Decretum 

Gratiani, o Papa Urbano II (†1099) introduziu o prefácio de B. Maria Virgine. Sua origem 

advém de uma missa De Virginibus de 850. O acréscimo ocorreu em 1095, no Concílio de 

Piacenza (1095) para implorar a proteção de Maria para a primeira cruzada. Com a imposição 

dessa normativa, o prefácio communis era utilizado nos domingos. No entanto, atesta-se que a 

partir do século XIII, o prefácio da Santíssima Trindade começou a ser rezado também nos 
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domingos, devido ao número reduzido de prefácios e ao emprego de apenas uma opção nas 

celebrações dominicais. Em 1759, Roma chancela a utilização do prefácio da Santíssima 

Trindade nos domingos204. 

  O Missal de Pio V manteve a rigidez de admitir somente os onze prefácios, incluído 

o communis. Séculos depois foram acrescentados os prefácios de São José e dos defuntos 

(1919), Cristo Rei (1925) e do Sagrado Coração (1928)205. Já o Missal de Paulo VI, 

retomando a mais antiga tradição, elevou o número de prefácios. A própria Instrução Geral do 

Missal Romano justifica os dois objetivos desse enriquecimento. O primeiro é por 

desenvolver de várias formas a temática da ação de graças. O segundo consiste em realçar os 

diversos aspectos do mistério salvífico (n.322). 

 Os prefácios no Missal de Paulo VI possuem uma variedade de temas teológicos e 

podem ser distribuídos em nove grupos206. Eles serão elencados e exemplificados:  

1) teológicos: referem-se a Deus e a sua obra criadora. O prefácio do Tempo Comum 

V intitulado “a criação” é um exemplo; 

 2) cristológicos: exemplo é o prefácio comum I designado “a restauração universal 

em Cristo”. Nesses tipos se condensa a obra redentora e os mistérios da vida de Jesus;  

3) eclesiológicos: dizem da Igreja desde a perspectiva de sua fundação ao seu destino. 

O prefácio dos Apóstolos II, cujo título é “o testemunho dos apóstolos” indica como são os 

conteúdos dessa modalidade;  

4) escatológicos: o prefácio para a Solenidade de Todos os Santos, “a Jerusalém 

celeste”, evidencia a tonalidade escatológica.  Nessas eucologias se abordam as últimas 

realidades sobrenaturais a serem alcançadas por meio da vida terrena; 

 5) histórico-salvíficos: os prefácios com essa motivação trazem em seu conteúdo as 

grandes linhas da historia salutis presentes na Sagrada Escritura. O prefácio do domingo do 

Tempo Comum IV, que se intitula “história da salvação”, atesta exemplarmente o conteúdo 

desse grupo;  

6) economia sacramental: tem como conteúdo a graça e os efeitos sobrenaturais que 

estão por detrás do sinal sensível do sacramento. O prefácio Pro sponsis II intitulado “o 

grande sacramento” é um exemplo;  
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7) existenciais: tem-se o prefácio da quaresma I, chamado de “sentido espiritual da 

quaresma”.  Nesses prefácios o conteúdo são os efeitos da ação divina na vida cristã e na 

existência dos fiéis; 

 8) hagiográficos: são prefácios que tem no seu horizonte a vida dos santos. Essas 

vidas constituem motivo de ação de graças. Serve como exemplo o prefácio de são João 

Batista, “a missão do Precursor”;  

9) doutrinal-especulativo: nesse tema existe somente o prefácio para a Solenidade da 

Santíssima Trindade. Apresenta o mistério salvífico por meio de elucubração metafísica. 

 

3.2 Sentido teológico do prefácio: dar graças pelo dom da salvação  

 

Recuperar o significado etimológico da palavra “prefácio” ilumina a compreensão 

dessa oração. A terminologia “prefácio”, que designou inicialmente toda oração eucarística, é 

entendida à luz do verbo latino prae-fari. No latim o prefixo prae se traduz por: diante de, em 

frente de, defronte de. Isso pode ser verificado em outras palavras latinas como prae-dicatio 

(proclamar diante de uma assembleia) ou prae-lectio (leitura diante de um público). “No 

mundo clássico praefari designa um ‘sacrifício prévio’”207. Nessa lógica, a terminologia 

praefatio, na linguagem litúrgica cristã, é a oração que o presidente da celebração, diante da 

comunidade orante e em nome dela, eleva para louvar a Deus. É um louvor de ação de graças. 

Nesse sentido, mais do que literariamente uma parte designada da oração eucarística que 

recebe esse nome, prefácio, em seu sentido mais profundo, é toda a celebração, já que toda ela 

é um louvor a Deus. No entanto, por conta da história litúrgica dos textos eucológicos, 

solidificou-se essa terminologia para o Vere dignum.  

A ação de graças sempre foi a tônica do prefácio. Desde as paleoanáforas, que são 

textos eucarísticos antigos, embora curtos, constata-se que se realiza a ação de graças pelo 

mistério da salvação208.   É com a entrada da temática pascal que os prefácios começaram a se 

ampliar e de modo narrativo recolhiam toda a história da salvação. As anáforas de Hipólito209, 
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das Constituições Apostólicas210 e a de Basílio na recensão bizantina211 evidenciam essa 

característica. 

 A liturgia romana possui a característica da pluralidade de prefácios. Embora não 

recolha toda a história da salvação, a característica em geral desses prefácios é de valorizar 

algum elemento dessa história. Eles apontam para o motivo da ação de graças que se eleva: o 

dom de Deus pela obra criadora e redentora212. Para Giraudo, a teologia subjacente aos 

prefácios latinos é cristológico-trinitária213. Por conta disso, a motivação anamnético-

celebrativa precisa ter densidade histórico-salvífica, sendo estranhos prefácios que se dedicam 

a hagiografias ou exortações do tipo moral ou espiritual. Nesse sentido, as anáforas orientais 

servem de modelo para os prefácios da liturgia romana. Elas possuem exemplarmente essa 

densidade histórico-salvífico, manifestando claramente o motivo pelo qual se está elevando a 

ação de graças a Deus na eucaristia.  

Os prefácios compõem-se de três partes: 1) o convite ao louvor ou protocolo inicial; 2) 

o motivo pelo qual se louva ou corpo central; 3) a transição para o Santo214. 

A primeira parte dos prefácios da liturgia romana enunciam a intenção de reder graças 

ao Pai. O render graças é definido como dignum et iustum. É seguido de outro binômio: 

aequum et salutare. Salutare aponta para a salvação. É por conta dela que se eleva a ação de 

graças ao Pai, por Jesus.  

O motivo do louvor ou corpo central constitui o núcleo dos prefácios. De forma 

narrativa expõe a motivação pela qual se está rendendo graças a Deus. O corpo central tem 

inspiração paulina. Em 2 Cor 4,15 Paulo afirma: “E tudo isso se realiza em vosso favor, para 

que a graça, multiplicando-se entre muitos, faça transbordar a ação de graças para a glória de 

Deus”. A graça do dom da salvação dada por Deus, em Jesus, é o motivo pelo qual a 

comunidade orante eleva a ação de graças para a glória de Deus. Se é por conta da experiência 

feita do dom da salvação que se rende louvor a Deus, logo, pode-se concluir que a iniciativa é 

antes e sobretudo de Deus. Essa ação de graças é o reconhecimento da comunidade pelo dom. 

É resposta a ele. Essa parte é uma verdadeira confissão de fé na dimensão soteriológica. 

Confessa-se com os lábios para obter a salvação. Aqui também nota-se a herança paulina: 

“Pois quem crê de coração obtém a justiça, e quem confessa com a boca, a salvação” (Rm 

10,10). 

                                                             
210 Ibid., p. 269-275. 
211 Ibid.,313-316. 
212 Ibid., p.268. 
213 Ibid., p.386. 
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É no canto do Santo que a comunidade orante se conscientiza, desde a lex orandi, de 

que ocorre na celebração eucarística a união das duas assembleias: a terrestre e a celeste. A 

teologia do prefácio se concentra, portanto, nas duas primeiras partes. Através delas se pode 

constatar a densidade ou a debilidade teológica desde a perspectiva da história da salvação.   

 

3.3 Prefácio da festa/solenidade da Santíssima Trindade 

 

Primeiramente vejamos o texto tal como se lê no Gelasiano, no Missal de Pio V e no 

Missal de Paulo VI: 

Gelasiano/Pio V Paulo VI Tradução de trabalho 
Qui cum unigenito filio tuo et 
spiritu sancto unus es deus, unus 
es dominus, non in unius 
singularitate personæ, sed in unius 
trinitate substantiæ, Quod enim de 
tua gloria reuelante te credimus, 
hoc de filio tuo, hoc de spiritu 
sancto sine diferentia 
discretionis sentimus. Ut in 
confessione ueræ sempiternæque 
deitatis, et in personis proprietas, 
et in essentia unitas, et in 
maiestate adoretur equalitas, quam 
laudant angeli. 

Qui cum Unigenito Filio tuo et 
Spiritu Sancto unus es Deus, unus 
es Dominus: non in unius 
singularitate personae, sed in 
uníus Trinitate substantiae. Quod 
enim de tua glória, revelante te, 
credimus, hoc de Filio tuo, hoc de 
Spiritu Sancto, sine discretione 
sentimus. Ut, in confessione verae 
sempiternaeque Deitatis, et in 
personis proprietas, et in essentia 
unitas, et in maiestate adoretur 
aequalitas. Quem laudant Angeli... 

Que com teu Filho Unigênito e o 
Espírito Santo és um só Deus, um 
só Senhor: não na singularidade de 
uma só pessoa, mas na Trindade 
de uma só substância. Pois o que 
cremos de tua glória, por tua 
revelação, isso cremos sem 
[diferença de] separação de teu 
Filho, isso do Espírito Santo. Para 
que na confissão da verdadeira e 
sempiterna divindade, seja 
adorada a propriedade nas 
pessoas, e a unidade na essência, e 
a igualdade na majestade, [a qual] 
o qual os anjos louvam... 

 

3.3.1 Origem e autoria 

 

O prefácio da festa/solenidade da Santíssima Trindade condensa sinteticamente a 

doutrina da Trindade imanente. A sua autoria foi alvo de disputas, haja visto o teor do seu 

conteúdo. Basicamente quatro são as hipóteses a respeito da origem do prefácio. Todas as 

posições gravitam em torno do período patrístico. São elas:  

1) O autor do prefácio teria sido o Papa Pelágio II (†590). Essa posição é sustentada 

por alguns estudiosos da história da liturgia215; 

2) Em palestra intitulada “L’unione con la SS. Trinità”,  Adriano Bernareggi (†1953), 

arcebispo de Bergamo (Itália), em nota de rodapé, atribuiu-o ao Papa Gelásio (†496)216; 

                                                             
215 DELIBERATO, Gioacchino. Prefazio della SS. Trinità. Rivista Liturgica, n.10, p.74, 1953. 
216 Ibid., p.74 
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 3) o prefácio teria tido sua origem na Igreja espanhola e não em Roma. O que justifica 

essa posição é o fato de a Igreja romana aludir raramente à Trindade. Ele teria origem217 no 

Symbolum Toletanum I, profissão de fé antiprisciliana218 atribuída ao I Sínodo de Toledo, 

sobre cuja datação se diverge (400 ou 405?). Em seu primeiro parágrafo reza o Symbolum 

Toletanum I :  

 

Cremos no único Deus verdadeiro, Pai e Filho e Espírito Santo, que fez as coisas 
visíveis e invisíveis, por quem tudo foi criado no céu e sobre a terra. Este é o único 
Deus e esta é a única Trindade do nome divino [da divina substância]. <Cremos 
que> o Pai [porém] não é o Filho mesmo, mas há um Filho que não é o Pai. O Filho 
não é o Pai, mas é o Filho de Deus por natureza [pela natureza do Pai]. E o Espírito 
é o Paráclito, e não é nem o Pai e nem o Filho, mas procede do Pai [e do Filho]. O 
Pai é, portanto, não gerado; gerado é o Filho; não gerado é o Paráclito, mas procede 
do Pai [e do Filho]. É do Pai a voz ouvida nos céus: Este é meu Filho amado, no 
qual me comprouve: a este [a ele] escutai [Mt 17,5; 2Pd 1,17; cf. Mt 3,17]. É o Filho 
quem diz: Eu saí do Pai e vim de Deus a este mundo [cf. Jo 16,28]. O próprio 

Paráclito[o Paráclito Espírito] é de quem o Filho diz: Se [eu] não vou para o Pai, 
não virá a vós o Paráclito [Jo 16,7]. Esta Trindade distinta pelas pessoas, <é> uma 
substância única [unida], força, poder e majestade [na força, poder e majestade] 
indivisível e sem diferença; [cremos] que fora dela [desta] não haja natureza divina 
ou de anjo ou de espírito ou de qualquer força que se creia seja Deus (DH 188). 
 

Corrobora a hipótese de que a origem do prefácio seja na região da Espanha o fato de 

que a liturgia moçárabe acentua muito a Trindade. Na missa quotidiana V, a  illatio219 dessa 

liturgia está em sintonia com o prefácio romano.  

4) O autor do prefácio teria sido o Papa Leão Magno (†461). A favor dessa hipótese 

argumenta-se com a semelhança do prefácio da Trindade com o Sermão 75 que é um sermão 

de Pentecostes. Pensa-se que o Papa compôs simultaneamente o prefácio e o sermão. A data 

da composição do prefácio seria a festa de Pentecostes de 441 (11 de maio) ou de 442 (31 de 

maio)220. Na argumentação de A. P. Lang, a comparação entre o estilo literário dos dois textos 

justifica a atribuição da autoria do prefácio a Leão Magno. Vejamos: 

 

                                                             
217 SEGOVIA, Augusto. La clausula “Sine differentia discretionis sentimus” del Prefacio Trinitario y sus 
precedentes Patrísticos.  In:  Mélanges Joseph de Ghellinck. Gembloux: J. Duculot, 1951.P.375-386. Aqui, 
p.383. 
218Para um estudo da heresia do priscilianismo: BIHLMEYER, Karl. TUECHLE, Hermann. Storia della Chiesa: 
l’antichità Cristiana. Brescia: Morcelliana, 1960. V. I. P. 315-316. O priscilianismo foi uma heresia que surgiu 
no século IV. Seu fundador foi o bispo Prisciliano de Ávila (†385), cuja doutrina se difundiu pela Espanha e 
Aquitânia. Os priscilianos tinham como perspectiva teológica a doutrina trinitária sabeliana e a cristologia 
docética.  
219 FÉROTIN, Le Liber Mozarabicus Sacramentorum et les manuscrits Mozarabes, p. 519-520 [440]. A illatio é 
um termo utilizado na liturgia antiga espanhola. Como anáfora, que é uma terminologia grega, sua característica 
consiste em elevar a Deus uma oração. No grego a anáfora designa toda a oração eucarística. Diferentemente, a 
palavra illatio é utilizada tão somente para a parte da oração eucarística conhecida na liturgia romana por 
prefácio.  
220 LANG, Artur Paul. Leo der Grosse und die Dreifaltigkeitspräfation. Sacris Erudiri, n. 9, p. 160 [45], 1957. 
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Sermão 75, 3 – 402 A221 Gelasiano 

In Trinitate enim divina nihil dissimile, nihil impar 
est; et omnia quae de illa possunt substantia cogitari, 
nec virtude, nec gloria, nec aeternitate discreta sunt. 
 
 
 
Cumque in personarum proprietatibus alius sit Pater, 
alius sit Filius, alius Spiritus sanctus, non tamen alia 
deitas nec diversa natura est222. 

non in unius singularitate personæ, sed in unius 
trinitate substantiæ, Quod enim de tua gloria reuelante 
te credimus, hoc de filio tuo, hoc de spiritu sancto sine 
diferentia discretionis sentimus. 
 
 
Ut in confessione ueræ sempiternæque deitatis, et in 
personis proprietas, et in essentia unitas223... 

 

Sermão 75, 3 – 402 C Gelasiano 
Quidquid itaque de sempiterna et incommutabili gloria 
Patris pia possunt corda concipere, 
hoc simul et de Filio, et de Spiritu sancto, 
inseparabiliter atque indifferenter intellegant. 
 
Ideo enim hanc beatam trinitatem unum confitemur 
Deum, quia in his tribus personis nec substantiae, nec 
potentiae, nec voluntatis, nec operationis est ulla 
diversitas224. 

Quod enim de tua gloria reuelante te credimus, hoc de 
filio tuo,  
hoc de spiritu sancto sine diferentia discretionis 
sentimus225. 
 
Qui cum unigenito filio tuo et spiritu sancto unus es 
deus, unus es dominus, non in unius singularitate 
personæ, sed in unius trinitate substantiæ226. 

  
Sermão 75,5 – 403 B Gelasiano 
Gaudeant fidelium mentes, quod in toto mundo unus 
Deus, Pater et Filius et Spiritus sanctus, 
 
omnium linguarum confessione laudatur227. 

Qui cum unigenito filio tuo et spiritu sancto unus es 
deus, unus es dominus228. 
 
Ut in confessione ueræ sempiternæque deitatis229. 

 
 
 
Sermão 75,5 – 404 A Gelasiano 
…Per Iesum Christum Dominum nostrum, qui cum 
Patre et Spiritu sancto unus Deus vivit regnat in 
saecula saeculorum. Amen230.  

Qui cum unigenito filio tuo et spiritu sancto unus es 
deus, unus es dominus231. 

                                                             
221 LEONIS MAGNI. Sermones. PL 54, 401-415. 
222

 Opta-se por manter o latim no corpo do texto e a tradução em nota de rodapé no intuito de que o leitor possa 
visualizar o ritmo que é importante para o latim literário e constatar o estilo leoniano. Tradução: Na Trindade 
divina nada é dissemelhante, nada desigual; tudo quanto se possa cogitar sobre aquela substância não difere em 
poder, glória ou eternidade. Quanto às propriedades das pessoas, um é o Pai, outro o Filho e outro o Espírito 
Santo, contudo não é outra a divindade, nem diversa a natureza. 
223

 Tradução: Não na singularidade de uma só pessoa, mas na Trindade de uma só substância. Pois o que cremos 
de tua glória, por tua revelação, isso pensamos sem diferença de separação de teu Filho, isso do Espírito Santo. 
Para que na confissão da verdadeira e sempiterna divindade, seja adorada a propriedade nas pessoas, a unidade 
na essência... 
224 Tradução: Tudo o que os corações piedosos podem conceber sobre a eterna e imutável glória do Pai, 
entendam-no inseparavelmente e sem distinção também do Filho e do Espírito Santo. 
Confessamos, portanto que esta bem-aventurada Trindade é um só Deus, porque nas Três Pessoas não há 
diferença alguma de substância, de poder, de vontade ou de operação. 
225 Ver tradução da nota 99: Pois (...) do Espírito Santo. 
226 Tradução: Que com teu Filho Unigênito e o Espírito Santo és um só Deus, um só Senhor: não na 
singularidade de uma só pessoa, mas na Trindade de uma só substância. 
227 Tradução: Alegrem-se as almas [as mentes] de todos os fiéis, porque no mundo inteiro é louvado e 
confessado por todas as línguas o Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo. 
228 Ver tradução da nota 102 até palavra Senhor. 
229 Ver tradução da nota 99: Para que (...) divindade. 
230 Tradução: Por Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos 
séculos. Amém.  
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Os quadros comparativos evidenciam o estilo similar de ambos os textos. Além disso, 

o conteúdo dogmático-doutrinal acerca da Trindade, seja no sermão como no prefácio, revela 

a mesma perspectiva teológica. Embora seja o sermão 75 o texto principal para que se possa 

endereçar a autoria ao Papa Leão Magno, mais dois outros sermões ajudam a corroborar a tese 

da autoria do Papa.  Trata-se dos sermões 76 e 77. O sermão 76 foi pregado em Pentecostes, 

11 de junho 444; o de número 77 teria sido proferido em Pentecostes ou 19 de maio de 446 ou 

8 de junho de 447. Deduz-se, portanto, que Leão Magno utilizou novamente o prefácio da 

Santíssima Trindade nos dias de Pentecostes para compor os sermões 76 e 77232. Segue a 

comparação: 

 

Sermão 76,2 – 405 B Gelasiano 

...quia in nullo ab unitate sua discrepat divinae 
Trinitatis essentia. Sempiternum est Patri, coaeterni 
sibi Filii sui esse genitorem. Sempiternum est Filio, 
intemporaliter esse a Patre progenitum. Sempiternum 
quoque est Spiritui sancto, Spiritum esse Patris et 
Filii233... 
 
Huius enim beatae Trinitatis incommutabilis deitas 
una est in substantia, indivisa in opere, concors in 
voluntate, par in potentia, aequalis in gloria234. 

Ut in confessione ueræ sempiternæque deitatis, et in 
personis proprietas, et in essentia unitas235... 
 

 

 

sed in unius trinitate substantiæ, Quod enim de tua 
gloria236... 
Ut in confessione ueræ sempiternæque deitatis, et in 
personis proprietas, et in essentia unitas, et in 
maiestate adoretur equalitas237. 

 

Sermão 76,2 – 405 B Gelasiano 
...ut quia in deitate Patris et Filii, et Spiritus sancti, nec 
singularitas est, nec diversitas cogitanda, vera unitas et 
vera Trinitas possit quidem simul mente aliquatenus 
sentiri, sed non possit simul ore proferri238. 

Qui cum unigenito filio tuo et spiritu sancto unus es 
deus, unus es dominus, non in unius singularitate 
personæ, sed in unius trinitate substantiæ, Quod 
enim(...) sentimus239. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
231 Ver tradução da nota 104. 
232 LANG, Leo der Grosse und die Dreifaltigkeitspräfation, p. 162 [47]. 
233 Tradução: A essência da Trindade divina em nada entra em discrepância com sua unidade. Eternamente é o 
Pai o genitor de seu Filho, eterno como ele. Eternamente o Filho é gerado, sem tempo, pelo Pai. Eternamente o 
Espírito Santo é Espírito do Pai e do Filho. 
234 Tradução: A imutável divindade desta beata Trindade é una na substância, indivisa nas obras, concorde na 
vontade, idêntica no poder, igual na glória. 
235 Ver tradução da nota 99. 
236 Ver tradução da nota 99: mas na Trindade(...) glória. 
237 Tradução: Para que na confissão da verdadeira e sempiterna divindade, seja adorada a propriedade nas 
pessoas, a unidade na essência, a igualdade na majestade. 
238 Tradução: Como na divindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo não se deve pensar em singularidade ou 
em diversidade, pode-se simultaneamente apreender, de certo modo, a verdadeira unidade e a verdadeira 
Trindade, embora não seja possível proferi-las simultaneamente. 
239 Ver tradução da nota 102. 
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Sermão 76,3 – 405 B Gelasiano 
Fundata igitur, dilectissimi, hac fide in cordibus 
nostris, qua salubriter credimus quod simul tota 
Trinitas una virtus est, una maiestas, una substantia, 
indiscreta opere, inseparabilis dilectione, indifferens 
potestate simul implens omnia, simul continens 
universa: 
Quod enim Pater est, hoc est et Filius, hoc est et 
Spiritus sanctus; et vera Deitas in nullo esse aut major 
aut minor potest, quae sic in tribus est confitenda 
personis, ut et solitudinem non recipiat Trinitas, et 
unitatem servet aequalitas240.  

…sed in unius trinitate substantiæ241. 
 
 
 
 
 
Quod enim de tua gloria reuelante te credimus, hoc de 
filio tuo, hoc de spiritu sancto sine diferentia 
discretionis sentimus. Ut in confessione ueræ 
sempiternæque deitatis, et in personis proprietas, et in 
essentia unitas, et in maiestate adoretur equalitas242. 
non in unius singularitate personæ, sed in unius 
trinitate substantiæ243. 
 

 

Sermão 77,1 – 412 A Gelasiano 
Nunquam enim ab omnipotentia Patris et Filii Spiritus 
sancti est discrete maiestas; et quidquid in dispositione 
omnium rerum agit divina moderatio, ex totius venit 
providentia Trinitatis244. 
 
...cumque alia sit persona missi, alia mittentis, alia 
promittentis, simul nobis et unitas manifestatur et 
Trinitas: ut essentia habens aequalitatem, et non 
recipiens solitudinem, et eiusdem substantiae, et non 
eiusdem intellegatur esse personae245.  

Quod enim de tua gloria reuelante te credimus, hoc de 
filio tuo, hoc de spiritu sancto sine diferentia 
discretionis sentimus246. 
 
 
 
... et in essentia unitas, et in maiestate adoretur 
equalitas247. 
 
non in unius singularitate personæ, sed in unius 
trinitate substantiæ248. 

 

Sermão 77,3 – 413 A Gelasiano 
…ut nihil indignum de una atque eadem Trinitatis 
gloria sentimus249.  

Quod enim de tua gloria reuelante te credimus, hoc de 
filio tuo, hoc de spiritu sancto sine diferentia 
discretionis sentimus250. 

Sermão 77,3 – 413 B Gelasiano 
...et ipsum quod de Patre congruenter sentiri 
videbatur, amittitur: quia de tota Trinitate receditur, si 
in ea unitas non tenetur.  
 

Quod enim de tua gloria reuelante te credimus, hoc de 
filio tuo, hoc de spiritu sancto sine diferentia 
discretionis sentimus252. 
 

                                                             
240 Tradução: Está implantada, diletíssimos, em nossos corações a fé que nos leva a crer para nossa salvação 
haver em toda a Trindade juntamente uma só virtude, uma só majestade, uma só substância, indivisível na ação, 
inseparável no amor, igual no poder, enchendo simultaneamente tudo, tudo contendo ao mesmo tempo. Aquilo 
que é o Pai é também o Filho e também é o Espírito Santo. A verdadeira divindade em nenhuma das Pessoas 
pode ser maior ou menor. Deve ser confessada nas Três Pessoas de modo que a Trindade não comporte 
isolamento e a igualdade conserve a unidade. 
241 Tradução: mas na Trindade de uma só substância. 
242 Ver traduções das notas 99 e 112. 
243 Ver tradução da nota 99: Não na singularidade (...) substância. 
244 Tradução: A majestade do Espírito Santo jamais se separa da onipotência do Pai e do Filho e as disposições 
universais do governo divino provêm da providência da Trindade toda. 
245 Tradução: Embora seja uma a pessoa enviada, outra a que envia e outra que promete, simultaneamente se nos 
manifestam a unidade e a Trindade. Se a essência possui a igualdade, sem admitir isolamento, entenda-se ser 
idêntica à substância, mas distinguem-se as Pessoas. 
246 Ver tradução da nota 99: Pois (...) Espírito Santo. 
247 Ver tradução da nota 112. 
248

 Ver tradução da nota 99: Não na singularidade (...) substância. 
249 Tradução: Sem nada pensarmos de indigno sobre a glória da única e mesma Trindade. 
250

 Ver tradução da nota 99: Pois (...) Espírito Santo. 
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Nulla autem ratione vere est unum, quod aliqua est 
inaequalitate diversum251. 

... et in essentia unitas, et in maiestate adoretur 
equalitas253. 

 
Sermão 77,5 – 414 A Gelasiano 
Sine Deitatis accipiunt differentia, nec de illa hoc 
essentia intellegunt, quam sempiternam cum Patre et 
eiusdem naturae esse noverunt254. 

Quod enim de tua gloria reuelante te credimus, hoc de 
filio tuo, hoc de spiritu sancto sine diferentia 
discretionis sentimus255. 

Sermão 77,6 – 415 A Gelasiano 
Non minuit in Deo misericordia potestatem, nec 
dilectae reconciliatio creaturae sempiternae defectus 
est gloriae. Quae habet Pater et Filius, habet et 
Spiritus sanctus, quia tota simul Trinitas est unus 
Deus. 
 
Hanc autem fidem non terrena sapientia reperit, nec 
opinio humana persuasit, sed ipse unigenitus Filius 
docuit, ipse Spiritus sanctus instituit, de quo nihil est 
aliter quam de Patre et Filio sentiendum. 
 
Quia licet non sit Pater, non sit Filius, non tamen est a 
Patre Filioque divisus; et sicut propriam habet in 
Trinitate personam, ita unam habet in Patris et Filii 
Deitate substantiam256. 

Qui cum unigenito filio tuo et spiritu sancto unus es 
deus, unus es dominus257. 
 
 
 
 
Quod enim de tua gloria reuelante te credimus, hoc de 
filio tuo, hoc de spiritu sancto sine diferentia 
discretionis sentimus258. 
 
 
 
non in unius singularitate personæ, sed in unius 
trinitate substantiæ259. 

 
Os quadros comparativos demonstram a hipótese da autoria leoniana por causa do 

ritmo, conteúdo e estilo. Constata-se um parentesco entre os três sermões e o prefácio da 

Santíssima Trindade. Nesse sentido, pode-se afirmar que o Papa Leão tinha conhecimento 

desse prefácio ao redigir os seus três sermões de Pentecostes ou vice-versa, isto é, que o 

próprio Papa ou qualquer outra pessoa pudesse ter composto o prefácio a partir dos sermões. 

Observa-se tamanha ressonância do prefácio nos sermões e vice-versa. Essa ressonância é 

tanto em relação ao pensamento teológico como à linguagem. Nota-se também a concordância 

de palavras e conteúdo. Isso pode ser verificado na insistência teológica que emerge nos 

sermões a respeito da singularidade das Pessoas, da unidade de substância, da eternidade da 

                                                                                                                                                                                              
252 Ver tradução da nota 99: Pois (..) Espírito Santo. 
251 Tradução: E perde-se até o que parecia ser pensado de modo correto sobre o Pai, porque abandona toda a 
Trindade quem não sustentar que nela há unidade. Não pode, absolutamente, ser um o que difere por qualquer 
desigualdade. 
253 Ver tradução da nota 112. 
254 Tradução: Entenderam-no [os discípulos] sem estabelecer diferença da divindade e não referiram a passagem 
[Jo 14,28; 10,30; 14,9] àquela essência que sabiam ser com o Pai eterna e da mesma natureza. 
255 Ver tradução da nota 99: Pois (...) Espírito Santo. 
256 Tradução: A misericórdia de Deus não lhe diminui o poder, nem a reconciliação da criatura amada torna-se 
imperfeição da glória eterna. Aquilo que o Pai possui tem-no igualmente o Filho, e o que tem o Pai e o Filho, 
também possui o Espírito Santo, porque a Trindade toda simultaneamente é um só Deus. Não foi a sabedoria 
terrena que descobriu esta fé, nem a opinião humana que dela persuadiu. Ensinou-o o próprio Filho unigênito, o 
próprio Espírito Santo a instituiu.  Deste último, nada se pense de diferente do Pai e do Filho, porque apesar de 
não ser o Pai, nem o Filho, no entanto não se separa do Pai e do Filho. Assim como ele é na Trindade uma 
Pessoa, assim também possui uma só substância na divindade do Pai e do Filho. 
257 Ver a nota 104. 
258 Ver tradução da nota 99: Pois (...) do Espírito Santo. 
259 Ver tradução da nota 99: Não na singularidade (...) substância. 
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Trindade, da igualdade em majestade e da adoração/confissão da Trindade, de modo que o 

prefácio, de forma sintética, apresenta com igual linguagem a mesma perspectiva teológica 

trinitária.  

O principal sermão que é o de número 75 não faz menção a nenhuma heresia do tempo 

do pontificado do Papa Leão, como os monofisitas, nestorianos, priscilianos, maniqueus e 

pelagianos. No entanto, o pontífice combateu todas elas durante o período em que esteve 

como bispo da Igreja de Roma. Nesse sentido, pode-se inferir que o prefácio bem como o 

sermão tinha como pano de fundo a defesa da ortodoxia da fé contra os heterodoxos. Desse 

modo, o prefácio pode até parecer escolástico, tratando a Trindade como objeto a ser 

dissecado nas escolas de teologia na época medieval, ao estilo de Pedro Lombardo (†1160), o 

mestre das sentenças, quando, no Livro Primeiro das Sentenças260, tratando do mistério da 

Trindade, procura compreendê-la, na medida do possível. Porém, o que se constata é que na 

verdade ele é um prefácio com finalidade magisterial-apologética e não meramente 

especulativa. O conteúdo doutrinal presente nele tem um único objetivo: assegurar a reta 

glorificação de Deus, isto é, a ortodoxia da fé trinitária.  

Diante desse horizonte, não se deve estranhar, desde a perspectiva do conteúdo, que 

esse prefácio possa ter sido composto no período patrístico, haja vista as heresias trinitárias 

que rondavam naquele tempo. Além disso, considerando as quatro posições a respeito da 

autoria do prefácio, pode-se constatar que a probabilidade de ser um texto do Papa Leão é 

logicamente a mais plausível.  

Digna de nota histórica e literária é a cláusula sine differentia discretionis sentimus. 

Tal cláusula foi introduzida no século VII. Porém, o Missal de Paulo VI excluiu a expressão 

differentia. Certamente essa eliminação se deve ao fato de que differentia e discretionis 

constituem, segundo a gramática latina, um genitivus inhaerentiae, isto é, uma espécie de 

pleonasmo. Esse genitivus inhaerentiae era utilizado de forma frequente na chamada literatura 

profana de teor retórico ou poético, bem como no latim eclesiástico, de modo particular nos 

textos litúrgicos261.  

 

 

 

 
                                                             
260  PETRI LOMBARDI. Sententiarum: Liber Primus: De mysterio Trinitas. PL 192, 521-652. 
261

 SEGOVIA, La clausula “Sine differentia discretionis sentimus” del Prefacio Trinitario y sus precedentes 
Patrísticos, p.375-376. 
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3.3.2 Teologia do prefácio da Santíssima Trindade: afirmação do dogma 

 

A Santíssima Trindade é um mistério da fé cristã.  Esse mistério é celebrado na 

liturgia. Isso pode ser notado desde a celebração dos sacramentos da iniciação cristã ao ordo 

commendationis animae.  

Ao longo da história da Igreja o dogma trinitário foi sendo formulado. A elaboração 

dogmática teve ressonância na liturgia. A eucologia que reflete isso de modo mais acentuado 

é, indubitavelmente, o prefácio da Santíssima Trindade. Nele, em sua segunda parte, está 

condensado e contido todo o dogma. No entanto, nessa parte, diferentemente como ocorre 

comumente na maioria dos prefácios em que se tem uma oração de agradecimento, o que 

existe é uma confissão do mistério da Trindade262. Ele não faz memória de nenhum evento 

salvífico e tampouco faz alusão à revelação de Deus na história. Em definitivo, a preocupação 

dessa eucologia não é de apresentar o dom da revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo e 

nem de colocar em evidência a ação dessas Pessoas ao longo da história da humanidade263. 

Como toda oração romana o prefácio se dirige ao Pai. De inicio afirma a divindade das 

três Pessoas. A essa afirmação segue-se um esclarecimento: a divindade é na substância e não 

na singularidade das Pessoas. Isso se sabe graças à própria revelação, mesmo o prefácio não 

evidenciando a autocomunicação de Deus.  Desse modo, o prefácio aponta para o cerne da 

doutrina trinitária: Deus é uno, mas diverso. O dado da revelação é importante, pois Deus se 

revelou na história e plenamente em Jesus Cristo. É por causa da autocomunicação de Deus 

que a Igreja pode dizer algo da vida intratrinitária. Desse modo, o prefácio ao se referir à 

singularidade, o que se tem no horizonte é, em última na análise, a distinção das Pessoas. 

Cada uma tem sua identidade. Do ponto de vista litúrgico, o prefácio está em sintonia com a 

tradição patrística mais antiga que repousava a atenção na distinção das pessoas264. 

Teologicamente, a liturgia em seus textos mais antigos ao se referir a Trindade tinha 

em seu horizonte as relações trinitárias na sua revelação na história da salvação. No entanto, 

por conta das heresias, a própria liturgia voltou-se para as relações intratrinitárias. É o que se 

pode constatar nesse prefácio. Do ponto de vista da revelação na história, nada pode ser 

apreendido nele. A menção da palavra revelação no texto eucológico ajuda a não esquecer a 

dimensão histórica.  

                                                             
262

 JUNGMANN, Missarum solemnia, p.592. 
263 GIGNAC, R.L.-A. La préface de la Trinité. Assemblées du Signeur, n.53, p.12, 1974. 
264 VAGAGGINI, O sentido teológico da liturgia, p.198. 
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Esse prefácio se insere muito mais na lógica das liturgias orientais, em especial, bem 

como da hispânica e da gálica que tinham uma maior preocupação antiariana, ao contrário da 

liturgia romana. A visão cristológico-trinitária predominante na liturgia romana era a de 

considerar em primeiro lugar as relações extratrinitárias da história sagrada e da salvação. Isso 

se fazia por meio do esquema a, per, in, ad. Com o desenvolver da história da liturgia, a 

preocupação, não tão forte como nas liturgias acima mencionadas, apareceu em algumas 

orações litúrgicas, como foi o caso do prefácio da Trindade265. Assim, no prefácio da 

Trindade fica explícita a relação intratrinitária. A Trindade é em si mesma. É uma formulação 

sem alusão diretamente bíblica à Trindade.  

Nesse sentido, pensando uma teologia desde a reflexão litúrgica a respeito da 

Trindade, não se pode deixar de ter no horizonte o prefácio intitulado “A Igreja reunida pela 

unidade da Santíssima Trindade”, VIII prefácio dos Domingos do Tempo Comum VIII no 

Missal de Paulo VI. Como contraponto ao prefácio da Trindade, neste prefácio, as Pessoas são 

apresentadas a partir da história da salvação. A partir da unidade da Trindade tem origem a 

comunhão eclesial, que une o Povo de Deus como Corpo de Cristo e Templo do Espírito 

Santo. O Pai reúne pelo sangue de seu Filho e pela graça do Espírito Santo o povo que se 

dispersou por causa do pecado. Isso faz alusão ao Evangelho de João 19,34. A Constituição 

Dogmática Lumen Gentium, referindo-se a essa passagem bíblica, afirma que o começo e 

crescimento da Igreja são expressos no sangue e água que jorraram do lado aberto de Jesus 

crucificado (n. 3). Trindade e Igreja formam o binômio no qual o mistério das Pessoas divinas 

é apresentado na oração. Sem afirmar categoricamente o dogma da singularidade, mostra, 

através da construção literário-teológica, a distinção das Pessoas.  

A unidade da Trindade numa só substância foi designada pericorese pela teologia 

grega e circumincessão pela teologia latina266. Essa unidade a que o prefácio do domingo do 

tempo comum VIII alude tem raízes bíblicas. Três são os textos referenciais: 1) Jo 14,11: 

“crede-me: eu estou no Pai e o Pai em mim”; 2) Jo 14,20: “Nesse dia compreendereis que 

estou em meu Pai e vós em mim”; 3) 1Jo 4,13: “Nisto reconhecemos que permanecemos nele 

e ele em nós: ele nos deu o seu Espírito”. Essas terminologias colaboram para compreender a 
                                                             
265 Ibid., 199 
266 “Essas expressões [pericorese/ circumincessão] indicam que as pessoas divinas não estão somente em relação 
com as outras, que não se dá nelas somente um esse ad senão também um esse in. (...). Tanto no uso cristológico 
como no trinitário a circumincessão serve para exprimir a unidade na diversidade. Com a unidade que vem da 
essência comum e do amor mútuo, cada uma das pessoas encontra-se em profunda união e comunhão com as 
outras duas. Manifesta-se assim uma dimensão fundamental da unidade divina: que essa unidade é a da 
Trindade. A inabitação de cada pessoa nas outras respeita certamente a taxis ou ordem das processões, mas ao 
mesmo tempo mostra a igualdade radical entre elas, a comunhão perfeita em que cabe mais a distinção do que a 
diferença”.  LADARIA, O Deus vivo e verdadeiro, P.275-276  
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relação intratrinitária e evitam o risco de separar radicalmente as três Pessoas, o que fez, por 

exemplos, o arianismo por considerar o Filho criatura e os pneumatômacos que reduzem o 

Espírito Santo a criatura, ou por outro lado não fazer nenhuma distinção, como foi o caso do 

modalismo/sabelianismo. 

Retomando o prefácio da festa/solenidade da Trindade em contraponto com o prefácio 

dos Domingos do Tempo Comum VIII, constata-se que cada um possui uma perspectiva da 

vida trinitária. O primeiro considera em primeiro plano a Trindade Imanente; o segundo tem 

no seu horizonte a Trindade Econômica. 

  Enfim, pode-se constatar que o prefácio da festa/solenidade da Santíssima Trindade, 

com precisão conceitual, à luz da teologia da pericorese, de modo sintético, elucida a 

inabitação de Deus sem deixar margem para qualquer interpretação que pudesse, porventura, 

afastar da ortodoxia da explicitação dogmática da fé trinitária.  Evidentemente, ao afirmar a 

pericorese na Trindade, não se pode deixar de lado as propriedades das Pessoas. Propriedades 

é a terminologia conceitual da teologia trinitária com a qual se designa a relação entre as 

Pessoa divinas que se manifesta nas missões “ad extra”. Isso pode ser observado no prefácio. 

A propriedade do Filho é ser Unigênito. Já a do Espírito é a santidade. Assim, pelas 

propriedades tem-se a distinção das Pessoas e pela pericorese a unidade.   

 

*** 

O coração da celebração eucarística são as Anáforas ou Orações Eucarísticas. Por isso, 

depois de termos analisado o núcleo central da temática trinitária do Missal de Paulo VI que é 

o formulário da Solenidade da Santíssima Trinidade,  nos ocuparemos de analisar as Orações 

Eucarísticas do Missal do Vaticano II e perguntar de que maneira o mistério trinitário é 

apresentado nessas Orações.  
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Capítulo III - A TRINDADE NAS ORAÇÕES EUCARÍSTICAS  

DO MISSAL DE PAULO VI 

 

As Orações Eucarísticas apresentam o mistério trinitário. Para que se possa 

compreender como esse mistério é apresentado num primeiro momento será abordada a 

perspectiva trinitária nas Orações Eucarísticas em geral. Após essa abordagem deter-se-á de 

modo especifico nas quatro primeiras Orações Eucarísticas presentes no Missal de Paulo VI, 

buscando entender como Pai, Filho e Espírito Santo estão em relação nesses textos 

eucológicos. Também será analisada a Oração Eucarística V por ser uma eucologia brasileira 

composta para o Congresso de Manaus.  

 

1 Perspectiva trinitária nas Orações Eucarísticas em geral 

 

A Oração Eucarística é, em geral, dirigida ao Pai por Cristo no Espírito. Essa é uma 

característica própria dessa eucologia. No entanto, ao longo da história dos formulários 

litúrgicos, mesmo tendo presente que esse endereçamento consiste no modelo basilar para 

essa oração, não significa que não houve eucologias que não fossem dirigidas somente ao Pai. 

Sabe-se que, de modo excepcional, isso aconteceu. A Anáfora de Addai e Mari267 testemunha 

essa exceção: 

 

- A graça de nosso Senhor [Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos 
nós, agora e sempre e nos séculos dos séculos]! 
-Amém. 
- Estejam no alto as vossas mentes! 
-A ti, Deus [de Abraão e de Isaac e de Israel, rei louvável]. 
-é oferecida a oblação a Deus, Senhor de todos! 
-É conveniente e justo 
É digno de louvor todas as nossas bocas 
e de confissão todas as nossas línguas 
o Nome adorável e louvável do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 
que criou o mundo na sua graça 
e seus habitantes em sua piedade, 
e remiu os homens em sua clemência 
e fez uma grande graça aos mortais. 
Tua grandeza, Senhor, adoram milhares de milhares de [seres] superiores 
e dez mil miríades de Anjos, 
os exércitos de [seres] espirituais, ministros de fogo e de espírito, 

                                                             
267 GIRAUDO, In unum corpus, p. 353-354. Opta-se por transcrever todos os textos anafóricos para que o leitor 
possa visualizar a riqueza litúrgica dos mesmos e perceber melhor o que se está discutindo.  
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junto com os santos Querubins e Serafins 
louvam teu Nome, 
bradando e louvando [incessantemente 
e clamando um para o outro e dizendo]: 
Santo, santo [santo é o Senhor Deus poderoso; 
Plenos estão o céu e a terra de seus louvores. 
Hosana nas alturas e hosana ao Filho de Davi! 
Bendito o que vem e virá em nome do Senhor. 
Hosana nos lugares excelsos!] 
E com essas potências celestes te confessamos, Senhor,  
também nós teus servos fracos e enfermos e miseráveis, 
porque nos fizestes uma grande graça que não se pode pagar: 
pois revestiste nossa humanidade 
para vivificar-nos mediante tua divindade 
e suspendestes nossa opressão 
e levantaste nossa queda 
e ressuscitaste nossa mortalidade 
e perdoaste nossas dívidas 
e justificaste nossa condição-de-pecado 
e iluminaste nossa mente 
e superaste, nosso Senhor e nosso Deus, nossos adversários 
e fizeste resplandecer a debilidade de nossa natureza enferma 
com as misericórdias abundantes de tua graça. 
E por todos [os teus auxílios e tuas graças para conosco 
te damos louvor e honra e confissão e adoração, 
agora e em todo tempo e nos séculos dos séculos. (R/Amém)]. 
Tu, Senhor, em tuas [muitas] misericórdias, 
de que não conseguimos falar, 
faze memória boa de todos os pais retos e justos  
que foram agradáveis diante de ti 
na comemoração do corpo e do sangue do teu Cristo, 
que oferecemos sobre o altar puro e santo 
como nos ensinaste; 
e concede a nós tua tranquilidade e tua paz 
por todos os dias do mundo, 
a fim de que todos os habitantes da terra conheçam 
que és Deus, o único verdadeiro Pai, 
e que mandaste nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho e teu amado; 
e ele mesmo, nosso Senhor e nosso Deus, 
nos ensinou em seu Evangelho vivificante 
toda pureza e santidade dos profetas e dos apóstolos 
e dos mártires e dos confessores 
e dos bispos e dos presbíteros e dos ministros 
e de todos os filhos da santa Igreja católica, 
que foram assinalados com o sinete (vivo) do santo batismo. 
E também nós, Senhor, teus servos fracos e enfermos e miseráveis, 
que estamos reunidos e estamos diante de ti neste momento, 
recebemos na tradição a figura que vem de ti, 
já que nos alegramos e louvamos 
e exaltamos e comemoramos e celebramos 
e fazemos estes mistérios grandes e tremendos 
da paixão e morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. 
Venha, Senhor, teu Espírito Santo 
e repouse sobre esta oblação de teus servos 
e a bendiga e a santifique, 
a fim de que seja para nós, Senhor, para a expiação das dívidas e para a remissão dos pecados 
e para a grande esperança da ressurreição dos mortos 
e para a vida nova no reino dos céus 
com todos os que foram agradáveis diante de ti. 
E por toda a tua economia admirável para conosco 
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te confessamos e te louvamos incessantemente, 
 na tua Igreja redimida com o sangue precioso de teu Cristo, 
com bocas abertas e de rostos descobertos, 
dando [louvor e honra e confissão e adoração 
a teu Nome vivo e santo e vivificante, 
agora e sempre nos séculos dos séculos]. 
Amém! 
 

O texto da Anáfora de Addai e Mari não segue a lógica, em geral dos formulários 

litúrgicos no que se refere ao endereçamento da oração. Os estudos a respeito da Anáfora 

fazem notar que ela pode ser dividida em três partes no que se refere ao endereçamento268. A 

primeira parte da oração, que consiste no prefácio, a prece se dirige ao Nome adorável e 

louvável do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nesse sentido, o endereço da oração é a 

Trindade.  Essa parte segue até o santo. Nesse sentido, a Trindade é a destinatária primeira a 

quem a comunidade orante dirige a sua súplica. O Nome de Deus é celebrado por conta da 

obra da criação e pela remissão do gênero humano.  Giraudo pondera que a passagem da 

terceira pessoa para a segunda de forma abrupta “deve ser atribuída a um fato normal de estilo 

semítico, e, portanto não é tal a ponto de ofuscar a gradual condução para o Sanctus”269. A 

segunda parte está a partir do pós-santo. Ao retomar o discurso oracional, faz uma anamnese 

de cunho histórico-salvífico. Aqui a Anáfora já não mais se dirige às pessoas da Trindade, 

mas somente a Jesus Cristo. Na terceira e última parte, o texto eucológico segue a lógica da 

tradição no que tange a esses tipos de formulários litúrgicos: dirige-se ao Pai.  Possivelmente, 

o endereçar a Jesus na segunda parte e ao Pai na terceira, deve-se ao fato de um reflexo de um 

hino litúrgico arcaico assírio-caldeu nessa eucologia270.  

O endereçamento das mais antigas Orações Eucarísticas ao Pai, salvo exceções como a 

Anáfora de Addai e Mari, não é apenas uma forma literária pactuada pelos liturgos que 

compuseram as mais variadas anáforas. Trata-se de um princípio teológico. Esse princípio 

tem por fundamento o ensinamento do próprio Jesus. Isso pode ser constatado quando o Rabi 

de Nazaré ensina à comunidade a oração do Pai nosso, texto que encontramos em Mt 6,5-15 e 

Lc 11,1-4271. Na comunidade primitiva essa oração insere-se na vida litúrgica. “No interior do 

formulário descobre-se, em seguida, um Tu-nós. O nós eclesial dos crentes dirige-se ao Tu do 

                                                             
268 JAMMO, Sarhad. The Anaphora of the Apostles Addai and Mari: a study of Structure and Historical 
Background. Orientalia Crhristiana Periodica, n.01, p.19-20, 2002.  
269 GIRAUDO, In unum corpus, p.355. 
270 JAMMO, The Anaphora of the Apostles Addai and Mari, p.19. 
271 As edições da oração são distintas, não cabendo aqui uma discussão exegética e hermenêutica dos textos. A 
título de informação, apenas pontua-se que a narração lucana é considerada a mais fiel ao contexto originário do 
ensinamento aos discípulos. No entanto, nota-se que tanto em Mateus como em Lucas, a prece ensinada por 
Jesus tem como destinatário o Pai 
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Pai”272. A Oração Eucarística simplesmente segue o ensinamento e a prática de Jesus. Em Mt 

11,25-26 // Lc 10,21, Jesus dirige-se a Deus como Pai. Interessante notar que no texto lucano, 

o evangelista afirma que Jesus está sob a ação do Espírito Santo quando louva o Pai. 

Além da oração do Pai nosso, existe outro elemento que valida ainda mais a tese do 

princípio teológico aqui postulado. Segundo a tradição sinótica, Jesus ao celebrar a última 

ceia pascal, rende graças ao Pai (Mc 14,22-25; Mt 26,26-29; Lc 22,14-20). Paulo, ao relatar a 

ceia do Senhor, escreve à comunidade de Corinto que o Senhor Jesus tomou o pão e o vinho e 

deu graças, mandando que se fizesse o mesmo em sua memória (1 Cor 11,24-25). Nesse 

contexto podemos recordar como Paulo fala da Ceia do Senhor. Ao fazer memória do evento 

pascal, seguindo o modelo do sinal profético realizado por Jesus na última ceia, cabe-nos 

dirigir-nos ao Pai, como Jesus fez. Nesse sentido, pode-se concluir que a Oração Eucarística 

deve ser sempre dirigida ao Pai, em geral, porque se tem como arquétipo das anáforas o modo 

de Jesus orar.    

 2 O Cânon Romano 

2.1 Origem 

 

O Cânon Romano, indubitavelmente, é um texto venerável da tradição litúrgica do 

Ocidente. É venerado por sua permanente presença na Igreja romana, bem como por sua 

imutabilidade. O atual texto é o que se formou entre o final do século IV e o século VII, que 

em sua parte central é citado por Ambrósio de Milão (†397) em uma de suas catequeses 

mistagógicas273. Foi um texto amplamente difundido, sendo introduzido ainda no século VII 

na Inglaterra, e sucessivamente, nos séculos seguintes na Gália, na Espanha e entre os Celtas. 

Pode-se dizer que também é um texto venerável pela sua unicidade, uma vez que consistia na 

única Oração Eucarística da Igreja romana.  

A Oração Eucarística, ao longo da história da liturgia, recebeu vários nomes. Isso pode ser 

constatado em documentos antigos e no uso litúrgico. Sabe-se que a nomenclatura utilizada 

pela Igreja de Roma era semelhante a que se usava na África. Cipriano de Cartago e 

Agostinho utilizavam a terminologia oratio e prex274. Essas nomenclaturas encontram-se em 

documentos escritos pelos papas Inocêncio I (†417) e Gregório Magno (†604), bem como nos 
                                                             
272 BARBAGLIO, Giuseppe; FABRIS, Rinaldo; MAGGIONI, Bruno. Os Evangelhos. São Paulo: Loyola, 1990.  
V. I. P. 132. 
273 AMBROISE DE MILAN. De Sacramentis, lib. IV, 21-27. In : Des sacraments. Des mystères. Paris: Du Cerf, 
1950. P. 114-117. Col. Sources Chrétiennes 25bis. 
274 RIGHETTI, Storia liturgica III, p. 343.  



114 

 

missais beneventanos dos séculos X e XI. A expressão canon actionis foi utilizada pela 

primeira vez numa carta do Papa Virgílio (†555) a Profuturo de Braga (†550). No entanto, 

como título da Oração Eucarística, canon actionis, aparece pela primeira vez no 

sacramentário Gelasiano e no Missale Francorum. Esta nomenclatura foi mais tarde 

modificada por canon missae, tornando-se, assim, termo técnico para designar essa Oração 

Eucarística na Igreja romana.  

Não se sabe exatamente quando se originou o texto do Cânon Romano atualmente 

conhecido. As especulações de que seria uma evolução da Anáfora de Hipólito não são 

plausíveis275.  Os exemplares mais antigos dos quais se tem notícias estão nos manuscritos de 

duas famílias distintas. São elas: a galicana, representadas pelos missais de Bobbio e 

Francorum;  a gregoriana, representadas pelo Gelasiano antigo, os Gelasianos do século VIII, 

o Gregoriano Adriano, o Gregoriano de Pádua e o suplemento de Bento Aniane. 

O testemunho patrístico do Cânon Romano se encontra na obra De Sacramentis276 de 

Santo Ambrósio (†397). Esse testemunho deixa entrever o que poderia ter sido o cânon antes 

da versão que foi fixada com Gregório Magno (†604), permanecendo imutável até João XXIII 

introduzir o nome de São José no Communicantes. Ambrósio não apresenta todo o texto do 

cânon. O que ele faz é comentar alguns dos seus trechos que o ajudam nas suas catequeses aos 

neófitos.  Além desse testemunho patrístico, pode-se constatar que, ao buscar fazer uma 

analogia do Cânon Romano com outras tradições anafóricas, descobre-se que existe uma 

aproximação não só do ponto de vista do conteúdo, mas até mesmo de expressões e estrutura 

entre essa eucologia e a Anáfora alexandrina. Também, nota-se uma semelhança com o post 

pridie da liturgia hispânica e as fórmulas do Te igitur e do Quam oblationem do Cânon 

Romano277. Por fim, “devemos lembrar que o estilo solene de prosa que reina no Cânon 

Romano é a linguagem que era cultivada nas escolas retóricas na época final do Império 

Romano”278. 

Em atenção ao desejo do Papa Paulo VI que pedia para examinar tudo e manter o que 

julgasse oportuno no que se referia à questão litúrgica, o Consilium ad exsequendam 

Constitutionem de Sacra Liturgia apresentou três projetos de modificação do Cânon Romano. 

O primeiro projeto consistiria em manter o texto como era, fazendo apenas pequenas 

correções segundo os princípios da crítica histórica e filológica. O segundo seria conservar a 

estrutura do cânon, fazendo uma revisão do elenco dos santos. O terceiro e último versaria na 
                                                             
275 BOYER, L. Eucharistie: théologie et spiritualité de la prière eucharistique. Tournai: Desclée, 1966. P. 187. 
276 RAFFA, Liturgia eucaristica,p.547. 
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intervenção da estrutura, dispondo diversamente as intercessões. Essas três propostas foram 

apresentadas a Paulo VI. Seu parecer foi de que não se mexesse no cânon e que se 

compusessem outras anáforas para serem utilizadas em determinados tempos litúrgicos279.  

 

2.2 O texto do Cânon Romano 

 

A existência de prefácios móveis na liturgia romano, levou a que o Cânon Romano não se 

inicie, como as anáforas orientais, com o diálogo invitatório e o prefácio. Na reforma litúrgica 

o Consilium ad exsequendam Constitutionem Liturgicam seguiu o mesmo princípio na 

elaboração da Oração Eucarística III280. Entretanto, para que não haja dúvida de que toda 

anáfora começa com o diálogo invitatório, o prefácio e o canto do Santo, a 3ª edição típica do 

missal romano, no Cânon Romano e na Oração Eucarística III, inicia transcrevendo o diálogo 

invitatório e a seguir traz a seguinte rubrica: “Segue-se, conforme as rubricas, o prefácio, com 

a conclusão”281. Essa conclusão é o canto do Santo que também é transcrito integralmente, 

para depois seguir o texto da respectiva anáfora. 

 

Pai de misericórdia, 
a quem sobem nossos louvores, 
nós vos pedimos por Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso, 
que abençoeis estas oferendas 
apresentadas ao vosso altar. 
 
Nós as oferecemos pela vossa Igreja 
santa e católica: 
concedei-lhe paz e proteção , 
unindo-a num só corpo 
e governando-a por toda terra. 
Nós as oferecemos também 
pelo vosso servo o papa N., 
por nosso bispo N., 
e por todos os que guardam a fé  
que receberam dos apóstolos. 
 
Lembrai-vos, ó Pai 
dos vossos filhos e filhas N.N, 
e de todos os que circundam este altar  
dos quais conheceis a fidelidade 
e a dedicação em vos servir. 
Eles vos oferecem conosco 
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este sacrifício de louvor 
por si e por todos os seus, 
e elevam a vós as suas preces 
para alcançar o perdão de suas faltas, 
a segurança em suas vidas 
 e a salvação que esperam. 
Em comunhão com toda a Igreja, 
veneramos a sempre Virgem Maria, 
Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo; 
e também São José, esposo de Maria, 
os santos Apóstolos e Mártires:  
Pedro e Paulo, 
André, Tiago e João, 
Tomé, Tiago e Filipe, 
Bartolomeu e Mateus, 
Simão e Tadeu, 
Lino, Cleto, Clemente, 
Sisto, Cornélio e Cipriano, 
Lourenço e Crisógono, 
João e Paulo, 
Cosme e Damião, 
e todos os vossos Santos. 
Por seus méritos e preces 
concedei-nos sem cessar a vossa proteção. 
 
Recebei, o Pai, com bondade, 
a oferenda dos vossos servos 
e de toda vossa família; 
dai-nos sempre a vossa paz, 
livrai-nos da condenação  
e acolhei-nos entre os vossos eleitos. 
 
Dignai-vos, ó Pai, 
aceitar e santificar estas oferendas, 
a fim de que se tornem para nós 
o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso. 
 
Na noite em que ia ser entregue, 
ele tomou o pão em suas mãos, 
elevou os olhos a vós, ó Pai, 
deu graças e o partiu  
e deu a seus discípulos, 
dizendo: 
Tomai, todos, e comei: 
isto é o meu Corpo  
que será entregue por vós. 
 
Do mesmo modo, 
ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente 
e o deu a seus discípulos, 
dizendo: 
Tomai, todos, e bebei: 
este é o cálice do meu Sangue, 
o Sangue da nova e eterna aliança, 
que será derramado por vós e por todos 
para a remissão dos pecados. 
Fazei isto em memória de mim. 
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Eis o mistério da fé! 
Anunciamos, Senhor, a vossa morte 
e proclamamos a vossa ressurreição. 
Vinde, Senhor Jesus! 
 
Celebrando, pois, a memória 
da paixão do vosso Filho, 
da sua ressurreição dentre os mortos 
e gloriosa ascensão aos céus,  
nós, vossos servos,  
e também vosso povo santo, 
vos oferecemos, ó Pai, 
dentre os bens que nos destes, 
o sacrifício perfeito e santo,  
pão da vida eterna 
e cálice da salvação. 
 
Recebei, ó Pai, esta oferenda, 
como recebestes a oferta de Abel, 
o sacrifício de Abraão  
e os dons de Melquisedeque. 
 
Nós vos suplicamos  
Que ela seja levada à vossa presença, 
para que, ao participarmos deste altar, 
recebendo o Corpo e o Sangue de vosso Filho, 
sejamos repletos de todas as graças 
e bênçãos do céu. 
 
Lembrai-vos, ó Pai 
dos vossos filhos e filhas N.N.,  
que partiram desta vida, 
marcados com o sinal da fé. 
A eles, 
e a todos os que adormeceram no Cristo, 
concedei a felicidade, a luz e a paz. 
 
E a todos nós pecadores, 
que confiamos na vossa imensa misericórdia, 
concedei, não por nossos méritos, 
mas por vossa bondade, 
o convívio dos Apóstolos e Mártires: 
João Batista e Estêvão, 
Matias e Barnabé, 
Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro; 
Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, 
Inês, Cecília, Anastácia 
e todos os vossos santos. 
Por Cristo, Senhor nosso. 
 
Por ele não cessais de criar 
e santificar estes bens 
e distribuí-los entre nós.  
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Por Cristo, 
com Cristo, 
em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo-poderoso, 
na unidade do Espírito Santo, 
toda honra e toda a glória, 
agora e para sempre. 
Amém. 

 

2.3  O Cânon Romano e o esquema  a, per, in, ad 

 

A perspectiva cristológico-trinitária constitui elemento estruturante das anáforas. Isso 

pode ser constatado em diversas anáforas orientais, bem como do ocidente. Entre as anáforas 

orientais, algumas têm mais acentuadas tal perspectiva. Por causa das disputas contra as 

heresias que colocavam em xeque a Trindade, como foi o caso do arianismo, observa-se uma 

maior acentuação da unidade e igualdade intratrinitária das Pessoas. A Anáfora de São João 

Crisóstomo282 é um exemplo dessa acentuação, quando já no início do prefácio diz: “É digno 

e justo cantar hinos a ti, dar-te graças, adorar-te em todo lugar de tua soberania. Pois és o 

Deus inefável, inconcebível, invisível, incompreensível, que existes do mesmo modo, tu e o 

teu unigênito e teu Espírito Santo”.  E ainda, no prefácio: “És santo e santíssimo, [tu] e teu 

Filho unigênito e o Espírito Santo”. 

O Cânon Romano, no estado atual, não possui uma lógica linear e tampouco a 

simplicidade do esquema antigo das anáforas. As orações são de conexão dificilmente 

inteligível à primeira vista em comparação com as outras Orações Eucarísticas. Nesse sentido, 

ele está em desvantagem com as anáforas orientais que deixam explícita a perspectiva 

cristológico-trinitária. No entanto, não se pode negar que o Cânon Romano possui essa 

mesma estrutura, a despeito de não se mencionar explicitamente a ação do Espírito Santo.  

O problema do Cânon Romano está ligado à questão da existência ou não de uma epiclese 

pela vinda do Espírito Santo. Essa é uma questão ainda em discussão pelos liturgistas283. Para 

Vagaggini, a Igreja em Roma, não concebia a grande oração, portanto o Cânon Romano, a 

ação eucarística, sem a presença do Espírito Santo. O que justifica, afirmar que mesmo não 

estando explícita a menção à Terceira Pessoa da Trindade, não significa que ele foi totalmente 

esquecido. Muito pelo contrário, o Espírito Santo está atuando enquanto o ministro ordenado, 

em nome da comunidade, eleva ao Pai, por Cristo a Oração Eucarística. Os autores do 
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Ocidente, embora usassem somente o Cânon Romano, souberam encontrar nesse texto 

referências à ação do Espírito na realização da eucaristia. Vários autores da Idade Média, 

como Pascásio Radberto (†856), Floro de Lyon (†860) e o próprio Pedro Lombardo (†1160), 

cuja obra se tornou o livro de texto das universidades medievais, identificavam referências ao 

Espírito Santo em diferentes passagens do Cânon Romano284. Isso permite, apesar de tudo, 

afirmar que o Cânon Romano tem subjacente ao seu texto o esquema a, per, in, ad. 

Taborda, escrevendo sobre o Cânon Romano é mais radical em sua análise285. Pelo fato de 

sua aguçada erudição também no campo mariológico afirma que a teologia ocidental tem uma 

viseira. Essa viseira não deixa identificar de forma clara a ação do Espírito Santo. Isso se deve 

ao fato de simplesmente substituir a Terceira Pessoa da Trindade por Nossa Senhora. Assim, 

estabelece uma relação entre Maria e o Espírito Santo de forma negativa no sentido de não se 

importar, ou ainda, de não valorizar, a ação do Paráclito, deixando-o na periferia. Ao recordar 

famosas frases da espiritualidade postulada por São Luís Maria Grignion de Montfort 

(†1716), como “por Maria a Jesus” e “Maria forma Jesus em nós”, observa que foi possível 

pensar uma espiritualidade em que Maria substitui o Paráclito porque o Cânon Romano não 

mencionava o Espírito Santo. 

Indubitavelmente, há de concordar que o Espírito Santo, mesmo não sendo mencionado, 

atua na Oração Eucarística. No entanto, seria necessário para a comunidade orante perceber 

de forma explicita o seu papel na oração e evidenciar anaforicamente o esquema a, per, in, ad. 

Uma chance para que isso acontecesse foi infelizmente perdida. Na reforma litúrgica operada 

pelo Concílio Vaticano II, por uma questão de tamanha veneração por essa oração, Paulo VI 

optou por não acolher, como já foi dito, nenhuma das propostas do Consilium para melhorar o 

Cânon Romano. Evidentemente, poder-se-ia, já que era tamanha deferência a esse texto 

eucológico, simplesmente mencionar o Paráclito nalgum momento, como por exemplo, ao se 

referir à unidade eclesial, haja vista que o Espírito Santo é o agente de tal unidade, ou ainda, 

para solucionar o debate a respeito da existência ou inexistência de uma epiclese pela vinda 

do Espírito Santo, poder-se-ia ter elaborado uma epiclese para evitar os malabarismos feitos 

para justificar que o Paráclito é de alguma forma invocado. 

Enfim, mesmo com a dificuldade lógica dessa recensão anafórica, ela não está na 

contramão da Tradição dos textos eucológicos em geral. Não se pode dizer que não exista a 

estrutura cristológica-trinitária. Essa estrutura é, por assim dizer, mais importante do que 
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elementos que, por vezes, julga-se imprescindível de uma Oração Eucarística, como o relato 

institucional. Esse último já foi relativizado pela própria Igreja latina quando do 

reconhecimento da Anáfora de Addai e Mari. No entanto, o esquema a, per, in, ad é 

fundamental, pois todo dom precioso e toda dádiva perfeita vêm do alto, descendo do Pai das 

luzes” (Tg 1,17), por Cristo no Espírito. Assim também a Igreja, ao apresentar ao Pai sua 

dádiva perfeita, faz o movimento contrário: eleva a ação de graças ao Pai por Cristo, no 

Espírito.  

 

2.4 Te Igitur: Pai, Filho e a unidade eclesial  

 

  O trecho do Cânon Romano que, na tradução brasileira, inicia com as palavras “Pai de 

misericórdia”, tem por finalidade pedir ao Pai que aceite as ofertas apresentadas pela Igreja. 

Embora se tenha por base o texto traduzido para o português, vale recordar que no latim a 

expressão é “Pai clementíssimo” (clementissime Pater). Clementíssimo era um título 

atribuído ao imperador nas súplicas dos súditos286. Na tradução brasileira optou-se por utilizar 

a terminologia “Pai de misericórdia”. Essa expressão é marcadamente paulina. Em 2 Cor 1,3, 

Paulo ao endereçar a carta à comunidade de Corinto eleva uma ação de graças bendizendo a 

Deus, o Pai de Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Interessante 

notar que Deus tem um adjetivo. Ele é o Pai clementíssimo, de misericórdia. Com isso, a 

oração deixa entrever uma característica própria Deus, o Pai.  

O Filho é o mediador. É por meio dele que as oferendas são abençoadas. “Levamos 

nossos pedidos até o trono de Deus, através de nosso advogado e mediador Jesus Cristo. A 

união entre os fiéis e o Cristo exaltado está tão vivamente consciente que ela insere na oração 

sem a necessidade de uma fórmula final”287. No pedido de bênção a finalidade é a 

transformação das oblatas. Desse modo, pode-se ver que aqui se tem, por assim dizer, o início 

de uma epiclese, semelhante à que a aparecerá de forma mais ampla no Quam oblationem. 

Embora mencione somente o Pai e o Filho, a concepção pneumatológica não pode 

estar afastada da súplica presente no Te Igitur. Os dons são oferecidos em vista da Igreja santa 

e Católica. A Igreja é santa porque é formada pela assembleia daquelas pessoas que são 

santificadas na água e no Espírito. A finalidade é a paz, a proteção e a união num só corpo. A 
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unidade está em sintonia com o governo. Em última análise, no contexto histórico-litúrgico do 

Cânon Romano, pedir a unidade eclesial é rogar para que a Igreja seja poupada de cisma e 

heresia. Unida no amor, o Espírito Santo leva a cabo a tarefa da condução e do governo da 

Igreja288.Também são destinatários da súplica o papa, os bispos e todos os que guardam a fé 

que receberam dos apóstolos: o papa, o bispo local e o colégio episcopal. Aqui está a 

dimensão eclesial.  Não existe eclesialidade sem a presença do Espírito Santo, haja vista que a 

comunidade eclesial é obra do Paráclito289. Aqui seria um bom lugar para se referir 

explicitamente ao Espírito Santo,  não prescindindo, é claro, de uma epiclese. Não seria 

demasiada a alusão do Paráclito em várias partes da recensão anafórica. Indubitavelmente, 

estaria mais em sintonia com a tradição oriental e patrística, como diz Santo Irineu: “onde está 

a Igreja, aí está o Espírito de Deus; e onde está o Espírito de Deus está a Igreja e toda 

graça”290. 

 

2.5 Quam oblationem e o Supplices te rogamos:  a Trindade na dupla epiclese 

 

A epiclese está presente em toda a liturgia oriental e ocidental. Em regra, a epiclese se 

dirige ao Pai para que mande o Espírito Santo, porém, em algumas anáforas, fato raro, 

suplica-se que seja enviado o Verbo para que os dons sejam eucaristizados e não o Espírito 

Santo. A título de exemplo tem-se a Anáfora de Serapião291: “Venha, Deus da verdade, o teu 

santo Verbo sobre este pão, para que o pão se torne corpo do Verbo e sobre este cálice, para 

que o cálice se torne sangue da Verdade”. É a partir do século III que se introduziu na liturgia 

oriental a ideia da cooperação do Espírito Santo como agente que dá eficácia consecratória às 

palavras de Jesus Cristo292. Na liturgia romana, o Espírito Santo é esquecido até que, por 

influência dos bispos orientais por ocasião do Concílio Vaticano II, descobre-se a importância 

do Paráclito e criam-se Orações Eucarísticas onde ele aparece. 

Quam oblationem é o último trecho do cânon  que precede o relato institucional. É o 

pedido pela santificação última e definitiva da oferenda terrestre. É considerada a epiclese 

sobre os dons. Nela nota-se uma série de terminologias próprias da linguagem jurídica 
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romana. Segue a lógica de suplicar ao Pai para que aceite e santifique os dons para que se 

transformem no corpo e no sague de Jesus. No entanto não se é mencionado o Espírito Santo. 

Uma tese que se levanta para que não haja uma explicitação do Espírito Santo no Cânon 

Romano é o fato de que nos primeiros séculos a menção se limitava ao Pai e ao Filho293.  

Supplices te rogamos é a epiclese sobre os comungantes. Pede-se que Deus faça as 

oferendas serem levadas para o alto.  A finalidade é que os que participam da mesa eucarística 

recebendo o corpo e o sangue do Filho sejam repletos de todas as graças e bênçãos do céu.   

Também, como no Quam oblationem não se menciona explicitamente o Espírito Santo. 

Diferentemente das anáforas orientais nas quais as duas epicleses não estão separadas, 

no Cânon Romano, como nas outras Orações Eucarísticas da Igreja latina, elas estão 

separadas. No entanto, mesmo assim as duas constituem uma unidade. Desse modo disposta, 

a dupla epiclese na liturgia romana acolhe em seu interior o relato institucional e a anamnese.  

A relação trinitária não fica explícita nas duas epicleses por não mencionar o Espírito Santo. 

Com isso, tem-se o risco da comunidade orante não perceber o mistério da Trindade envolto 

na eucologia. Teria sido salutar se na reforma litúrgica tivesse mencionado o Espírito Santo. 

Taborda294 apresenta uma feliz proposta de inserção.  

 

Epiclese sobre os dons 
Tradução oficial Acréscimo do Espírito Santo 

Dignai-vos, ó Pai    
aceitar e santificar estas oferendas 
 
a fim de que se tornem para nós 
o Corpo e o sangue de Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso. 
 

Dignai-vos, ó Pai    
aceitar e santificar estas oferendas, 
pela ação do Espírito Santo 

a fim de que se tornem para nós 
o Corpo e o sangue de Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso 

 

Epiclese sobre os comungantes 
Tradução oficial Acréscimo do Espírito Santo 

Nós vos suplicamos 
que ela seja levada à vossa presença, 
para que, ao participarmos deste altar, 
recebendo o Corpo e o Sangue de vosso  
Filho, 
sejamos repletos 
de todas as graças e bênçãos do céu. 

Nós vos suplicamos 
que ela seja levada à vossa presença, 
para que, ao participarmos deste altar, 
recebendo o Corpo e o Sangue de vosso  
Filho, 
sejamos repletos do Espírito Santo 
com todas as graças e bênçãos do céu. 

  
Essa proposta, além de evidenciar a relação intratrinitária lança luzes numa 

perspectiva eclesial.  Os dons são transformados no corpo e sangue de Cristo para que a 
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comunidade orante, participando da mesa eucarística seja transformada no corpo místico de 

Cristo, povo de Deus, pela ação do Espírito Santo, haja vista que a comunidade eclesial é obra 

sua. Enfim, a Trindade está implícita na dupla epiclese.  

 

2.6 Anamnese: Pai e Filho na economia da salvação 

 

  A anamnese vem imediatamente após o relato institucional.  A anamnese evidencia 

que a intenção da comunidade reunida é fazer o memorial. Esse elemento da anáfora pode ser 

constatado em todas as famílias litúrgicas como nas Anáforas das Constituições 

Apostólicas295; de Tiago296; de Basílio297; de São João Crisóstomo298 e de São Marcos299:  

A anamnese nas diversas tradições eucológicas evidencia a economia da salvação. Não 

é diferente no Cânon Romano. Do ponto de vista trinitário, essa Anáfora Romana associa o 

oferecimento ao Pai do sacrifício perfeito e santo que se está celebrando com o evento pascal 

de Jesus, sua morte e ressurreição. Diferentemente dos exemplos de anáforas orientais, o 

Cânon Romano não contempla na anamnese a perspectiva escatológica do julgamento dos 

vivos e mortos ou da parusia. Limita-se até a ascensão.  

 

2.7. Doxologia trinitária 

 

A palavra “doxologia” significa “palavra de glória” ou “de glorificação” e costuma 

encerrar as Orações Eucarísticas. Entretanto, no Cânon Romano, antes da doxologia, 

introduziu-se um parágrafo um tanto enigmático: Per quem haec omnia vivificas, santificas et 

praestas nobis (Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós). 

Jungmann sugere que, antes do fim do cânon, teriam sido abençoados produtos da natureza. É 

o que se poderia deduzir da chamada “Tradição Apostólica”, que acrescenta após a Anáfora, 

orações de bênção para o óleo, o queijo e as azeitonas300. Essa prática poderia ter dado origem 
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ao Per quem haec omnia. A inserção dessa bênção neste lugar se deve ao fato de querer 

“aproximar estas bênçãos eclesiásticas à grande bênção que Cristo ordenara, e na qual ele (e 

Deus por meio dele) confere às oferendas terrestres o máximo de santificação e abundância de 

graça”301. Giraudo põe em dúvida essa interpretação. Analisando uma Anáfora Hispânica, 

mostra certa perplexidade, dizendo que a expressão haec omnia neste momento do Cânon 

Romano tanto pode referir-se às oblatas eucarísticas como às ofertas in natura302. 

Depois desse inciso, vem a doxologia que finaliza a Oração Eucarística. Trata-se de 

uma glorificação trinitária303. Per ipsum indica a mediação de Jesus Cristo. Por meio dele, a 

comunidade glorifica o Pai doador dos dons que na celebração foram eucaristizados. Cum 

ipso a comunidade glorifica a Deus não somente pela mediação de Cristo, mas com o próprio 

Cristo. Isso se justifica pelo fato de que ele, graças à filiação divina, se tornou irmão dos seres 

humanos. E então, associado na fraternidade com a humanidade e, juntamente com ela, eleva 

o louvor ao Pai. In ipso expressa que os que glorificam a Deus pertencem ao corpo místico de 

Cristo, são com ele una persona mystica. Est tibi Deo Patri remete à ideia inicial de que a 

Oração Eucarística se dirige ao Pai. In unitate Spiritus Sancti indica a unidade eclesial que é 

obra do Espírito Santo, uma vez que a Igreja é congregada e santificada pela terceira Pessoa 

da Trindade. E é essa Igreja em comunhão que eleva a Deus toda honra e toda glória.   

No entanto, no que se refere à expressão In unitate Spiritus Sancti não existe uma 

única posição. Essa ideia da dimensão eclesial inserida na doxologia trinitária compartilhada 

por Jungmann304, Mazza305 e Righetti306 é apresentada por eles como única interpretação. 

Raffa, porém, explicita duas perspectivas de interpretação, sem se posicionar, no entanto, 

sobre qual ele prefere como mais correta. A primeira é a que Jungmann, Mazza e Righetti 

explicitam. A segunda, referenciando-se em B. Botte, afirma que In unitate Spiritus Sancti 

não indica a unidade eclesial como fruto do Espírito Santo, mas sim a unidade consubstancial 

das três Pessoas divinas. “Nós por meio de Cristo, mediador enquanto homem, e incorporados 

a ele, glorificamos nele [...] o Pai e o Espírito Santo, que estão unidos na mesma 

substância”307. 

 
 

                                                             
301

 JUNGMANN, Missarum solemnia, p.716. 
302 GIRAUDO, In unum corpus, p. 340. 
303 RIGHETTI, Storia liturgica III, p. 423. 
304 JUNGMANN, Missarum solemnia, p. 719. 
305 MAZZA,  Preghiere eucaristiche, p.179. 
306 RIGHETTI, Storia liturgica III, p. 423. 
307 RAFFA, liturgia eucaristica, p. 597. 
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3 Oração Eucarística II 

      3.1 O texto 

 
O Senhor esteja convosco. 
Ele está no meio de nós. 
Corações ao alto. 
O nosso coração está em Deus. 
Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 
É nosso dever e nossa salvação. 
 
Na verdade, é justo e necessário,  
é nosso dever e salvação 
dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso,  
por Cristo, Senhor nosso.  
 
Ele é a vossa palavra viva,  
pela qual tudo criastes.  
Ele é o nosso salvador e redentor, 
verdadeiro homem,  
concebido do Espírito Santo  
e nascido da Virgem Maria. 
 
Ele, para cumprir a vossa vontade  
e reunir um povo santo em vosso louvor, 
estendeu os braços na hora da sua paixão 
a fim de vencer a morte 
e manifestar a ressurreição.  
 
Por ele os anjos celebram vossa grandeza  
e os santos proclamam vossa glória. 
Concedei-nos também a nós  
associar-nos a seus louvores,  
cantando (dizendo) a uma só voz: 
 
Santo, Santo, Santo... etc. 
 
Na verdade, ó Pai, vós sois santo 
e fonte de toda santidade.  
 
Santificai, pois, estas oferendas, 
derramando sobre elas o vosso Espírito, 
a fim de que se tornem para nós  
o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo,  
vosso Filho e Senhor nosso. 
 
Estando para ser entregue 
e abraçando livremente a paixão,  
ele tomou o pão,  
deu graças, 
e o partiu 
e deu a seus discípulos,  
dizendo: 
Tomai, todos, e comei: 
isto é o meu corpo, 
que será entregue por vós. 
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Do mesmo modo,  
ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos,  
deu graças novamente, 
o deu a seus discípulos,  
dizendo: 
Tomai, todos, e bebei:  
Este é o cálice do meu sangue, 
o sangue da nova e eterna aliança, 
que será derramado por vós e por todos, 
Para a remissão dos pecados. 
Fazei isto em memória de mim. 
 
Eis o mistério da fé! 
Anunciamos, Senhor, a vossa morte 
e proclamamos a vossa ressurreição. 
Vinde, Senhor Jesus! 
 
Celebrando, pois, a memória 
da morte e ressurreição do vosso Filho,  
nós vos oferecemos, ó Pai, 
o pão da vida  
e o cálice da salvação; 
e vos agradecemos  
por que nos tornastes dignos  
de estar aqui na vossa presença  
e vos servir. 
 
E nós vos suplicamos 
que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, 
sejamos reunidos pelo Espírito Santo 
num só corpo. 
 
Lembrai-vos, ó Pai,  
da vossa Igreja  
que se faz presente pelo mundo inteiro:  
que ela cresça na caridade 
com o papa N.,  
com o nosso bispo N.  
e todos os ministros do vosso povo. 
 
Lembrai-vos também 
dos nossos irmãos e irmãs 
que morreram na esperança da ressurreição 
e de todos os que partiram desta vida:  
acolhei-os junto a vós  
na luz da vossa face. 
 
Enfim, nós vos pedimos, 
tende piedade de todos nós 
e dai-nos participar da vida eterna, 
com a virgem Maria, Mãe de Deus, 
com os santos apóstolos 
e todos os que neste mundo vos serviram,  
a fim de vos louvarmos e glorificarmos  
por Jesus Cristo, vosso Filho. 
 
Por Cristo,   
com Cristo,  
em Cristo, 
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a vós, Deus Pai todo poderoso,  
na unidade do Espírito Santo, 
toda a honra e toda a glória,  
agora e para sempre. 

                                             Amém! 
 

3.2 Prefácio: a história da salvação numa perspectiva trinitária 

 
Embora inspirada na Anáfora da chamada “Tradição Apostólica”, atribuída outrora a 

Hipólito de Roma (†236), a Oração Eucarística II (OE II), presente no Missal de Paulo VI, a 

transforma profundamente, porque, embora usando em grande parte suas palavras, constitui 

uma anáfora de estrutura totalmente diferente.  

A Igreja latina, após o Concílio Vaticano II, ao inserir mais textos anafóricos no 

missal, optou por seguir o esquema que Mazza chama de anafórico antioqueno308 e Giraudo 

de siro-ocidental309. Pai, Filho e Espírito Santo são explicitados na economia da salvação.  

Jesus é o Filho dileto do Pai. Infelizmente a tradução para o português deixou escapar 

essa terminologia que está presente no texto latino no convite ao louvor. A atual tradução se 

limita a dizer “por Cristo, Senhor nosso”, manifestando assim que o dar graças ao Pai se 

realiza pela mediação do Filho. Isso é verdade. No entanto, o texto em latim explicita a 

relação do Pai com o Filho com maior densidade bíblico-teológica. Assim diz o formulário: 

“Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi, sancte Pater, semper et ubique 

gratias agere per Filium dilectionis...”. Ao se referir a Jesus como Filho dileto se faz alusão a 

textos teofânicos como o de Mc 9,6 e paralelos, quando na transfiguração, da nuvem sai uma 

voz dizendo: “Este é o meu Filho amado, ouvi-o”. Ou ainda Mt 12,18, que resgata o texto de 

Is 42, 1-4, para afirmar que Jesus é o Servo de YHWH: “Eis o meu servo, a quem escolhi, o 

meu amado, em que minha alma se compraz. Porei meu Espírito sobre ele e ele anunciará o 

direito às nações”. Mateus identifica o messianismo de Jesus com o servo de YHWH e,  

portanto, corrige a visão triunfalista do Messias com a visão humilde do Servo.“Dileto” 

descreve a relação entre o Pai e Jesus. Jesus é apresentado como mensageiro de Deus. Ele é o 

enviado do Pai para fazer a sua vontade. No entanto, na OE II os autores optaram pela 

expressão Filium dilectionis que é paulina. É extraída de Col 1,13-14: “Ele nos arrancou do 

poder das trevas e nos transportou para o Reino de seu Filho amado310, no qual temos a 

                                                             
308 MAZZA, Le odierne preghiere eucaristiche II, p.182. 
309 GIRAUDO, In unum corpus, p.262. 
310 A Vulgata utiliza a expressão Filii dilectionis. 
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redenção – a remissão dos pecados”. Segundo Mazza311, a escolha se justifica por conta das 

perspectivas bíblicas subjacentes em cada texto que são distintas. Em Mateus é a teologia do 

servo. Já em Colossenses é a teologia do Reino do Filho. Ainda segundo Mazza, esse é um 

ponto que difere a Oração Eucarística II da Anáfora da “Tradição Apostólica”, pois nessa 

última constata-se a teologia do servo e por isso cita Mt 12,18. Já a Oração Eucarística II 

privilegia a teologia do Reino do Filho que foi conquistado com sua ressurreição. Por outro 

lado, poderia se perguntar se a opção não teria sido meramente estilística para obter um 

cursus melhor.   

O prefácio, na história da salvação, reporta a teologia da criação ao afirmar que por 

meio de Cristo, o Pai tudo criou. Mais uma vez a tradução em português perdeu a riqueza 

teológica do texto latino que deixa mais clara a relação do Pai com o Filho. Enquanto a 

tradução se limita a afirmar que o Cristo é o salvador e redentor, atribuições essas do Filho no 

contexto trinitário, o texto latino diz: “Verbum tuum per quod cuncta fecisti: quem misisti 

nobis Salvatorem et Redemptorem...”. O verbo “mandar” possui também densidade. Tem 

perspectiva bíblica referente à missão de Cristo da parte do Pai, como expressa o texto 

Joanino: “porque não falei por mim mesmo mas o Pai, que me enviou, me prescreveu o que 

dizer e o que falar” (Jo 12,49).  Evidencia a unidade da economia da salvação. A salvação não 

é operada somente pelo Pai ou pelo Filho, mas é por ambos. Dito de outra maneira, a salvação 

é realizada pelo Pai na mediação do Filho. Mais uma vez, João explicita isso: “Pois Deus não 

enviou o Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele” (Jo 

3,17), ou ainda: “E nós contemplamos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como 

Salvador do mundo” (1 Jo 4,14). Se por um lado, o Pai envia o Filho, por outro isso só é 

possível se realizar na história da humanidade pela ação do Espírito Santo. A dimensão 

pneumatológica é expressa no prefácio. O Espírito Santo é a potência de Deus para que o 

Filho entre no tempo e assuma a história da humanidade como a dele também 312. Nesse ponto 

da OE II fica evidente a relação trinitária. O Pai envia o Filho. A concretude desse envio se 

opera pelo Espírito Santo. O Filho se encarna e nasce para fazer a vontade do Pai313.  

  

 

 

 

                                                             
311 MAZZA, Preghiere eucaristiche, p.193-195. 
312 SCHMID, Josef. L’evangelo secondo Luca. Brescia: Morcelliana, 1965. P.61-63. 
313 RAFFA, Liturgia eucaristica, p.607. 
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3.3 As duas epiclese: A Trindade na unidade eclesial 

 

A estrutura anafórica da Igreja latina possui duas epicleses dispostas separadamente, 

são elas: 1) sobre os dons; 2) sobre os comungantes. A primeira está inserida antes do relato 

institucional. O seu sentido teológico consiste em suplicar ao Pai para que envie seu Espírito 

Santo sobre os dons para que eles sejam eucaristizados314. A segunda se encontra após o bloco 

constituído pelo relato institucional e a anamnese. O seu sentido teológico é a invocação do 

Espírito Santo sobre a comunidade, para que participando dos dons eucaristizados seja ela 

também eucaristizada transformando-se no corpo eclesial315. Essa estrutura pode ser 

encontrada também em algumas anáforas alexandrinas. Diferentemente acontece com as 

anáforas orientais e na liturgia hispânica nas quais a dupla epiclese está inserida após o relato 

institucional. Nesse sentido, Giraudo, analisando essas estruturas, para fim de estudos, 

designou as anáforas cujas epicleses estão após o relato institucional de orações com dinâmica 

anamnética316. Já as que têm a primeira epiclese antes do relato, essas são orações de 

dinâmica epiclética317.   

A disposição de como foi colocada a dupla epiclese nas Orações Eucarísticas da Igreja 

latina suscitava debates, uma vez que os teólogos latinos insistiam sempre na eficácia única e 

suficiente do relato institucional e tendiam a desqualificar a epiclese consecratória. Seguir 

simplesmente o uso oriental suscitaria polêmicas. Por outro lado, os liturgistas do Consilium 

sabiam da identificação das duas epicleses separadas no Cânon Romano: a epiclese 

antecedente (Quam oblationem) e a epiclese subsequente sobre os comungantes (Supplices te 

rogamus). Essa identificação era feita tanto por Escolásticos como por teólogos orientais em 

polêmica com os latinos. Assim sendo, as novas Orações Eucarísticas romanas deveriam 

seguir a estrutura própria de Roma, pondo as duas invocações do Espírito Santo separadas 

pelo bloco relato-instituição318.  

A OE II após o canto do Santo começa afirmando que Deus é santo e fonte de 

santidade.  Desse modo, fica evidenciado que a santificação dos dons faz parte de um 

processo da autocomunicação de Deus mesmo. É justamente com a partícula lógica ergo (a 

                                                             
314 ALDAZÁBAL, Jose. A eucaristia. Petrópolis: Vozes, 2010. P.265-267. 
315 Ibid., p.267-268. 
316 GIRAUDO,  In unum corpus, p. 267-350. 
317 Ibid., p. 351-426. 
318 TABORDA, A ação do Espírito Santo, P.910. 
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tradução brasileira optou pela palavra “pois”) que o orante suplica a Deus que santifique os 

dons que estão sobre o altar.  

Deus santifica os dons pela ação do seu Espírito. Na OE II, no texto latino, o Espírito 

Santo é comparado a um orvalho. Essa mesma comparação se encontra no Missale Gothicum 

galicano do séc. VII/VIII bem como na liturgia hispânica antiga319. A tradução do texto em 

português perdeu essa beleza poética.  

 

Texto latino Tradução em português 

Haec ergo dona, quaesumus, Spiritus tui rore 
sanctifica, ut nobis Corpus et Sanguis fiant Domini 
nostri Iesu Christi 

Santificai, pois, sobre estas oferendas derramando 
sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem 
para nós o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo vosso 
Filho e Senhor nosso. 
 

 

Para o povo palestino o orvalho é algo muito apreciado. Sinal de esperança e vida. É 

uma forma de compensar a chuva que não cai por um bom tempo. Na falta da chuva, ele é que 

fecunda a terra. Deus mesmo diz que será um orvalho para Israel (Os 14,6) e por isso Israel 

voltará a crescer e a sua palavra se espalhará como orvalho (Dt 32,2). O orvalho enviado pelo 

Pai suplicado na OE II é o próprio Espírito Santo. É ele que atuando sobre os dons os 

fecundará transformando-os no corpo e sangue de Cristo, da mesma forma que a terra se torna 

capaz de produzir frutos por causa do orvalho.  

A segunda epiclese não segue totalmente o modelo da Anáfora da “Tradição 

Apostólica” que é mais complexo e difícil320. Nela o que é colocado em destaque é o tema da 

unidade eclesial. Pede-se ao Pai que por causa da participação na mesa do banquete 

eucarístico, os que dela se aproximarem sejam reunidos no corpo eclesial. Portanto, o efeito 

que se pede nessa epiclese é a unidade.  Essa concepção presente na OE II vem de uma 

perspectiva paulina. Paulo, ao escrever à comunidade de Corinto, ensina: “O cálice de bênção 

que abençoamos, não é a comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos, não é a 

comunhão com o sangue de Cristo? Já que há um único pão, nós, embora muitos, somos um 

só corpo, visto que todos participamos desse único pão” (1 Cor 10,16-17).  

Enfim, a Trindade na dupla epiclese está mais que explicita. Em ambas se nota que as 

orações são endereçadas ao Pai pelo fato de ele ser o autor e a fonte da santidade. Por conta de 

sua santidade ele pode transmitir a santificação aos dons para que sejam transubstanciados no 

Corpo e Sangue de Cristo. Isso acontece porque o Espírito Santo, como um orvalho, é capaz 

                                                             
319 RAFFA, liturgia eucaristica, p. 609. 
320 MAZZA, Le odierne preghiere eucaristiche, p. 216. 
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de fecundar os dons. Do mesmo modo, pode-se dizer por analogia, embora não use a 

expressão orvalho na segunda epiclese, o Paráclito atua da mesma forma na comunidade. 

Nesse caso, o Espírito Santo fecunda a comunidade tornando-a corpo de Cristo, isto é, Igreja, 

para que os cristãos possam, na vida de cada dia, agir como Jesus agiria diante dos problemas 

que encontram, e, a partir de sua vida cristiforme, elevar sua ação de graças ao Pai. Aqui se 

reconhece, pois, o movimento trinitário implicado no caminho da comunidade. Em outras 

palavras, o telos da relação trinitária no plano econômico, em última análise, está voltado para 

a comunhão eclesial. Nesse sentido, a comunidade reflete a comunhão da vida 

intratrinitária321.  

 

3.4 Anamnese: mistério pascal e o serviço da comunidade ao Pai 

 

A anamnese é fiel ao texto original da Tradição Apostólica322. Ela celebra o mistério 

pascal do Senhor: sua morte e ressurreição. Nesse sentido, fica na anamnese explícito todo o 

mistério celebrado. Isso é importante ser ressaltado, uma vez que por séculos, a celebração da 

eucarística, por conta da definição do Concílio de Trento era tida tão somente como a 

celebração do sacrifício de Cristo (DH 1738-1742). Evidentemente, dado o contexto histórico 

e teológico, isto é, o debate com os reformadores, era necessário para a Igreja afirmar essa 

concepção. No entanto, a eucaristia ficou reduzida tão somente a esse plano. Recuperar a 

Anáfora da Tradição Apostólica, indubitavelmente, foi uma riqueza, sobretudo mantendo 

textualmente a fidelidade da parte anamnética. Coloca-se na concepção mais ampla postulada 

pela Sacrosanctum Concilium quando deixa claro que a liturgia é a celebração do mistério 

pascal (n.5). É claro, que partindo do pressuposto de que um Concílio não nega o outro, mas 

pode ampliar perspectivas, o Concílio Vaticano II, ampliou o que Trento havia debatido. A 

celebração eucarística é sacrifício porque se celebra a morte e a ressurreição do Filho, o 

sacrifício (crucifixão) e sua aceitação pelo Pai (ressurreição). Celebra-se a memória do 

mistério pascal de Jesus, o Filho, oferecendo ao Pai o corpo e sangue de Cristo, pão da vida e 

o cálice da salvação. A Trindade se manifesta aqui, porque a Igreja reunida oferece ao Pai o 

sacrifício de Cristo que, como ensina a carta aos Hebreus, se ofereceu a Deus no Espírito 

Santo (Hb 9,14).  

                                                             
321 BOFF, Leonardo. A Trindade, a sociedade e a libertação. Petrópolis: Vozes, 1986. P. 186-192. 
322 HIPPOLYTE DE ROME. La tradition apostolique. Paris: Du CERF, 1946. Col. Sources Chrétiennes. P.32-
33. 
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O Filho morreu, pois se fez obediente até a morte e morte de cruz (Fl 2,8). O Pai não 

ficou alheio a essa morte e tampouco se distanciou sem pathos323. Ele esteve junto ao seu 

Filho para que o mesmo pudesse passar pelo sofrimento, a solidão e a morte a fim de levar a 

cabo o projeto salvador que teve seu início desde a concepção do Verbo. Essa mesma vida 

que foi brutalmente executada, num processo sumário, com as bênçãos dos sumos sacerdotes, 

sem ter o direito ao devido processo legal, o Pai não a deixou perecer, fazendo de Jesus o 

primogênito dentre os mortos (Cl 1,18). 

O mistério pascal de Cristo em sua relação com Pai é que impulsiona a comunidade a 

responder ao mandamento de Jesus, isto é, fazer sua memória. Nesse sentido, a comunidade 

quando celebra realiza três atos num único momento: rende graças, fazendo memória e 

oferecendo-a ao Pai. Esses atos estão em sintonia com o que Jesus fez na última ceia.  É a 

assembleia que constituiu o sujeito da ação de graças ao Pai pela páscoa do Filho. Aqui é 

possível constatar que o que está em cena não é a presença de Deus ou de Cristo no culto, mas 

sim a presença da comunidade diante do Pai e do Filho no Espírito Santo.  

 

3.5 Doxologia trinitária 

 

Considerando as Orações Eucarísticas no seu conjunto, todas elas têm a dimensão 

eclesial. Mais ainda, as orações II, III, IV e V possuem a epiclese sobre os comungantes com 

a menção explícita do Espírito Santo. Vale notar que as obras do Jungmann e do Righetti 

quando escritas, tinham presente tão somente o Cânon Romano, pois ainda não haviam sido 

elaboradas as Orações Eucarísticas pós-conciliares. E, a partir do próprio Cânon Romano 

conseguiram compreender a dimensão eclesial e assim interpretar a doxologia trinitária 

considerando a eclesialidade. Esse ponto é importante, pois pensando nas anáforas romanas 

pós-conciliares nota-se que quando elas foram compostas deixaram explícita essa relação 

entre a Trindade e a comunidade eclesial. Ou seja, a doxologia trinitária expressa que no 

mistério da Trindade a comunidade orante participa do louvor elevado a Deus e se insere de 

algum modo no próprio mistério trinitário. Por outro lado, Giraudo considera que “pouco feliz 

foi a decisão de impor a todas as novas Orações Eucarísticas a doxologia do Cânon 

                                                             
323 MOLTMANN, Jürgen. Trindade e o Reino de Deus: uma contribuição para a teologia. Petrópolis: Vozes, 
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Romano”324. Essa observação é justa quando se têm no horizonte as anáforas orientais que 

gozam de uma diversidade doxológica. Elas se enquadram bem com a intercessão que 

antecede, enquanto no Cânon Romano, ela constitui como um texto a parte. Desse modo, teria 

sido desejável que se tivessem inspirado nas anáforas orientais e, ao invés de transpor para os 

novos textos a doxologia do Cânon Romano, tivessem sido compostas doxologias diversas 

sintonizando-as com todo o texto eucológico, como foi posteriormente realizado, como 

alternativa possível, na Oração Eucarística zairense325.  

 

4 Oração Eucarística III 

     4.1 O texto 

  
  Da mesma forma que acontece no Cânon Romano, também aqui a 3ª edição típica do 

Missal Romano transcreve o diálogo invitatório e o canto do Santo, antes transcrever o pós-

santo próprio desta Oração Eucarística326. 

 

O Senhor esteja convosco. 
Ele está no meio de nós. 
Corações ao alto. 
O nosso coração está em Deus. 
Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 
É nosso dever e nossa salvação. 
327 
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, 
e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, 
porque, por Jesus Cristo,  
vosso filho e Senhor nosso,  
e pela força do Espírito Santo,  
dais vida e santidade a todas as coisas 
e não cessais de reunir o vosso povo,  
para que vos ofereça em toda parte, 
do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito. 
 
Por isso, nós vos suplicamos:  
santificai pelo Espírito Santo  
as oferendas que vos apresentamos 
para serem consagradas, 
a fim de que se tornem 
o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso, 

                                                             
324 GIRAUDO, In unum corpus, p. 405. 
325 Ibid., p.420-421. 
326

 Conforme a tradução provisória da 3ª edição típica: MISSAL ROMANO, Material de estudo, p.616. 
327 Neste lugar, a 3ª edição típica traz a seguinte rubrica: “Segue-se, conforme as rubricas, o prefácio, com a 
conclusão:” e é transcrito o canto do Santo. Só depois começa o pós-santo “Na verdade, vós sois santo...”. 
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que nos mandou celebrar este mistério. 
 
 
Na noite em que ia ser entregue,  
ele tomou o pão,  
deu graças, e o partiu 
e deu a seus discípulos, 
dizendo: 
Tomai, todos, e comei: 
isto é o meu corpo,  
que será entregue por vós. 
 
Do mesmo modo,  
ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente 
e o deu a seus discípulos,  
dizendo: 
Tomai, todos, e bebei: 
este é o cálice do meu sangue, 
o sangue da nova e eterna aliança,  
que será derramado por vós e por todos, 
para a remissão dos pecados. 
Fazei isto em memória de mim. 
 
Eis o mistério da fé! 
Anunciamos, Senhor, a vossa morte 
e proclamamos a vossa ressurreição. 
Vinde, Senhor Jesus! 
 
Celebrando agora, ó Pai,  
a memória do vosso Filho,  
da sua paixão que nos salva, 
da sua gloriosa ressurreição 
e da sua ascensão ao céu,  
e enquanto esperamos a sua nova vinda,  
nós vos oferecemos em ação de graças 
este sacrifício de vida e santidade. 
 
Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja,  
reconhecei o sacrifício  
que nos reconcilia convosco 
e concedei que, alimentando-nos  
com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, 
sejamos repletos do Espírito Santo 
e nos tornemos em Cristo 
um só corpo e um só espírito. 
 
Que ele faça de nós uma oferenda perfeita 
para alcançarmos a vida eterna 
com os vossos santos: 
a Virgem Maria, mãe de Deus, 
os vossos apóstolos e mártires 
e todos os santos, 
que não cessam de interceder por nós 
na vossa presença. 
 
E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, 
que este sacrifício da nossa reconciliação 
estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. 
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Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja,  
enquanto caminha neste mundo:  
o vosso servo o papa N.,  
o nosso bispo N.,  
com os bispos do mundo inteiro,  
o clero e todo o povo que conquistastes. 
Atendei as preces da vossa família, 
que está aqui, na vossa presença. 
Reuni em vós, Pai de misericórdia,  
todos os vossos filhos e filhas  
dispersos pelo mundo inteiro. 
 
Acolhei com bondade no vosso reino 
os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida 
e todos os que morreram na vossa amizade. 
Unidos a eles,  
esperamos também nós 
saciar-nos eternamente da vossa glória, 
por Cristo, Senhor nosso. 
 
Por ele dais ao mundo 
todo bem e toda graça. 
 
Por Cristo, 
com Cristo, 
em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo-poderoso, 
na unidade do Espírito Santo, 
toda honra e toda a glória, 
agora e para sempre. 
Amém. 

 
 

 

4.2 A Trindade no pós-santo 

 
  A Oração Eucarística III, ao modo do Cânon Romano, não possui um prefácio fixo. 

Chamada também de Oração Eucarística neorromana328.  

O pós-santo começa chamando a Deus como Vere Sanctus. Todo o pós-santo deixa 

clara a perspectiva trinitária. A finalidade da criação, santificação e unificação é o sacrifício 

perfeito predito pelo profeta Malaquias (Ml 1,11), traço proveniente da Anáfora de São 

Marcos. O louvor universal elevado ao Pai se baseia no fato de que é ele o fundamento de 

tudo.  

A teologia da criação em perspectiva trinitária se faz presente na eucologia. O Pai é o 

criador de todas as coisas, que vivifica e santifica pela mediação do Filho. A força do Espírito 

                                                             
328

 RAFFA, liturgia eucaristica, p. 614. 
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Santo faz com que cada obra criada por Deus possa se desenvolver. Em última análise, a 

origem de todas as coisas deriva de uma única fonte: a Trindade.  

Além da teologia da criação, o pós-santo apresenta uma perspectiva eclesiológico-

trinitária. A Trindade toda está envolvida na reunião do povo para que ele ofereça um 

sacrifício perfeito. Aqui, o Deus Trino realiza duas ações. A primeira consiste em reunir o 

povo. A segunda é ser o princípio da unidade329. O Pai, por Cristo, na força do Espírito reúne 

o povo para a finalidade de oferecer um sacrifício perfeito. Seguindo a tradição que via em Ml 

1,11 uma profecia sobre a eucaristia, o pós-santo em questão alude a essa passagem bíblica, 

proclamando que o sacrifício perfeito será oferecido “em toda a parte, do nascer ao pôr-do-

sol”330. Conserva assim a literalidade da fonte bíblica na lógica semítica em que os pontos 

cardiais são denominados a partir dos fenômenos da natureza. Para nossos ouvidos modernos, 

nascer e pôr-do-sol evoca tempo e não espaço. Por isso, com razão, a tradução italiana do 

Missal preferiu dizer “do Oriente ao Ocidente”331.  

 

4.3 O desenvolvimento trinitário na anamnese e nas epicleses  

 

A anamnese da Oração Eucarística III insere um novo elemento que não está presente 

no Cânon Romano que é a parusia de Cristo. Dirigindo-se ao Pai, fazendo o memorial da 

páscoa do Senhor, a comunidade orante, reconhece que Deus atua salvando na história: “da 

sua paixão que nos salva”. A celebração da memória do mistério pascal, ascensão e a volta do 

Senhor pela Igreja se deve à atuação do Pai nesses eventos. A espera do Senhor pela 

comunidade é preparada pelo oferecimento de ação de graças/eucaristia do sacrifício de vida e 

santidade. Vale recordar que só é possível o sacrifício de vida e santidade por causa da 

atuação eficaz do Espírito Santo, uma vez que o pós-santo evidenciou de forma clara e 

distinta esse dado. Desse modo, mesmo sem mencionar o Espirito Santo, por uma conclusão 

lógica do pós-santo, pode-se afirmar que na anamnese ele está implicitamente.   

A primeira epiclese é sobre os dons. Pede–se ao Pai que santifique os dons enviando o 

Espírito Santo para que se tornem o corpo e sangue de Cristo. A dimensão trinitária é 

claríssima.  

                                                             
329 LADARIA, O Deus vivo e verdadeiro, p. 361-376. 
330 MAZZA, Le ordierne preghiere eucaristiche I, p. 228. 
331 MESSALE ROMANO riformato a norma dei Decreti del Concilio Vaticano II, promulgato da papa Paolo VI 
e riveduto da papa Giovanni Paolo II. 2ª ed. Roma: Fondazione di Religione Santi Francesco d’Assisi e Caterina 
di Siena, 2020, p. 431. 
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A dinâmica trinitária na primeira epiclese está em vista da santificação dos dons. É o 

Pai que deve santificar as oferendas, mas o faz com a atuação do Espírito Santo. Segue, 

portanto, a lógica que havia sido rezada no pós-santo: O Pai tudo santifica, pela força do 

Espírito. Porém, aqui não se trata de qualquer santificação. Nesse ponto, a santificação se 

refere aos dons a serem eucaristizados332. Jesus mandou fazer “isto” (a refeição fraterna com 

pão e vinho) em memória, no sentido forte da palavra como aparece já no judaísmo na 

cláusula de Gamaliel333. Trata-se de um memorial que medeia nossa participação no mistério 

pascal de Cristo. 

Dito em outras palavras, o pão e o vinho tornar-se-ão ontologicamente o corpo e o 

sangue do Senhor.  Essa mudança de realidade por meio da santificação suplicada pela 

comunidade orante tem por fim a realização do mandato de Jesus Cristo e que é expresso na 

epiclese quando se diz: “que nos mandou celebrar este mistério”. Esse final da primeira 

epiclese é a chave hermenêutica pela qual se pode compreender a natureza e o significado de 

toda celebração que consiste em fazer a vontade de Jesus, fazendo o memorial de seu mistério 

pascal para termos parte nele.  

A epiclese sobre os comungantes nessa Oração Eucarística está em sintonia com a 

súplica da aceitação do sacrifício. A aceitação do sacrifício oferecido pela Igreja vincula-se 

com o Dom do Espírito Santo.  Aqui, nota-se uma relação com a primeira epiclese, haja vista 

que nela suplicou ao Pai para que o Espírito Santo santificasse as oferendas para que se 

tornassem o corpo e sangue de Cristo.  

Na relação Espírito Santo e o Filho, a epiclese suplica para que os que se aproximarem 

da mesa eucarística para comungar do corpo e sangue do Filho de Deus sejam repletos do 

Espírito Santo.  Analisando a Oração Eucarística III, nesse ponto, Mazza334 estabelece uma 

relação com Jo 19,30: “Quando Jesus tomou o vinagre, disse, ‘está consumado!’ E, inclinado 

a cabeça, entregou o espírito”, interpretando esse espírito como o dom do Espírito à 

comunidade. Para ele essa epiclese mostra a conexão entre o tema da eucaristia como 

participação na morte do Ressuscitado e que é com sua morte gloriosa que o Ressuscitado 

transmite o Espírito.  

A epiclese apresenta a unidade eclesial como fruto do Espírito Santo. A comunidade 

pede ao Pai que participando do pão e vinho eucaristizados, portanto, o corpo e sangue de 

                                                             
332 RAFFA, liturgia eucaristica, p. 617. 
333 GIRAUDO, In unum corpus, p.91-92. 
334 MAZZA, Preghiere Eucaristiche, p. 242-243. 
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Cristo presente no sacramento eucarístico, possa formar-se e crescer como corpo eclesial: “um 

só corpo e um só espírito”. O protagonista para que isso aconteça é o Espírito Santo. 

 

5 Oração Eucarística IV 

     5.1 O texto 

O Senhor esteja convosco. 
Ele está no meio de nós. 
Corações ao alto. 
O nosso coração está em Deus. 
Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 
É nosso dever e nossa salvação. 

Na verdade, ó Pai, 
é nosso dever dar-vos graças, 
é nossa salvação dar-vos glória:  
só vós sois o Deus vivo e verdadeiro 
que existis antes de todo o tempo  
e permaneceis para sempre,  
habitando em luz inacessível.  
Mas, porque sois o Deus de bondade  
e a fonte da vida, 
fizestes todas as coisas  
para cobrir de bênçãos  
as vossas criaturas 
e a muitos alegrar com a vossa luz. 
Eis, pois, diante de vós todos os anjos 
que vos servem e glorificam sem cessar, 
contemplando a vossa glória.  
Com eles, também nós, 
e, por nossa voz, tudo o que criastes 
celebramos o vosso nome,  
cantando (dizendo) a uma só voz: 
 
Santo, santo, santo…etc. 
 
Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai santo,  
a sabedoria e o amor  
com que fizestes todas as coisas: 
criastes o homem e a mulher à vossa imagem 
e lhes confiastes todo o universo, 
para que, servindo a vós, seu criador, 
dominassem toda criatura.  
E, quando pela desobediência  
perderam a vossa amizade,  
não os abandonastes ao poder da morte, 
mas a todos socorrestes com bondade,  
para que, ao procurar-vos,  
vos pudessem encontrar. 
 
E, ainda mais,  
oferecestes muitas vezes aliança 
aos homens e às mulheres  
e os instruístes pelos profetas  
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na esperança da salvação.  
E de tal modo, Pai santo, 
amastes o mundo, 
que, chegada a plenitude dos tempos,  
nos enviastes vosso próprio Filho 
para ser o nosso salvador. 
 
Verdadeiro homem, 
concebido do Espírito Santo 
e nascido da Virgem Maria,  
viveu em tudo a condição humana, 
menos o pecado; 
anunciou aos pobres a salvação,  
aos oprimidos, a liberdade,  
aos tristes, a alegria.  
E, para realizar o vosso plano de amor, 
entregou-se à morte  
e, ressuscitando dos mortos,  
venceu a morte 
e renovou vida. 
 
E, a fim de não mais vivermos para nós, 
mas para ele,  
que por nós morreu e ressuscitou,  
enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo,  
como primeiro dom aos vossos fiéis 
para santificar todas as coisas,  
levando à plenitude a sua obra. 
 
Por isso, nós vos pedimos 
que o mesmo Espírito Santo 
santifique estas oferendas,  
a fim de que se tornem 
o Corpo e o Sangue Jesus Cristo,  
vosso Filho e Senhor nosso, 
para celebrarmos este grande mistério 
que ele nos deixou 
em sinal da eterna aliança. 
 
Quando, pois, chegou a hora 
em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, 
tendo amado os seus que estavam no mundo, 
amou-os até o fim.  
Enquanto ceavam, 
ele tomou o pão,  
deu graças, 
e o partiu  
e deu a seus discípulos,  
dizendo: 
Tomai, todos, e comei: 
isto é o meu corpo,  
que será entregue por vós. 
 
Do mesmo modo, 
ele tomou em suas mãos o cálice com vinho,  
deu graças novamente 
e o deu a seus discípulos,  
dizendo: 
Tomai, todos, e bebei:  
Este é o cálice do meu sangue,  
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o sangue da nova e eterna aliança,  
que será derramado por vós e por todos, 
para a remissão dos pecados.  
Fazei isto em memória de mim. 

Eis o mistério da fé! 
Anunciamos, Senhor, a vossa morte 
e proclamamos a vossa ressurreição. 
Vinde, Senhor Jesus! 

Celebrando, agora, ó Pai,  
a memória da nossa redenção,  
anunciamos a morte de Cristo 
e sua descida entre os mortos, 
proclamamos a sua ressurreição 
e ascensão à vossa direita, 
e, esperando a sua vinda gloriosa,  
nós vos oferecemos o seu corpo e Sangue,  
sacrifício do vosso agrado 
e salvação do mundo inteiro. 
 
Olhai, com bondade, 
o sacrifício que destes à vossa Igreja 
e concedei aos que vamos participar  
do mesmo pão e do mesmo cálice 
que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo,  
nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo 
para o louvor da vossa glória. 
 
E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos 
pelos quais vos oferecemos este sacrifício:  
o vosso servo o papa N., 
o nosso bispo N.,  
os bispos do mundo inteiro, 
os presbíteros  e todos os ministros, 
os fiéis que, em torno deste altar, 
vos oferecem este sacrifício, 
o povo que vos pertence  
e todos aqueles  
que vos procuram de coração sincero. 
 
Lembrai-vos também dos que morreram  
na paz do vosso Cristo  
e de todos os mortos, 
dos quais só vós conhecestes a fé. 
 
E a todos nós, vossos filhos e filhas,  
concedei, ó Pai de bondade,  
que, com a Virgem Maria, mãe de Deus, 
com os apóstolos e todos os santos,  
possamos alcançar 
a herança eterna no vosso reino, 
onde, com todas as criaturas,  
libertas da corrupção do pecado e da morte, 
vos glorificaremos 
por Cristo, Senhor nosso. 
 
Por ele dais ao mundo  
todo bem e toda graça. 
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Por Cristo, 
com Cristo, 
em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo-poderoso, 
na unidade do Espírito Santo, 
toda honra e toda a glória, 
agora e para sempre. 
Amém. 

 

5.2 A teologia trinitária da Oração Eucarística IV 

 

Era desejo de liturgistas e pastoralistas introduzir na liturgia romana a Anáfora 

alexandrina de São Basílio335. A ideia era para que se tivesse na liturgia romana um exemplo 

eucológico da liturgia oriental. Dois motivos sustentavam a inserção dessa Anáfora. O 

primeiro estava relacionado à própria renovação litúrgica.  Por conta disso, queriam uma 

Oração Eucarística que tivesse a dimensão do dar graças por toda economia da salvação, 

desde a criação, com exposição de todos os elementos essências da Oração Eucarística, com 

formulação inspirada na Escritura e adaptada às exigências da catequese. O segundo estava 

relacionado ao ecumenismo. No entanto, o Consilium, numa votação apertada, não aprovou a 

ideia (15 placet e 16 non placet)336. Então, baseando-se na Anáfora alexandrina de São 

Basílio, mas seguindo a estrutura anafórica romana, elaborou-se a Oração Eucarística IV.  

A unidade temática da Oração Eucarística IV a diferencia de todas outras Orações 

Eucarísticas romanas. Essa unidade inicia-se no prefácio e segue até a epiclese sobre os dons. 

É um resumo da história da salvação muito bem elaborado. Por conta disso, é impensável 

analisar separadamente os diversos elementos dessa oração procurando sua dimensão 

trinitária, como foi feito nas Orações Eucarísticas precedentes. Aqui se impõe a análise do 

conjunto eucológico. 

A Oração Eucarística IV começa louvando a Deus que, em sua eternidade, é 

transcendente, habita em luz inacessível, mas decide comunicar sua luz pela criação dos anjos 

e de toda criatura. Poderíamos perguntar: quem cria? O Pai ou a Trindade? Não é dito, mas a 

palavra “Deus”, nos textos litúrgicos denota sempre o Pai. Porém, não é possível esquecer que 

o Pai age sempre pelo Filho no Espírito Santo. A Trindade está, pois, implícita. 

                                                             
335 GIRAUDO, In unum corpus, p.313-316. 
336 BUGNINI, A reforma liturgica, p.396. 
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Essa ideia continua e é explicitada no pós-santo que possui uma profundidade 

histórico-salvfica exemplar337. É aí que vem a obra maior da criação, o ser humano. Mas, pelo 

pecado, o ser humano se afasta de Deus que não o abandona. Expressão desse não abandono 

são as alianças (no plural, porque o texto diz: “muitas vezes”). Pensa-se certamente na aliança 

com Noé, com Abraão, com o povo no Sinai. E a aliança é incentivada pelo envio dos 

profetas. Nota-se aqui a relação de fidelidade e infidelidade. Não obstante a infidelidade 

humana, Deus permanece fiel. Isso pode ser visto desde a literatura veterotestamentária, como 

atesta, por exemplo, a oração presente em Ne 9,5-37. Até aqui a Trindade não se explicita, 

porque só no Novo Testamento é que será revelada. 

Vem então Cristo na plenitude dos tempos (Gl 4,4). A partir daqui pode ser explicitada 

a Trindade, como acontece logo em seguida na encarnação (Lc 1,26-38). A missão do Filho é 

explicitada e essa consiste em anunciar o evangelho da salvação aos pobre; aos oprimidos , a 

liberdade; aos tristes, a alegria, inspirando-se longinquamente no que Jesus lê na Sinagoga de 

Nazaré (Lc 4,18-19) e como responde a João Batista, quando este envia discípulos para 

perguntar se é ele o que há de vir.  

A vida de Cristo culmina no mistério pascal, com seus momentos mais importantes 

(morte, ressurreição, Pentecostes). Com isso se completa a revelação da Trindade. A ação do 

Espírito é levar a termo a santificação que continua agora na santificação dos dons para que se 

tornem corpo e sangue de Cristo, que sela a aliança eterna, o que acontece na participação no 

mistério pascal em que se expressa o amor sem limites do Pai por nós através de seu Filho 

glorificado. 

Celebrando esse memorial, o corpo entregue, o sangue derramado, o Espírito Santo 

nos congrega num só corpo que é o corpo de Cristo, de forma que o Espírito Santo por nossa 

comunhão no corpo sacramental de Cristo faz de nós um sacrifício vivo para louvor da glória 

do Pai. Assim se patenteia a revelação trinitária: tudo vem do Pai que, por Cristo, recompõe a 

aliança, enviando o Espírito Santo sobre a Igreja e sobre os dons. Recebendo os dons 

eucaristizados nos tornamos corpo de Cristo e nele voltamos ao Pai como sacrifício vivo para 

sua glória. 

 

 

 

 

                                                             
337 GIRAUDO, In unum corpus, p.412. 
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6. Oração Eucarística V 

      6.1 O texto 

 
 
O Senhor esteja convosco. 
Ele está no meio de nós. 
Corações ao alto. 
O nosso coração está em Deus. 
Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 
É nosso dever e nossa salvação. 
 
É justo e nos faz todos ser mais santos 
 louvar a vós, ó Pai,  
no mundo inteiro,  
de dia e de noite, agradecendo 
 com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. 
 É ele o sacerdote verdadeiro 
 que sempre se oferece por nós todos, 
 mandando que se faça a mesma coisa 
 que fez naquela ceia derradeira. 
 Por isso, aqui estamos bem unidos,  
louvando e agradecendo com alegria, 
 juntando nossa voz à voz dos anjos  
e à voz dos santos todos, para cantar (dizer): 
 
Santo, santo, santo... etc. 
 
Senhor, vós que sempre quisestes 
 ficar muito perto de nós, 
 vivendo conosco no Cristo,  
falando conosco por ele, 
 mandai vosso Espírito Santo,  
a fim de que as nossas ofertas 
 se mudem no Corpo † e no Sangue  
de nosso Senhor Jesus Cristo. 
 
Mandai vosso Espírito Santo! 
 
Na noite em que ia ser entregue,  
ceando com seus apóstolos,  
Jesus tendo o pão em suas mãos,  
olhou para o céu  
e deu graças,  
partiu o pão e o entregou a seus discípulos, 
 dizendo: 
Tomai, todos, e comei: 
 isto é o meu corpo,  
Que será entregue por vós. 
 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
 ele tomou o cálice em suas mãos, 
 deu graças novamente 
 o entregou a seus discípulos, dizendo: 
tomai, todos, e bebei:  
Este é o cálice do meu sangue, 
 o sangue da nova e eterna aliança,  



144 

 

Que será derramado por vós e por todos, 
para a remissão dos pecados. 
 fazei isto em memória de mim. 
 
Tudo isto é mistério da fé! 
Toda vez que se come deste pão, 
 toda vez que se bebe deste vinho, 
 se recorda a paixão de Jesus Cristo 
 e se fica esperando sua volta! 
 
Recordamos, ó Pai, neste momento, 
 a paixão de Jesus, nosso Senhor, 
 sua ressurreição e ascensão;  
nós queremos a vós oferecer  
este pão que alimenta e que dá vida, 
 este vinho que nos salva e dá coragem. 
 
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 
 
E, quando recebermos pão e vinho, 
 o Corpo e Sangue dele oferecidos, 
 o Espírito nos una num só corpo,  
pra sermos um só povo em seu amor. 
 
O Espírito nos uma num só corpo! 
 
Protegei vossa Igreja que caminha  
nas estradas do mundo rumo ao céu, 
 cada dia renovando a esperança 
 de chegar junto a vós, na vossa paz. 
 
Caminhamos na estrada de Jesus! 
 
Daí ao santo padre, o papa N.,  
ser bem firme na fé, na caridade, 
 e a N., que é bispo desta Igreja, 
 muita luz pra guiar o seu rebanho. 
 
Caminhamos na estrada de Jesus! 
 
Esperamos entrar na vida eterna 
 com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, 
 os apóstolos e todos os santos, que na vida  
souberam amar Cristo e seus irmãos. 
 
Esperamos entrar na vida eterna! 
 
A todos os que chamastes para outra vida  
na vossa amizade  
e aos marcados com o sinal da fé,  
abrindo vossos braços, acolhei-os.  
Que vivam para sempre bem felizes 
 no reino que pra todos preparastes. 
 
A todos dai a luz que não se apaga! 
 
E a nós,  
que agora estamos reunidos 
 e somos povo santo e pecador,  
dai força para construirmos juntos 
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 o vosso reino, que também é nosso. 
 
Por Cristo, 
com Cristo, 
em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo-poderoso, 
na unidade do Espírito Santo, 
toda honra e toda a glória, 
agora e para sempre. 
 
Amém. 
 

 

6.2 Uma Oração Eucarística para o Brasil 

 
A OE V, diferentemente das quatro primeiras orações, consta tão somente no missal 

brasileiro. Ela foi composta por ocasião do Congresso Eucarístico de Manaus. Só podemos 

compreendê-la a partir do contexto eclesial brasileiro da época e da conjuntura eclesial pós-

conciliar338.   

O contexto brasileiro é marcado nessa época pela ditadura civil-militar. Isso obrigou a 

CNBB a tomar posições claras no que se referia à defesa dos direitos humanos, contra as 

torturas nos calabouços militares e nas prisões, denominadas prisões. É nesse cenário que 

emergem as Comunidades Eclesiais de Base. Sua estrutura e organização chamam atenção do 

governo ditatorial bem como da cúria romana e parte do episcopado brasileiro. O pensar 

teológico a partir da perspectiva da teologia da libertação começou a ganhar espaço. Por outro 

lado também se via o florescimento do neopentecostalismo. É nessa conjuntura que a Igreja 

do Brasil teve três iniciativas. Essas iniciativas se tornaram solo fecundo para a elaboração da 

OE V. São elas: 1) IX Congresso Eucarístico de Manaus; 2) o Ano Eucarístico; 3) Campanha 

da Fraternidade.  

A conjuntura eclesial pós-conciliar tinha no seu horizonte a renovação da liturgia. Um 

dos pontos dessa renovação foram as Orações Eucarísticas. Por muitos séculos a Igreja latina 

utilizou somente o Cânon Romano. Foi o Consilium que criou as outras três Orações 

Eucarísticas. Nesse sentido, o Concílio Vaticano II validou a riqueza do patrimônio 

eucológico da Igreja não podendo reduzir-se somente a uma anáfora. Mesmo assim, a 

linguagem das novas Orações Eucarísticas não agradou parte do episcopado, levando-os a 

criar outras Orações Eucarísticas. Esse fenômeno se tornou algo comum. Paulo VI reagiu 

determinando que não se poderia introduzir novas Orações Eucarísticas sem a prévia 

                                                             
338 TABORDA, O memorial da páscoa do Senhor, p.218. 
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autorização e que essas deveriam ser compostas por circunstâncias particulares. Ora, a Igreja 

do Brasil, considerou que um Congresso Eucarístico era uma circunstância particular. Então a 

CNBB solicitou na Santa Sé para que pudesse compor uma ou mais Orações Eucarísticas para 

o evento. A Santa Sé aprovou a composição de somente uma. Dois estudos sobre a gênese da 

Oração Eucarística V são: a tese de doutorado339 do atual bispo de Bonfim, Bahia, Hernaldo 

Pinto Farias e um artigo de Francisco Taborda. O melhor estudo até o presente momento foi 

feito por Taborda340.  

  

6.3 A Trindade na OE V  

 

A OE V possui um prefácio. Olhando sua estrutura e como ele concatena com o 

restante da OE V é de se concluir que o prefácio deve ser fixo. No campo da teologia 

trinitária, o prefácio está inserido na lógica da teologia ocidental e não oriental. Isso se 

justifica pelo fato da OE V utilizar a preposição com e não por Cristo. “Ambas preposições 

estão teologicamente corretas, embora ‘com’ expresse mais na ideia de comunhão e ‘por’, a 

de mediação”341. Desse modo, Cristo está em comunhão com Pai. Diferentemente da redação 

que hoje se tem no missal, o prefácio tinha ainda mais um parágrafo indicando o motivo do 

louvor, na versão que ainda estava em construção.  

O primeiro motivo permaneceu no qual se utiliza a categoria de sacerdócio do Filho 

como mediação e a ordem de iteração dada por Jesus. O segundo motivo assim estava 

redigido na versão em construção da Oração Eucarística: “e quando recebermos Pão e Vinho, 

o Corpo e Sangue dele oferecidos, ficamos reunidos num só Corpo, pois somos um só povo 

em seu amor”. Veja bem, esse motivo do louvor tem perspectiva pneumatológica, de modo 

que, apenas faltava mencionar de forma explícita a presença do Espírito Santo, ter-se-ia todo 

um prefácio numa perspectiva perfeitamente trinitária. O que aconteceu foi que a OE V não 

havia uma epiclese sobre os comungantes. Curiosamente, ninguém no Brasil se deu conta de 

sua ausência. Foi a Sagrada Congregação para o Culto Divino que fez a observação da falta 

dessa epiclese342.  

                                                             
339 FARIAS, Hernaldo Pinto. A Oração Eucarística do congresso eucarístico de Manaus: uma contribuição ao 
estudo da reforma litúrgica no Brasil. Tese (Doutorado em Teologia) – Pontificio Atheneo S. Anselmi, Romae, 
2012. 
340

 TABORDA, O memorial da páscoa do Senhor, p.217-246. 
341 Ibid., p.229. 
342 Ibid., p.230. 
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A partir da exigência por parte da Sagrada Congregação para o Culto Divino para que 

se compusesse uma segunda epiclese com a menção do Espírito Santo, decidiu-se realocar o 

parágrafo que se referia ao segundo motivo do louvor presente no prefácio, após a anamnese 

fazendo dele uma epiclese sobre os comungantes. Sem dúvidas, ficou muito boa a realocação, 

no entanto, poder-se-ia ter elaborado um outro parágrafo para o prefácio com um sabor mais 

pneumatológico, associando elementos de uma cristologia histórica, o que falta no atual texto 

da OE V . 

A primeira epiclese do ponto de vista trinitário é muito boa. Evidencia a relação do 

Pai, Filho e Espírito Santo. No entanto, chama o Pai de Senhor, o que pode gerar alguma 

confusão a algum desavisado que não esteja prestando a devida atenção e venha a pensar que 

esse “Senhor” seja Jesus. Também na primeira epiclese da OE V o ser humano é inserido na 

dinâmica trinitária. O Pai deseja estar sempre perto da humanidade e, por isso, envia seu Filho 

para viver conosco no Cristo. Além disso, se revela plenamente em Jesus, “falando conosco 

por ele”. É justamente porque o Pai quer estar conosco no Cristo e nele se revelou que a 

comunidade orante suplica para que mande o Espírito Santo a fim de que os dons que estão 

sobre o altar se mudem no Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma observação a 

ser feita é que o mandar não é um “verbo habitual na linguagem anafórica”343 e é uma 

maneira popular de dizer “enviar”.  

A segunda epiclese, inserindo o Espírito Santo, como mencionado, foi deslocada do 

prefácio. Por conta da aclamação que se segue à anamnese, o começo dessa epiclese não deixa 

claro que a oração está sendo dirigida ao Pai, como acontece nas OE II, III  e IV. Dá a 

entender que se trata mais de um desejo que se é expresso diante do Pai por conta de que o 

endereçamento é ao Pai no conjunto de toda a OE V. No entanto, o início dela é muito ruim e 

não se vislumbra de modo explicito a relação trinitária. Contudo, a ideia da unidade eclesial 

operada pelo Espírito Santo daqueles que participam da mesa eucarística está presente, 

seguindo a tradição anafórica das epicleses sobre os comungantes das OE II, III e IV.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
343
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CONCLUSÃO 

 

O itinerário percorrido nessa tese buscou ser uma contribuição para a teologia trinitária 

desde a perspectiva litúrgica. Toda liturgia consiste num louvor ao Deus Trindade, que, como 

tal, age na história da salvação. Indubitavelmente, a eucaristia, fonte e ápice da vida da Igreja, 

evidencia esse louvor. Formulários ao longo da história da liturgia foram elaborados para que 

se pudesse elevar esse louvor ao Pai, por Cristo, no Espírito.  

Desde a perspectiva popular e a preocupação com a ortodoxia da fé, introduziu-se uma 

festa litúrgica em honra da Trindade, embora essa iniciativa não tenha sido pacífica, mas 

envolta em disputas, não obtendo de imediato sobretudo a aprovação da Igreja de Roma. De 

toda forma, o que importa é que os cristãos tiveram a preocupação de manifestar, desde a 

liturgia, de modo explícito, sua adoração da Trindade e celebrá-la no culto litúrgico. Nesse 

sentido, não se pode e não se deve marginalizar a liturgia quando se fala de um estudo sobre a 

Trindade. A liturgia tem muito a contribuir para essa reflexão, como no caso da tese estudada. 

Não é sem razão que Achille M. Triacca denuncia que os tratados dogmáticos sobre a 

Trindade se resumem por vezes a apenas citar a liturgia como um lugar teológico “aditivo” e 

não como parte integrante para compreender verdadeiramente a Trindade344.  

Para a Igreja, o Missal Romano é fonte imprescindível para a compreensão da fé 

trinitária. Ali está explicita a fé da Igreja. Por esse motivo, buscou-se delimitar o tema ao 

Missal de Paulo VI, fruto maduro da reforma litúrgica empreendida pelo Concílio Vaticano II. 

Dele as comunidades hoje haurem seu conhecimento de fé. Nos tempos atuais urge a 

necessidade de colocar em pauta a riqueza teológica e litúrgica desse Missal, tendo em vista 

que tantas vezes ele é contestado por determinados grupos eclesiais que o rechaçam até 

mesmo como herético, buscando recurso ao Missal de Pio V. Não consideram, pois, a riqueza 

teológica presente no missal de Paulo VI, sobretudo no que diz respeito à compreensão 

trinitária, de um Deus que envolve sua comunidade, portanto, a humanidade em seu mistério 

de salvação. Abandonam assim o que a Tradição no seu sentido estrito deixou como 

testemunho credível para as gerações.    

Em sua riqueza eucológica, revendo a festa/solenidade da Trindade, o atual Missal 

Romano enriqueceu em muito essa solenidade. A perspectiva bíblica se fez mais presente. 

                                                             
344 TRIACCA, Achille M. Inculturazione liturgica e mistero trin/itario. In: AMATO, Angelo (org.). Trinità in 

contesto. Roma: LAS, 1993. P.343-373. Aqui: 343.  
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Não poderia ser de outro modo, pois o Movimento Litúrgico que antecedeu o Concílio 

Vaticano II e que foi assumido pelos Padres Conciliares incluía um retorno às fontes bíblicas, 

patrísticas e litúrgicas. Sem dúvida, o atual formulário, apesar das críticas possíveis que foram 

feitas na própria tese e que poderiam ser tidas em conta numa próxima edição típica, foi um 

passo importante no que se refere a uma percepção trinitária desde a dimensão econômica.  

As orações eucarísticas oriundas da reforma litúrgica, com a devida crítica à falta de 

perspectiva explicitamente pneumatológica do Cânon Romano, trouxeram uma riqueza 

trinitária que pôde ser percebida na tese. A oração eucarística, como a grande oração da 

Igreja, foi capaz de captar a relação trinitária na economia da salvação. Indubitavelmente, não 

se deve esquecer a importância dos Padres do Oriente no Concílio Vaticano II ao chamarem a 

atenção para a presença do Espírito Santo na liturgia. Essa observação foi assimilada pelos 

compositores das orações eucarísticas II, III e IV, evidenciando de modo claro a vida 

trinitária. Tanto foi importante que, quando no Brasil se compôs uma oração eucarística 

própria, ao ser enviada a Roma para a devida aprovação, a exigência de uma epiclese com a 

menção do Espírito Santo se impôs.  

Ao chegar no final dessa tese pode-se constatar que o Missal Romano é, sem dúvida, 

uma fonte para saber qual é a fé da Igreja e como ela a professa trinitariamente. E ainda, de 

como o Deus Trindade em seu amor insere a humanidade em seu mistério de salvação. E por 

conta desse mistério a Igreja celebra o louvor ao Pai, por Cristo, no Espírito. 
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