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RESUMO 
A liturgia renovada pelo Concílio Vaticano II propõe um retorno às fontes. A prática litúrgica 
de Jesus, o testemunho dos apóstolos e a experiência das comunidades cristãs primitivas são a 
referência para esse retorno. Ao longo dos séculos, a liturgia cristã passou por várias fases, 
chegando a afastar-se de suas origens. Esta dissertação propõe uma reflexão acerca do 
compromisso cristão à luz e a partir da liturgia, tendo como como base o capítulo segundo da 
Constituição Sacrosanctum Concilium. A assembleia litúrgica, formada pelo povo sacerdotal, 
é convidada a perceber os verdadeiros sinais da presença de Deus no mundo. A celebração da 
fé deve orientar o espírito humano a uma ação transformadora, libertadora e renovadora do 
homem em sua totalidade. O homem novo é chamado a gerar, no Espírito de Deus, uma 
realidade nova, na qual os mais pobres sejam priorizados. Esse princípio foi assimilado com 
bastante profundidade pela Igreja na América Latina, que desde cedo fez uma opção 
preferencial pelos pobres. Dessa opção deriva o compromisso cristão, que tem sua fonte no 
mistério celebrado. Quando há o rompimento entre a lex orandi e a lex vivendi, a consequência 
é uma práxis descompromissada, provocada principalmente pelo individualismo. A Igreja no 
Brasil e, de modo particular, na Amazônia, tem um compromisso social, que emana da sua 
própria natureza, pois a caridade é uma vocação própria do cristão, que tem como referência 
direta Jesus Cristo. Nesse sentido, a liturgia é o lugar privilegiado do encontro entre fé e vida, 
celebração e ação. É o lugar onde se atualiza o mistério pascal de Cristo e acontece a salvação. 
Daí a estreita relação entre liturgia e compromisso ético-cristão.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Liturgia, Sacrosanctum Concilium, Compromisso. 
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ABSTRACT 
The liturgy renewed by the Second Vatican Council proposes a return to the sources. Jesus’ 
liturgical practices, the apostles’ witness and the experience of the primitive Christian 
communities are the reference for this return. Throughout the centuries, the Christian liturgy 
went through many phases and also got away from its origins. This paper proposes a reflection 
about the Christian commitment from and in the light of liturgy, having as a basis the second 
Constitution chapter Sacrosanctum Concilium. The liturgical assembly formed by priestly 
people is invited to realize God’s presence true signs in the world. Faith celebration must guide 
the human spirit to a transforming, liberating and renewing action of man in his entirety. The 
new man is called to generate, in God’s spirit, a new reality, in which the poor may have a 
priority. This principle was understood deeply by the Latin American Church that since the 
early times made a preferential option by the poor ones. From this option derives the Christian 
commitment that has its source in the mistery being celebrated. When there is the rupture 
between the lexorandie and the lex Vivendi, the consequence is an uncommitted praxis caused 
especially by the individualism. The Church in Brazil, particularly in the Amazon region, has a 
social commitment that comes from its own nature, since charity is a vocation that describes a 
Christian that has Jesus Christ as his or her direct reference. In this regard, liturgy is a privileged 
place where faith and life, celebration and action get together. It’s the place that updates Christ’s 
Paschal mystery and where the salvation happens. For this reason there is a close relationship 
between liturgy and Christian ethical commitment. 
 
KEYWORDS: Liturgy, Sacrosanctum Concilium, Commitment. 
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INTRODUÇÃO 

O mistério pascal de Cristo é o coração da liturgia cristã. Partindo desse princípio, não 

há como dissociar liturgia de compromisso, pois para ela tudo converge e dela tudo emana. 

Qualquer tentativa de separação nesse sentido, constitui um verdadeiro atentado à natureza da 

liturgia renovada pelo Concílio Vaticano II e destoa da prática litúrgica de Jesus, adotada pelos 

apóstolos e pelas comunidades cristãs primitivas. 

Passados mais de 50 anos da publicação da Constituição Sacrosanctum Concilium, tem-

se verificado uma tentativa de retorno a uma liturgia despida de qualquer compromisso com a 

realidade e com a transformação social. O fixismo rubricista e os paramentos luxuosos dão o 

tom a essas celebrações. Além disso, os meios de comunicação validam esse tipo de liturgia e 

impõem novas normas litúrgicas que priorizam o individualismo, em detrimento do 

comunitário, e o espetáculo no lugar do mistério. A participação ativa se confunde com 

demonstrações de histerias coletivas e a língua vernácula tem dado lugar ao latim e a outros 

dialetos estranhos. O sujeito da ação litúrgica não é Cristo, tampouco o povo sacerdotal na sua 

diversidade de dons e ministérios, mas apenas o ministro ordenado e alguns iluminados, 

encarregados de proferirem oráculos de cura e libertação.  

A partir dessas constatações, decidimos investigar a relação existente entre liturgia e 

compromisso cristão. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica qualificada. 

Documentos da Igreja e publicações especializadas foram a base da pesquisa.  

Alguns questionamentos balizaram a investigação: a) como expressar o mistério pascal 

acontecendo na história? b) qual a contribuição da Sacrosanctum Concilium para a formação 

de um povo profético e sacerdotal a serviço da transformação social? b) de que forma a liturgia 

pode contribuir na formação de uma fraternidade universal?  

 Quando se fala em mistério pascal, entende-se como o núcleo central da fé cristã 

professada e anunciada ao longo dos séculos. O mistério pascal compreende a paixão, morte, 

ressurreição e ascensão de Jesus. Esses acontecimentos comportam, em si mesmos, um 

compromisso sócio-transformador. “Num mundo dominado pela injustiça, Deus se revela como 

o Amor que vem restaurar a justiça, de tal forma que a justiça será totalmente obra de Deus e 

totalmente obra do homem: do justo Jesus e, por ele e com ele, de todos os homens e mulheres 

que o acolherem na comunhão do Espírito”1. Professar a fé em Jesus e celebrar o seu mistério 

                                                             

1 GOPEGUI, Juan A. Ruiz de. Experiência de Deus e Catequese Narrativa. São Paulo: Loyola, 2010. 
p. 166.  
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de amor na liturgia, exige compromisso por parte de quem adere ao plano de Deus realizado 

em Jesus Cristo, que passa pela experiência da cruz. 

 A própria palavra liturgia carrega em sua origem etimológica a dimensão do 

compromisso. Na Grécia Antiga, o liturgo era a pessoa encarregada de prestar algum tipo de 

serviço público. Isso implicava em compromisso com consequências práticas na vida do povo. 

Também na Sagrada Escritura, o termo liturgia está associado com algum tipo de 

responsabilidade. No Antigo Testamento, somente os sacerdotes e levitas podiam oferecer o 

sacrifício em nome da comunidade, a qual se comprometia em observar as leis e os 

mandamentos. Já no Novo Testamento Jesus, mesmo sem romper em definitivo com o antigo 

culto judaico, estabelece uma nova forma de culto a Deus. “O que Jesus quer é resgatar e 

garantir o fundamento do culto, a saber, o Amor que se desdobra na prática da justiça, da 

misericórdia, do perdão (cf. Mt 9,13; Os 6,6)”2. 

 Foi com esse espírito que os apóstolos e as primeiras comunidades cristãs passaram a 

celebrar a liturgia inaugurada por Jesus. Desde cedo, percebeu-se que não é possível separar fé 

e vida, celebração e ação. Neste sentido, ao se reunirem para celebrar o mistério pascal, os 

cristãos tinham a preocupação de não excluir ninguém e suprir as necessidades dos mais pobres, 

sobretudo, os órfãos e as viúvas. Essa prática continuou na Igreja durante os primeiros séculos 

do cristianismo.  

 Com a pax romana3 de Constantino, houve uma reviravolta na forma da Igreja celebrar 

a liturgia. O que antes era uma reunião fraterna, passou a ser sinônimo de obrigação. As 

celebrações perderam o caráter familiar e se tornaram cerimônias luxuosas. O povo se 

identificava cada vez menos com o que acontecia no interior das basílicas. A língua, aos poucos, 

foi sendo substituída pelo latim, compreendido apenas pelos mais cultos. Com isso, a dimensão 

do compromisso também foi se perdendo ao longo do tempo.  

 Uma primeira tentativa de retorno à liturgia das origens aconteceu no Concílio de 

Trento. Mas, dada a falta de tempo, os padres conciliares se limitaram a ratificar a prática 

litúrgica da Idade Média. Contudo, não se pode negar a grande contribuição tridentina para 

evitar os abusos até então verificados e denunciados pelos reformadores. Porém, o que se 

                                                             

2 BUYST, Ione; SILVA, José Ariovaldo. O mistério celebrado: memória e compromisso 1. 2ed. São 
Paulo: Paulinas; Siquém, 2006. p. 26. 
3 Em 313, o Imperador Constantino assinou o Edito de Milão, no qual “declarava que o Império Romano 
seria neutro em relação ao credo religioso, acabando oficialmente com toda perseguição sancionada 
oficialmente, especialmente do cristianismo” (https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89dito_de_Mil%      
C3%A3o). Acesso em 10 jul. 2017. 
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sucedeu ao Concílio foi uma uniformidade litúrgica e o engessamento provocado pelas rubricas 

e pela observância radical das sentenças conciliares. A consequência disso foi uma 

multiplicação de missas para ninguém e o surgimento de uma infinidade de devoções. 

 Na contramão de tudo isso, surgiu o Movimento Litúrgico (ML), propondo uma reflexão 

sobre a participação ativa dos fiéis na celebração litúrgica e a revisão da forma como a Igreja 

celebrava o mistério pascal de Cristo. Através de publicações, encontros, seminários, 

congressos e outras iniciativas práticas, o Movimento ganhou a simpatia de teólogos e se 

espalhou pelo mundo inteiro. Mas, também enfrentou adversários. Finalmente, em 1947, o ML 

ganhou o reconhecimento oficial da Igreja, com a publicação da Carta Encíclica Mediator Dei, 

do Papa Pio XII. No Brasil, o Movimento Litúrgico começou em 1933. 

   Com a inauguração do Concílio Vaticano II, em 1962, o tema da liturgia foi o primeiro 

a ocupar os debates. No ano seguinte, foi publicado o primeiro documento do Concílio, a 

Constituição Sacrosanctum Concilium sobre a Sagrada Liturgia. O Documento estabelece os 

princípios e as normas para a renovação e incremento da liturgia. Contudo, “o grande mérito 

do Concílio foi de ter colocado a liturgia numa perspectiva eminentemente teológica e pastoral. 

Superou-se uma visão exclusivamente estética e ritualista da liturgia em favor de sua 

compreensão teológica”4.  

 De acordo com a Sacrosanctum Concilium, a obra da salvação de Deus é a pedra angular 

para pensar toda a ação litúrgica da Igreja. “Deus, nosso Salvador, que quer que todos os 

homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade” (1Tim 2,4) . Para realizar esse 

seu querer, ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, não para condenar o mundo, mas para 

que o mundo fosse salvo por ele (Jo 12,47). A salvação é a pedra fundamental da ação de Cristo 

e esta ação salvadora continua na Igreja, pela liturgia. Por isso, a liturgia ao mesmo tempo em 

que revela, ela realiza a dimensão profunda e histórica da salvação. 

 O presente trabalho tem como título “Liturgia e Compromisso Cristão à luz e a partir da 

Sacrossantum Concilium”. O título já quer deixar claro o que se pretende: identificar a relação 

intrínseca entre liturgia e compromisso cristão. O texto base utilizado para fundamentar a 

pesquisa foi a própria Constituição conciliar, além de outros documentos da Igreja e obras de 

autores peritos no assunto, dentre os quais destacamos: Ione Buyst, José Ariovaldo, Dionísio 

Boróbio, Francisco Taborda, Juan Ruiz Gopegui, Aimé Martimort e Salvatore Marsili. A partir 

                                                             

4
 BUYST; SILVA, Op. cit., p. 65. 
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de uma leitura crítica das obras escolhidas, foi possível elaborar esta dissertação, a qual está 

dividida em três capítulos. Cada capítulo possui uma breve introdução e uma conclusão. 

 O primeiro capítulo faz uma abordagem histórica a respeito da liturgia, desde as origens 

até o Concílio Vaticano II. Trata de temas como a etimologia da palavra e como era utilizada 

na Grécia Antiga; o uso do vocábulo na Sagrada Escritura, tanto no Antigo como no Novo 

Testamento; a prática litúrgica de Jesus e de seus apóstolos; as diversas fases da liturgia da 

Igreja, com seus altos e baixos; a tentativa de renovação do Concílio de Trento; o surgimento 

do Movimento Litúrgico e a sua prática no Brasil. Consideramos importante esse panorama 

histórico para uma adequada compreensão acerca da importância da renovação litúrgica 

patrocinada pelo Concílio Vaticano II. 

 No segundo capítulo, faz-se uma análise da liturgia renovada pelo Concílio, sob a ótica 

do compromisso cristão, tendo como base o capítulo dois da Constituição Sacrosanctum 

Concilium. A escolha desse capítulo se deve ao fato de que o mistério pascal, âmago da liturgia, 

é fonte e ápice de toda e qualquer ação da Igreja, devendo levar o fiel ao exercício da caridade. 

Além disso, traduz com maior clareza as mudanças práticas propostas pelos padres conciliares. 

Temas como natureza e sacramentalidade da liturgia, povo sacerdotal como sujeito da ação 

litúrgica, participação ativa dos fiéis, Palavra de Deus na liturgia e outros elementos restaurados 

pelo Concílio são abordados.   

Já o terceiro capítulo discorre sobre a recepção e aplicação da Sacrosanctum Concilium 

na Igreja da Amazônia e o compromisso cristão daí decorrente. O texto faz uma análise sobre 

a prática litúrgica de Jesus e sua opção pelos pobres, o exemplo dos apóstolos e das primeiras 

comunidades cristãs, a volta do Concílio às fontes de uma liturgia compromissada, a América 

Latina e o Brasil na vanguarda do compromisso cristão à luz e a partir da liturgia e como a 

Igreja na Amazônia buscou traduzir tudo isso, com liturgias vivas e alegres.  

Assim, esperamos contribuir com a reflexão acerca da urgente necessidade de beber na 

fonte da renovação litúrgica do Concílio Vaticano II, para que a liturgia seja manancial do 

compromisso que a Igreja tem de assumir não somente a luta social de seu povo, mas também 

de celebrar os seus sofrimentos, alegrias, esperanças, suscitando pela Palavra uma atitude de 

mudança da realidade e transformação social. Em síntese, é preciso tornar a liturgia mais 

autêntica e bela, a fim de que seu esplendor ilumine toda a vida e ação evangelizadora da Igreja 

e transpareça a salvação de Deus para toda a humanidade. 
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1 LITURGIA: DAS ORIGENS AO CONCÍLIO VATICANO II 

Apesar de nos dias atuais estar associado quase que exclusivamente ao culto cristão, o 

termo liturgia tem uma história que ultrapassa as fronteiras do cristianismo. De origem grega, 

a palavra liturgia nasceu no mundo pagão, foi absorvida pela cultura hebraica e passou a 

designar o culto ao Deus Único prestado pelos sacerdotes e levitas. No Novo Testamento (NT), 

liturgia assinala as assembleias das primeiras comunidades cristãs sem, contudo, fazer 

referência também a outros significados. Ao longo dos séculos, a liturgia cristã foi adquirindo 

novas formas e regulamentações, chegando a afastar-se completamente de seu sentido original. 

Neste capítulo, faremos uma breve exposição sobre a evolução da liturgia, desde a sua origem 

etimológica até o Concílio Vaticano II. 

1.1 Etimologia da palavra liturgia 

A origem da palavra liturgia remonta à Grécia Antiga. O termo é oriundo do grego 

clássico leitourgía, cuja raiz é a união das palavras lêit (lêós-laós), que significa povo, popular; 

e érgon  ̧ que corresponde a obra, ação. Neste sentido, pode-se traduzir liturgia como sendo 

“ação em favor do povo”. Os seus correspondentes leitourgeîn e leitourgós, também tinham o 

mesmo significado. Ambos eram usados no sentido absoluto, não havendo necessidade de 

especificar o objeto. Tampouco, indicar a origem ou o destino popular de uma ação ou de uma 

iniciativa exercida livremente, independente de qual fosse. Toda ação do povo ou para o povo 

era considerada uma liturgia5.  

1.2 A liturgia na antiguidade 

Inicialmente, liturgia era um serviço voluntário, feito em favor da coletividade, tanto 

por pessoas individualmente, como por famílias ou até mesmo comunidades. Contudo, aos 

poucos, liturgia deixou de ser uma ação livre e passou a ser sinônimo de serviço obrigatório, 

mas, com o mesmo caráter de ação em favor do povo. Em algumas situações, liturgia era 

sinônimo de castigo. As pessoas e famílias mais abastadas eram obrigadas, por lei, ao 

cumprimento de determinadas liturgias em favor do estado. Algumas dessas famílias chegavam 

a falir, dadas as exigências econômicas a que estavam forçadas a cumprirem. 

                                                             

5 Para saber mais sobre a etimologia da palavra liturgia, recomendamos a obra de Julián López Martin, 
na qual o autor discorre sobre a liturgia na economia da salvação. (MARTÍN, Julián López. La Liturgia 
de la Iglesia: Teología, historia, epiritualidad y pastoral. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 
2009). 
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Na época helenística, o termo “Liturgia” serve para indicar o “serviço 
obrigatório do trabalho”, a que deviam submeter-se determinadas 
comunidades ou categorias de pessoas, tanto em troca de direitos e vantagens 
particulares a elas reconhecidas pelo Estado, como em castigo de eventuais 
revoltas contra a autoridade do Estado. Desenvolveu-se o sistema 
principalmente no Egito, na época dos Ptolomeus (século II a.C), mas 
posteriormente permaneceu em vigor também na época imperial romana.6 

Nas cidades gregas, notadamente em Atenas, existiam basicamente dois tipos de 

liturgias: as chamadas liturgias cíclicas e as liturgias extraordinárias. As liturgias cíclicas eram 

aquelas que se repetiam a cada ano ou de tempos em tempos. Faziam parte desse tipo de liturgia 

as apresentações do coro no teatro grego e as olimpíadas, entre outras ações. Essas liturgias 

eram desenvolvidas por cidadãos gregos ou famílias.  

As liturgias extraordinárias, por sua vez, eram ações realizadas em momentos 

importantes da vida do povo. Quase sempre essas liturgias se davam em períodos críticos, 

sobretudo, em situações de conflitos graves. Desta forma, o armamento de um navio para a 

guerra, por exemplo, constituía uma espécie de liturgia. Os homens encarregados dessas tarefas 

eram revestidos com honras e encargos e realizavam uma série de obras em benefício de todos 

os cidadãos.  

O termo liturgia também servia para designar o conjunto de serviços que constituíam o 

culto aos deuses, sobretudo, no Egito antigo. Essas liturgias, em sua maioria, aconteciam nos 

templos, sob a responsabilidade de sacerdotes encarregados do oferecimento do culto aos 

deuses. Outras liturgias também eram realizadas em pequenos santuários domésticos, porém, 

com o mesmo sentido de culto à divindade. Com isso, aos poucos o termo vai se distanciando 

do seu significado literal e passa a ser sinônimo de serviço de culto a Deus.  

1.3 A liturgia na Bíblia 

Com a tradução grega da Bíblia pelos LXX, a palavra liturgia ganhou um sentido 

essencialmente religioso. Na versão Septuaginta, o verbo leitourgéô aparece aproximadamente 

100 vezes, enquanto que o substantivo leitourgía pode ser encontrado cerca de 400 vezes, 

ambos indicando o ministério sagrado desenvolvido pelos sacerdotes e pelos levitas em favor e 

em nome do povo, tanto na tenda, como no templo7.  

                                                             

6 MARSILI, S. A Liturgia, momento histórico da salvação. São Paulo: Paulinas, 1987. p. 40 
7 MARTÍN, Julián López. La Liturgia de la Iglesia: Teología, historia, epiritualidad y pastoral. Madrid: 
Biblioteca de Autores Cristianos, 2009. p. 41. 
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Os tradutores fazem, no entanto, uma distinção entre o culto público prestado pelos 

descendentes de Aarão e de Levi e o culto privado oferecido pelo povo. Enquanto que o culto 

levítico-sacerdotal é traduzido por shêrêt, abhâd e abhôdâh, designando o serviço cultual ao 

Deus verdadeiro, o correspondente feito pelo povo é traduzido por latreía e doulía¸ ou seja, 

adoração e honra. Isso porque embora a função cultual pertencesse a todo o povo de Israel, era 

exercida de forma oficial e pública apenas pelos sacerdotes e levitas8.   

Mas, ao longo da Sagrada Escritura, percebe-se um desenvolvimento na concepção do 

termo. Enquanto no Antigo Testamento liturgia indica sempre o serviço religioso, no Novo 

Testamento, o termo quase não tem nenhuma relação com o culto religioso, à exceção do texto 

de Atos 13,2, em que o autor se utiliza do vocábulo liturgia para indicar a assembleia celebrante.   

1.3.1 A liturgia no Antigo Testamento  

O termo liturgia é recorrente no Antigo Testamento. Sua tradução indica exclusivamente 

o culto a Deus prestado pelos sacerdotes e pelos levitas. “Na intenção dos LXX, a palavra 

‘Liturgia’ adquiria o valor do termo técnico para indicar o ‘culto levítico’ enquanto tal, isto é, 

uma forma cultual determinada por um cerimonial próprio fixado nos livros da Lei e reservada 

a uma categoria particular de pessoas”9, neste caso, os sacerdotes levíticos, que eram 

considerados de uma categoria mais alta e mais nobre que as demais.  

 Para Lutz (2003), “o início da liturgia do povo da antiga aliança pode ser visto no Livro 

do Êxodo, que descreve como Deus escolheu um povo e fez dele povo sacerdotal. Quando Israel 

tinha saído do Egito, passando pelo mar Vermelho, e se encontrava no deserto, Deus quis fazer 

com ele uma aliança”10. Trata-se de um culto predominantemente espiritual fundamentado no 

pacto de Deus com o povo de Israel. “Israel foi constituído ‘povo de Deus’ para o serviço de 

Deus; nasce, pois, como ‘povo sacerdotal’”11. Em outras palavras, pode-se dizer que Israel é o 

arquétipo do povo consagrado a Deus. Isso, no entanto, tem suas exigências. 

O que Deus exige do povo é que ouça sua voz e guarde sua aliança. Assim os 
israelitas serão um reino de sacerdotes e uma nação santa. Nação “santa” quer 
dizer: nação consagrada ao serviço e ao culto do Senhor. Nota-se que a palavra 
hebraica que significa serviço significa ao mesmo tempo sacrifício, culto ou 
liturgia. A liturgia primordial de Israel era, portanto, um culto espiritual: ouvir 

                                                             

8MARTÍN, Op. cit., p. 41-42. 
9 MARSILI, Op. cit., p. 42 
10LUTZ, Gregório. A Natureza da Liturgia. In: Revista Pastoral, p. 10-16, maio/junho, 2003. Disponível 
em http://www.vidapastoral.com.br/artigos/liturgia/a-natureza-da-liturgia/. Acesso em 10 mar. 2017. 
11 AUGÉ, Matias. Liturgia: história, Celebração, Teologia, Espiritualidade. 4.ed. São Paulo: Ave Maria, 
2013, p. 28 
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a palavra de Deus e vivê-la. Este culto era a liturgia de todo o povo, do povo 
consagrado ao serviço de Deus.12  

Uma vez que liturgia designa o serviço cúltico dos sacerdotes e levitas, não há como 

separar culto e vida. O Shemá Israel é, ao mesmo tempo, o mandamento da escuta e uma 

exortação à fidelidade a Deus e à prática da justiça. Tal ensinamento deve ser passado de 

geração a geração e também ser celebrado, sobretudo, por ocasião da páscoa. Não se trata, pois, 

de um culto vazio, tampouco baseado em sacrifícios. Pelo contrário, o sacrifício não era 

condizente com a vida do povo, principalmente dos mais simples. Percebia-se um verdadeiro 

“divórcio entre a vida do povo e os sacrifícios oferecidos no templo. Israel não obedecia à 

Palavra de Deus, e assim os sacrifícios não eram expressão de entrega de si a Iahweh”13. Essa 

dicotomia entre fé celebrada e a prática do povo de Israel era objeto de denúncia dos profetas.  

 A liturgia no Antigo Testamento, portanto, demonstra que se trata de uma ação dirigida 

a Deus, por pessoas escolhidas para tal finalidade. Neste sentido, tem razão Marsili, ao afirmar 

que “liturgia, no texto grego da Sagrada Escritura, foi escolhido porque ele podia representar 

da melhor maneira o culto de Iahweh, segundo uma forma exterior divinamente estabelecida e 

confiada ao sacerdócio levítico”14. Com isso, ao mesmo tempo em que traduz a etimologia da 

palavra, o Antigo Testamento dá ao termo liturgia um sentido novo, estritamente religioso. 

1.3.2 A liturgia no Novo Testamento 

A evolução do termo liturgia também se percebe na Sagrada Escritura. Enquanto no 

Antigo Testamento o termo tem um caráter eminentemente religioso e cultual ao indicar o 

serviço dos sacerdotes e dos levitas no templo e nas tendas, no Novo Testamento, a palavra 

liturgia e seus correlativos aparecem apenas 15 vezes e com sentidos diferentes. Além do 

serviço sacerdotal veterotestamentário, liturgia também aparece com o significado de serviço 

público oneroso, a exemplo do que ocorria na Grécia Antiga. É possível, ainda, encontrar o 

termo indicando o culto espiritual e, finalmente, no sentido de culto comunitário cristão15.  

Os textos em que liturgia aparece como sinônimo de serviço público dispendioso são: 

Rm 13,6; 15, 27; Fl 2, 25.30; 2Cor 9,12; Hb 1,7.14. Em todos esses textos, é possível perceber 

                                                             

12 LUTZ, Gregório. Op. cit. 
13 Ibidem 
14 MARSILI, Op. cit., p.44. 
15 Para aprofundar mais sobre o assunto, indicamos o capítulo primeiro do livro A Liturgia momento 
histórico da salvação. Nesse capítulo, intitulado “Liturgia”, S. Marsili, Op. cit., apresenta vários textos 
do Novo Testamento em que o termo liturgia e seus correspondentes aparecem em seus respectivos 
sentidos. 
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que a ação é realizada por alguém em favor de outrem. A obra, embora muitas vezes traga 

benefícios, torna-se custosa para aquele que a realiza.  

No sentido de culto sacerdotal à maneira do Antigo Testamento, o termo liturgia aparece 

nos textos de Lc 1,23; Hb 8,2.6; 9,21; 10,11. São escritos nos quais os autores fazem referência 

ao serviço dos sacerdotes no templo, se não diretamente, mas por analogia, como é o caso da 

Carta aos Hebreus. Em todo caso, o termo liturgia está associado ao serviço levítico-sacerdotal. 

Já liturgia como significado de culto espiritual, aparece apenas nos escritos paulinos. 

Em Rm 15,16, Paulo usa a palavra liturgia para referir-se ao seu próprio ministério e ao mesmo 

tempo ao sacrifício a ser oferecido a Deus, ou seja, os pagãos. O mesmo acontece em Fl 2,17, 

onde o Apóstolo fala de um culto espiritual, utilizando-se de elementos do culto do Antigo 

Testamento. 

Em apenas um texto do Novo Testamento é que o termo liturgia pode ser tomado como 

sinônimo de culto ritual e celebrativo. Em Atos 13,2 se lê: “Celebrando eles o culto em honra 

do Senhor e jejuando, disse-lhes o Espírito Santo...”. O texto deixa transparecer que se trata de 

uma reunião litúrgica. Não há dúvida de que se trata de uma renovação do culto da Antiga 

Aliança. 

Portanto, o Novo Testamento, diferente do Antigo Testamento, recorre ao termo liturgia 

para fazer referência a vários sentidos de uma mesma palavra. Contudo, apesar de significados 

diferentes, no Novo Testamento, liturgia conserva a definição originária de serviço, seja para 

designar o cuidado dos pobres, ou o culto do Templo. E é com esta acepção que Jesus inaugura 

a sua liturgia. 

1.4 Jesus e a liturgia judaica  

Não há dúvida de que Jesus, como bom judeu, viveu de forma profunda, simples e alegre 

a liturgia hebraica. Diferentemente do que possa parecer à primeira vista, Jesus não se contrapõe 

ao culto judaico, embora ele o tenha vivido de maneira singular. Ele viveu e atuou dentro do 

sistema de culto de seu povo. Com frequência os evangelhos relatam Jesus presente no templo 

(Mt 21, 12; Lc 22,53, Jo 7,14; Mc 14,58) e também na sinagoga aos sábados, “segundo seu 

costume” (Lc 4,16). Ele não deixa de cumprir o princípio do culto do templo e das festas de 

peregrinação (Lc 2,41-42; Jo 2,13; 5,1; 7,2-14; 10,22-23). Jesus, no entanto, mantém certa 

independência em relação a alguns preceitos judaicos, como a lei do sábado, por exemplo.  
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Jesus e os apóstolos não criaram uma liturgia totalmente nova. Foi sobre 
formas cultuais já existentes que procuraram encarnar o novo “culto em 
espírito e verdade” inaugurado por Jesus (cf. Jo 4,23). Aliás, Jesus mesmo 
declarou que não veio para abolir a lei e os profetas, mas para dar-lhes 
cumprimento (Mt 5,17). Não veio para romper com a liturgia dos pais, mas 
para aperfeiçoa-la. E ele o fez dando nova orientação a certos ritos judaicos já 
existentes.16  

Por outro lado, percebe-se que Jesus condena com veemência a incoerência dos seus 

pares e exige a conversão. Ao mesmo tempo, “anuncia o fim do culto hebraico enquanto 

expressão cultual própria do AT”17. Jesus assume uma postura bastante crítica no que se refere 

ao culto da religião judaica. Neste sentido, pode-se dizer que Jesus dá continuidade à pregação 

dos profetas, que denunciavam o reducionismo do culto a Iahweh apenas a práticas exteriores, 

sobretudo o culto sacrifical no templo. Jesus anuncia um novo culto em espírito e verdade (Jo 

4, 23-24) e inaugura uma nova forma de culto, que tem como base a oração. 

Os evangelhos nos permitem ver que Jesus está habituado também com outra 
forma de culto que é a oração. Vemo-lo tomar parte na oração oficial do povo 
celebrada na reunião sinagogal do sábado (Mt 4,23; 13,54; 22,39-45; Mc 1,38-
39; 3,1-; 6,2; Lc 4,16.44; 6,6; 13,10; Jo 6,59; 18,20). Mas assistimos também 
a sua oração pessoal feita seja em público (Mt 11,25-28; Lc 10,21-22; Jo 
11,41-42) ou pelo menos diante do público mais restrito de seus apóstolos e 
discípulos (Mt 14,23; 26,39-42; 27,46; Mc 1,35; 14,36; 15,34; Lc 5,16; 6, 16; 
9,28; 22,39,45).18 

A prática religiosa de Jesus está sempre associada a uma ação salvífica, que serve para 

validar o seu discurso. Ele atualiza o texto sagrado, a exemplo do que fez na sinagoga de Nazaré: 

"Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura" (Lc 4,21). Jesus não se 

fechava em gabinetes. Ele sempre estava no meio do povo, deixava-se tocar e se deixava 

questionar por seus interlocutores. Com isso, ele tinha uma grande proximidade com o povo, o 

que lhe permitia falar sobre os acontecimentos cotidianos e relacioná-los com a Palavra de 

Deus, tornando-a mais acessível. 

Deste modo, sua pregação não ficava restrita a discursos para as multidões, tampouco a 

sermões na sinagoga, mas é traduzida através de sua própria vida e por isso, "ensinava como 

quem tem autoridade e não como os escribas" (Mc 1,22). O povo percebia a autoridade de Jesus 

a partir da coerência entre pregação e vida, compromissada com os pobres, necessitados e 

                                                             

16 BUYST; SILVA, 2006. p. 25. 
17 MARSILI, S. Das origens da Liturgia cristã às caracterizações rituais. In: Panorama histórico geral 
da Liturgia. São Paulo: Paulinas, 1987. p. 12. 
18 Ibidem, p. 13 
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oprimidos, numa constante e vitoriosa luta contra todo tipo de mal. Jesus vivia o que pregava e 

pregava o que vivia. Pode-se dizer que a liturgia de Jesus é a liturgia da vida, livre dos rigores 

da lei hebraica. 

A estrutura da liturgia judaica possui três unidades distintas, mas relacionadas entre si: 

o Shemá Israel, a grande profissão de fé do povo hebreu, a tefillah, ou seja, um conjunto de 

bênçãos e orações, e a queri’at Torá, que é a leitura da lei feita no templo. Essas práticas rituais 

acontecem nos âmbitos pessoal, familiar e comunitário.  Contudo, é no templo e na sinagoga, 

considerados lugares de culto e também de ensinamento, onde acontecem os momentos mais 

importantes da prática religiosa hebraica. O próprio Jesus ia com frequência à sinagoga para 

ensinar (Mt 4,23; 13, 54; Mc 1,21; 6,2; Jo 6,59). O culto sacrifical, as festas importantes e a 

Berakah são as expressões mais significativas da liturgia do povo hebreu19. 

1.5 A liturgia cristã no período apostólico e nas comunidades primitivas 

Com a prática religiosa de Jesus, a liturgia hebraica fica superada pela liturgia cristã. 

Embora Jesus não tenha prescrito regras litúrgicas, o mandato de batizar e celebrar a Eucaristia 

configura a instituição de cultos rituais. Ele também confiou aos apóstolos a missão de pregar 

o Evangelho a toda criatura. O mandato missional capacita os discípulos a prolongarem na 

história aquilo que fez Jesus ao longo de sua vida pública: “Ide por todo o mundo, proclamai o 

Evangelho a toda criatura” (Mc 16,15).  

Não obstante as perseguições, os apóstolos se mantiveram fiéis ao Mestre e suas 

pregações deram origem às comunidades critãs primitivas. “Aqueles, pois, que acolheram sua 

palavra, fizeram-se batizar. E acrescentaram-se a eles, naquele dia, cerca de três mil pessoas” 

(At 2,41). As primeiras pregações tinham lugar nas sinagogas, dado que os primeiros cristãos 

continuaram frequentando os lugares de culto dos judeus.  

A Igreja apostólica, proclamando o acontecimento salvífico “Jesus Cristo”, 
criou formas novas; ela seguiu os ensinamentos do Senhor, apoiando-se porém 
nesse processo em formas próprias da vida religiosa cotidiana da qual os 
primeiros discípulos provinham e na qual continuaram a viver por muito 
tempo. As formas novas parecer ser: 

- o Batismo em nome de Jesus: isto é, um banho com a invocação do nome de 
Cristo Jesus, enviado pelo Pai para comunicar o Espírito; 

                                                             

19 Quem desenvolve com bastante propriedade o tema da liturgia judaica é Carmine Di Santi, em sua 
obra sobre o tema, na qual reconstrói o significado e o dinamismo da oração israelita, reencontrando as 
origens da liturgia cristã na liturgia israelita. (SANTE, Carmine Di. Liturgia Judaica: Fontes, Estrutura, 
Orações e Festas. São Paulo: Paulus, 2004).  
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- a fração do pão ou ceia do Senhor, memorial de sua morte; 

- a oração, sob várias formas; 

- a imposição das mãos para conferir o Espírito, junto ao poder de presidir a 
comunidade eclesial.20  

Apesar da novidade do culto cristão, os apóstolos não romperam abruptamente com a 

liturgia hebraica. Eles ainda viviam um tempo de adaptação à novidade trazida por Cristo. Com 

frequeência iam ao Templo. “Após a ascensão de Cristo, eles continuaram de certa maneira 

vinculados ao templo, participando das orações que nele se faziam. Porém, evitavam participar 

dos sacrifícios rituais”21. Contudo, a pregação apostólica tinha como conteúdo fundamental o 

kerigma, ou seja, “o anúncio de que Jesus de Nazaré é o filho de Deus que se fez homem, 

morreu e ressuscitou para a salvação de todos”22.  Os apóstolos continuaram a missão de Jesus 

e “a pregação da época apostólica foi essencialmente uma interpretação, uma hermenêutica, 

com caráter dialético, de modo que o testemunho dos primeiros cristãos não consistiu somente 

em demostrar a fé praticamente pela vida, mas dar-lhe quando era necessário, como 

testemunho” 23. Isso significa que os seguidores de Jesus Cristo, apesar de continuarem 

frequentando os lugares de culto hebraico, assumiram uma nova forma de celebrar a liturgia.   

 Conforme Marsili, “há outras provas bem claras de existirem desde o princípio na Igreja 

apostólica formas litúrgicas próprias bem estabelecidas, tais como a Ceia do Senhor e o 

Batismo, que se ligavam diretamente a Cristo”24. É importante notar que a Ceia do Senhor de 

que fala Marsili é uma continuação da ceia pascal, mas com ritos próprios. Isso é possível 

observar, sobretudo, no testemunho de Paulo, que fala sobre as disposições práticas acerca da 

assembleia litúrgica da comunidade de Corinto (1Cor 11,17-34). Ao reprovar os abusos 

verificados por ocasião da celebração da Ceia, Paulo deixa clara a existência de uma tradição 

litúrgica praticada pelos apóstolos. O mesmo pode-se verificar nos escritos sinóticos. Os relatos 

que tratam da instituição da eucaristia demonstram que as comunidades celebravam a Ceia do 

Senhor como um rito tipicamente cristão.  

                                                             

20 NEUNHEUSER, Burkhard. História da Liturgia através das épocas culturais. São Paulo: Loyola, 
2007. p. 39-40. 
21 BUYST; SILVA, Op. cit., p. 27. 
22 CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Anúncio Querigmático e Evangelização 
Fundamental. Brasília: CNBB. 2009. p. 14. 
23 “La predicación de la época apostólica fue essencialmente uma interpretación, uma hermenéutica, con 
carácter dialéctico, de modo que el testemonio de los primeiros cristianos no consistió solamente en 
demostrar la fe praticamente por la vida, hasta darla, cuando era necessário, como testemonio”. 
OLÍVAR, Alexander. La Predicación Cristiana Antígua. Barcelona: Editorial Herder, 1991. p.32. 
24 MARSILI, Op. cit., p. 21. 



22 

 

No que se refere ao batismo, este também constituía uma nova forma de celebrar a 

liturgia batismal, conforme a tradição apostólica. Não se trata de um simples rito de purificação 

ou mesmo de iniciação, senão de uma comunicação do Espírito Santo, através da qual a pessoa 

recebe o dom prometido por Jesus e se coloca em íntima relação com ele. “Com efeito o batismo 

é sempre de algum modo um rito mediante o qual quem o recebe se declara pronto a entrar em 

especial relação de ‘discipulado’ com aquele em nome de quem se administra o batismo”25. 

Outro aspecto que merece destaque diz respeito à fórmula trinitária usada na celebração 

litúrgica do batismo, o qual deve ser feito  “em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo” (Mt 

28, 19). Aqui percebe-se a existência de uma tradição litúrgica presente nas comunidades 

apostólicas e que se solidificou nas primeiras comunidades cristãs.   

O evangelista Lucas apresenta outros componentes cultuais considerados essenciais na 

liturgia praticada pelas comunidades apostólicas: “Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento 

dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações” (At 2,42). De acordo com 

Marsili26, o ensinamento a que se refere Lucas são a explicação e o comentário que se seguiam 

imadiatamente à proclamação das leituras feitas no Templo e na Sinagoga. A comunhão fraterna 

diz respeito tanto à partilha dos bens como à reunião cultual da comunidade cristã nascente. A 

fração do pão remete à celebração da Ceia do Senhor e as orações estão relacionadas com a 

prática judaica do Shemá Israel e do culto sacrifical.  

Percebe-se, portanto, que no período apostólico, começou-se a estruturar a tradição 

litúrgica cristã, posteriormente praticada pelas comunidades cristãs primitivas. O período 

apostólico foi o marco fundamental na constituição da liturgia cristã. Segundo Augé (2013) 

“neste período quatro fatores são essenciais para a formação e o desenvolvimento do complexo 

litúrgico: a mensagem e a atividade de Jesus; o mistério de sua morte e ressurreição; a 

conscientização da presença do Senhor entre os seus; a ação do Espírito Santo” 27.  

Assim, com práticas cultuais próprias, as comunidades apostólicas aos poucos foram 

ressignificando o culto judaico, sem, contudo, negar suas raízes. Elementos próprios da liturgia 

judaica foram conservados na nova liturgia praticada pelas comunidades cristãs. Neste sentido, 

pode-se dizer que os primeiros cristãos começaram a fazer uma leitura da própria Escritura a 

partir de Jesus Cristo. O mistério pascal passou a ocupar o lugar central na celebração litúrgica, 

que realizada aos domingos, para fazer memória da ressurreição de Cristo.  

                                                             

25 MARSILI, Op. cit., p. 24. 
26 Ibidem, p. 27-34. 
27 AUGÉ, Op. cit., p. 41. 
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1.6 A liturgia cristã nos primeiros séculos  

Com o florescimento do cristianismo e o surgimento de novas comunidades, as 

celebrações litúrgicas começaram a ganhar formas diferentes em cada lugar. A tradição litúrgica 

que foi se emoldurando, aos poucos vai se distanciando dos costumes judaicos. Com a 

destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70, isso fica mais evidente. É quando se começam 

a regulamentar as formas litúrgicas até então conhecidas.  

  Embora sejam poucos os relatos sobre a prática litúrgica nos primeiros séculos, sabe-se 

que “durante este período a liturgia cristã parece ter gozado de grande improvisação. Tinha, 

como base, alguns esquemas recebidos principalmente de costumes judaicos adaptados à nova 

situação inaugurada pelos ensinamentos de Cristo”28. Contudo, a Didaché29, sobretudo os 

capítulo VII e IX, apresentam orientações práticas acerca da celebração litúrgica do Batismo e 

da Eucaristia nessa época: 

Quanto ao batismo, faça assim: depois de ditas todas essas coisas, batize em 
água corrente, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo [...] 

Celebre a Eucaristia assim: Diga primeiro sobre o cálice: Nós te agradecemos, 
Pai nosso, por causa da santa vinha do teu servo Davi, que nos revelaste 
através do teu servo Jesus. A ti, glória para sempre.  

Depois diga sobre o pão partido: Nós te agradecemos, Pai nosso, por causa da 
vida e do conhecimento que nos revelaste através do teu servo Jesus. A ti, 
glória para sempre. Da mesma forma como este pão partido havia sido 
semeado sobre as colinas e depois foi recolhido para se tornar um, assim 
também seja reunida a tua Igreja desde os confins da terra no teu Reino, 
porque teu é o poder e a glória, por Jesus Cristo, para sempre.  

Que ninguém coma nem beba da Eucaristia sem antes ter sido batizado em 
nome do Senhor pois sobre isso o Senhor disse: Não deem as coisas santas aos 
cães.  

O escrito fala, ainda, de uma espécie de ação de graças após os fiéis terem recebido o 

pão eucarístico. Com isso, embora o documento não descreva com detalhes os ritos da 

celebração litúrgica, apresenta, entretanto, as suas linhas gerais. Fica evidente, também, a 

centralidade do mistério pascal e a fidelidade ao mandato de Cristo: “fazei isto em minha 

                                                             

28 DALMAIS, I.H. A Liturgia durante os quatro primeiros séculos. In: Princípios da Liturgia: A Igreja 
em Oração. Petrópolis: Vozes, 1988. V.1. p. 45. 
29 A Didaché, também chamada de Doutrina dos Apóstolos, é um documento que data do primeiro século 
e foi descoberto em 1873, por Ph. Brynnios. O seu original recebeu acréscimos posteriores e o seu 
conteúdo serviu de base para orientar as primeiras comunidades cristãs. A obra possui 16 capítulos e é 
considerada o primeiro catecismo cristão. 
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memória” (Lc 22,19). O esquema segue o mesmo apresentado por Paulo quando aborda o tema 

da Ceia do Senhor na Carta aos Coríntios.  

 O tema da liturgia também aparece em outros textos dos santos padres. Clemente 

Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Hipólito de Roma, Tertuliano, Cipriano, 

Cirilo de Jerusalém, Teodoro de Mopsuéstia, João Crisóstomo, Ambrósio, entre outros, 

escrevem sobre o assunto. Seus escritos permitem conhecer a tradição litúrgica dos primeiros 

séculos. Documentos como Constituições Apostólicas, Tradição Apostólica, Atos dos Mártires, 

Odes de Salomão, Atos de Tomé, Catequeses Mistagógicas e Eucológio de Serapião, são as 

principais fontes a respeito da liturgia no cristianismo primitivo.  

Contudo, é no texto de Justino30 onde aparece com mais clareza os detalhes de como 

eram celebrados os ritos litúrgicos. O autor faz um relato minucioso, no qual enfatiza a 

importância da comunidade. No que se refere ao Batismo, Justino destaca o caráter trinitário do 

sacramento e afirma que o domingo é, por excelência, o dia sagrado, pois faz memória da 

ressurreição de Jesus. É nesse dia, que segundo ele, os cristãos se reuniam para celebrar a 

eucaristia, assim descrita: 

No dia que se chama do sol, reúnem-se todos os que moram nas cidades ou 
nos campos, e então se leem, enquanto o tempo o permite, as memórias dos 
apóstolos ou os escritos dos profetas. Quando o leitor termina, o presidente 
faz uma exortação e um convite para imitarmos esses ensinamentos na vida. 
Em seguida, levantamo-nos todos juntos e elevamos preces. Depois de 
terminadas as preces, como já dissemos, oferece-se pão, vinho e água, e o 
presidente, conforme suas forças, faz igualmente subir a Deus preces e ações 
de graças e todo o povo consente, dizendo “Amém”. Segue a distribuição a 
cada um, dos alimentos sobre os quais se pronunciou a ação de graças e seu 
envio aos ausentes pelos diáconos. Aliás, os que possuem alguma coisa, caso 
queiram, dão conforme sua livre vontade, o que bem lhes parece, e o que foi 
recolhido é entregue ao presidente, para que possa socorrer os órfãos e 
viúvas.31  

A prática discorrida por Justino parecia ser comum em todas as comunidades. Merece 

destaque o espírito de agradecimento que imperava nas celebrações. De acordo com Jungmann, 

outros autores também realçam essa dimensão, entre eles Irineu, Orígenes e Clemente de 

Alexandria. Em todos eles, fica clara a centralidade do mistério pascal de Cristo, que se 

celebrava com renovado ardor e sempre com espírito comunitário. 

                                                             

30 Justino nasceu no ano 100, na Palestina e foi martirizado em 165.  Foi filósofo e teólogo. Escreveu 
grandes obras, entre elas, Diálogo com Trifão. 
31 JUSTINO, apud JUNGMANN, Josef Andreas. Missarum Solleminia: origens, liturgia, história e 
teologia da missa romana. 2.ed. São Paulo: Paulus, 2010. p. 40.  
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 Portanto, até meados do século IV, as comunidades gozavam de plena liberdade para 

celebrar, de forma criativa, a liturgia de acordo com a realidade de cada lugar. Mantendo, 

porém, um núcleo central e o espírito que as motivava a se reunirem no dia do Senhor, ou seja, 

a memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Desta forma, os cristãos demonstravam 

sua gratidão a Deus e, ao mesmo tempo, mantinham sua fidelidade à tradição recebida dos 

apóstolos. 

1.7 O surgimento das famílias litúrgicas 

O século IV foi de grandes transformações, também no campo da liturgia. Com a 

publicação do Edito de Milão, por Constantino, em 313, a Igreja deixou de ser perseguida, 

dando origem à cristandade. Com isso, as casas e as catacumbas, onde aconteciam as 

celebrações litúrgicas, deram lugar às portentosas basílicas. As vestes também ganharam novas 

formas e os cerimoniais luxuosos deixaram de ser exclusividade do imperador e se tornaram 

privilégio também dos eclesiásticos.  

Assim, dentro do novo contexto político, social e eclesial, as celebrações da 
liturgia se revestem dos esplendores característicos da corte imperial. As 
liturgias se transformam em suntuosos “cerimoniais pontificais” adaptados 
dos cerimoniais usados na corte. Os ministros ordenados, no serviço do altar, 
são revestidos de uma dignidade, de honras e indumentária próprias dos altos 
dignitários do império romano. No fundo, é o mistério pascal de Cristo que, 
visto como esplendor, passa a ser expresso exteriormente na forma esplêndida 
dos cerimoniais da corte imperial. O “imperador” agora é Cristo, representado 
por seus ministros revestidos de honras e dignidade à altura.32  

Outro dado importante, diz respeito ao domingo, que se tornou oficialmente dia santo 

de guarda e as celebrações nesse dia passaram a ser obrigatórias. Com isso, o ano litúrgico é 

estruturado em torno da páscoa e do natal e começam a surgir os primeiros formulários 

litúrgicos, embora a “Bíblia continua a ser, como antes, a principal fonte de inspiração na 

composição dos textos litúrgicos e na explicação dos mistérios cristãos”33.  

É nesse contexto que surgem as famílias litúrgicas.  Com o fim das perseguições, as 

igrejas começaram a se organizar. Os grandes centros culturais e políticos tornaram-se também 

importantes sedes episcopais. “Surgem dessa maneira, no âmbito da mesma língua, da mesma 

província, da mesma cultura, formas litúrgicas com características diferentes; as sedes menores, 

no entanto, seguem o modelo e o exemplo das sedes maiores centrais”34. Mesmo conservando 

                                                             

32 BUYST; SILVA, Op. cit., p. 32-33. 
33 Ibidem 
34 AUGÉ, Op. cit., p. 44. 
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o núcleo central da celebração litúrgica, ou seja, a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, 

em cada lugar a liturgia assumiu as características próprias da região.  

Desta forma, além da centralização da vida religiosa em torno dos grandes centros, 

também a língua contribuiu para o surgimento das famílias litúrgicas. Embora o latim fosse a 

língua oficial do Império, isso não foi o suficiente para extinguir as línguas nacionais. Outra 

língua que ganhou grande vulto foi o grego helenístico, que se espalhou por todo o Império, 

chegando até a região das Gálias. Assim, cada família litúrgica é distinta, com formas próprias 

de celebrar a liturgia, enriquecidas com elementos culturais genuínos.   

1.7.1 Famílias litúrgicas do Oriente35 

No Oriente, surgiram dois grandes grupos de famílias litúrgicas: o Grupo Siríaco-

Antioqueno, ligado a Antioquia e o Grupo Alexandrino, que corresponde ao patriarcado de 

Alexandria. Ambos grupos, no entanto, possuem em comum a língua grega e a utilização de 

anáforas na missa. “Embora diferentes entre si, apresentam algumas características comuns 

bastante denunciadas, se comparadas com as ocidentais, sendo a sua liturgia mais cheia de 

simbolismo, de sentido do mistério e de participação da comunidade”36.  

1.7.1.1 Grupo Siríaco-Antioqueno  

Compreende as liturgias originárias da tradição antioquena. Dado que o patriarca de 

Antioquia tinha jurisdição tanto sobre os territórios pertencentes ao Império Romano quanto 

sobre os territórios submetidos aos Persas, verifica-se o surgimento de dois grupos distintos: o 

Tipo siríaco oriental ou siríaco-mesopotâmico e o Tipo sírio ocidental.  

1.7.1.1.1 Tipo siríaco oriental ou siríaco-mesopotâmico 

 Surgiu na Mesopotâmia. Devido o isolamento geográfico e por questões políticas, essa 

região desenvolveu uma liturgia própria, tendo como base a doutrina do nestorianismo37, em 

aversão ao que havia estabelecido o Concílio de Éfeso. A liturgia sírio oriental está dividida em 

três ritos: 

                                                             

35 FEDERICI, T. As liturgias da parte Oriental. In: Panorama Histórico Geral da Liturgia. São Paulo: 
Edições Paulinas, 1986. p. 121-142. 
36 ALDAZÁBAL, José. Vocabulário básico de Liturgia. São Paulo: Paulinas, 2013. p. 266 
37 O nestorianismo surgiu com Nestório, que ascendeu à cátedra de Constantinopla em 428 e que 
afirmava existir em Jesus duas naturezas e duas pessoas. A doutrina nestoriana foi condenada pelo 
Concílio de Éfeso, em 433. 
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a) Rito nestoriano: Celebrado em siríaco, o rito nestoriano se difere dos demais por não 

possuir o relato da instituição da Eucaristia e pelas anáforas de Teodoro de Mopsuéstia e 

Nestório. Também a epiclese está deslocada para depois das intercessões. 

b) Rito assírio-caldeu: Surgiu em Nísibis e Edessa, com características semíticas. Aderiu 

aos ensinamentos de Nestório. Possui um elevado caráter conservador. Nos séculos XV e XVI 

os caldaicos voltaram à comunhão com Roma.   

c) Rito siro-malabar: Surgiu no Extremo Oriente e resistiu ao desaparecimento das 

comunidades nestorianas nessa região. Com a conquista do território indiano pelos portugueses, 

a Igreja de Malabar se viu obrigada a inserir em seus ritos parte da liturgia latina. As 

comunidades que não se curvaram às exigências de Roma deram origem a Igreja Malancar. 

1.7.1.1.2 Tipo sírio ocidental 

 A liturgia sírio ocidental bebeu da fonte litúrgica antioquena e ganhou formas variadas. 

Está dividida em quatro ritos: 

a) Rito sírio-antioqueno ou jacobita: Surgiu em Antioquia e foi organizado por Tiago 

Bar Addaï. Possui vários elementos de origem aramaica. Mesmo com a divisão provocada pelo 

Concílio de Calcedônia (451) e com a vitória dos monofisistas, a Igreja de Antioquia não 

desapareceu. No século XII, houve a organização definitiva do rito. Além dos gestos largos e 

da quantidade de incensação, o rito jacobita se caracteriza também pela hinografia.    

b) Rito maronita: Praticado por comunidades agrupadas em torno de mosteiros da Síria 

Central, como uma variante do rito antioqueno, o rito maronita se desenvolveu com maior 

intensidade no Líbano. Vive a comunhão com a Igreja de Roma desde 1215 e possui 

características próprias da igreja latina. A Igreja Maronita é marcada por seu cunho popular e 

pela piedade. 

c) Rito bizantino: É a liturgia de Constantinopla. Possui forte inspiração ecumênica. 

Também foi adotada por fiéis de Alexandria, Antioquia e Jerusalém. A partir do século XVI, a 

liturgia bizantina tornou-se a liturgia oficial de todas as Igrejas Ortodoxas. Tem como língua 

original o grego, mas também é celebrado em outras línguas. O rito bizantino caracteriza-se, 

principalmente, pela hinografia, a icononografia e pelas orações.     

d) Rito armênio: Foi criada por Sahak, no fim do século IV. Tem grande influência da 

liturgia praticada em Jerusalém e Constantinopla. O calendário dos armênios se assemelha ao 

dos assírios-caldeus. Também possui uma rica hinografia. A língua litúrgica oficial é o armênio 

clássico. 
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1.7.1.2 Grupo Alexandrino 

Diferentemente do grupo sírio-antioqueno, o grupo alexandrino não possui uma 

estrutura bem definida, tampouco, uma vasta documentação que permita um estudo mais 

aprofundado de suas estruturas litúrgicas. Sabe-se, contudo, que possui dois ritos distintos: rito 

copta e rito etíope. 

a) Rito copta: Tem sua origem em Alexandria e no baixo Egito. A língua oficial é o 

dialeto boérico, mas, também, outros dialetos e a própria língua grega serviram de base para as 

celebrações. Atualmente o árabe é a língua mais comum na qual é celebrado o rito copta. Com 

a divisão de Calcedônia, o Egito aderiu ao monofisismo38. Contudo, alguns fieis optaram pela 

fidelidade à ortodoxia e pela unidade com a Igreja de Roma. 

b) Rito etíope: Desenvolveu-se na Etiópia, que fora evangelizada, em grande parte, por 

monges vindos da Síria. Possui uma estreita ligação com o rito copta. A língua oficial era o 

gé’ez, atualmente em desuso. 

1.7.2 Famílias litúrgicas do Ocidente39  

A partir do século IV até a segunda metade do século XX, as igrejas do Ocidente tinham 

como característica comum as celebrações em latim. Entretanto, não existia uma uniformidade. 

Em cada região se celebrava de forma diferente, conforme a realidade do lugar. Apesar da 

diversidade, mantinha-se uma certa fidelidade à tradição cristã e apostólica. Somente a partir 

do século VIII é que o rito romano se impõe sobre os demais, a partir de uma fusão com a 

liturgia galicana. 

a) Rito romano: Inicialmente usado apenas na cidade de Roma, o rito romano se 

expandiu rapidamente por todo o Ocidente, sobretudo, depois que Carlos Magno o definiu como 

o rito oficial do Império. Contudo, a liturgia romana não era igual em todos os lugares. A 

primeira língua litúrgica desse rito foi o grego. Os principais documentos que atestam a sua 

prática são os sermões de Leão Magno e os sacramentários gelasiano, gregoriano e veronense. 

Nos sacramentários estão contidos os textos litúrgicos e orientações práticas acerca da 

celebração. Uma das características marcantes do rito romano são os textos bíblicos. 

                                                             

38 Doutrina segundo a qual Jesus possui apenas uma natureza: a divina. 
39 PINELL, J; TRIACCA, A.M. As liturgias ocidentais. In: Panorama Histórico Geral da Liturgia. São 
Paulo: Paulinas, 1986. p. 64-120. 
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b) Rito ambrosiano: Recebe este nome por causa de Ambrósio, que apesar de seguir o 

rito romano, admitiu o uso de elementos de outros ritos. Possui certa semelhança com o rito 

galicano e foi influenciado, também, por ritos orientais. É a liturgia praticada em Milão. 

c) Rito hispânico: Também chamado de moçárabe ou visigótico. Desenvolveu-se na 

Espanha e espalhou-se rapidamente pela região dos Pireneus. Foi suprimida por ordem de 

Gregório VII. Seu principal expoente foi o Cardeal Ximenes de Cisneros. Trata-se de uma 

liturgia marcada fortemente pelas liturgias orientais. Esse rito ainda hoje é celebrado na catedral 

de Toledo.       

d) Rito da Gália: Celebrada na Gália e recheada de elementos próprios, a liturgia 

galicana foi consideravelmente influenciada pelas liturgias orientais, sobretudo da Síria. Não 

possuía um cânone fixo. Com a adoção da liturgia romana em todo o império carolíngio, a 

liturgia galicana deixou de existir.  

1.8 Rumo ao Concílio de Trento 

Como já se viu até aqui, até meados do século IV, a liturgia gozava de grandes 

improvisações, mas se mantinha fiel à tradição recebida dos apóstolos e praticada pelas 

comunidades cristãs primitivas. Com a pax romana de Constantino, a Igreja tomou um novo 

rumo e a liturgia assumiu novas formas. Começaram a surgir as chamadas famílias litúrgicas. 

No Oriente prevaleceu os dois patriarcados mais importantes: Antioquia e Alexandria. Ao passo 

que no Ocidente a liturgia romana foi absorvendo os demais ritos e se tornou a liturgia oficial 

da Igreja Latina. Com isso, todas as decisões relativas à liturgia passam a ser uma prerrogativa 

exclusiva do papa. 

Até o século VII foi um período de intensa produção litúrgica, sobretudo, a composição 

dos sacramentários e outros escritos. A partir de então, o que se sucedeu foi a compilação de 

todo esse material e a tentativa de adaptá-lo às diversas realidades. Começam a surgir as grandes 

ordens monásticas e de cônegos regulares, que se encarregaram de uniformizar os seus próprios 

livros litúrgicos, com espiritualidades específicas. A liturgia da Cúria Romana ultrapassa as 

fronteiras da capela papal e se torna a liturgia oficial de toda a Igreja. Os bispos passam a 

observar com mais rigidez as celebrações paroquiais. A liturgia, celebrada em latim, se torna 

coisa de clérigos e os fiéis se distanciam cada vez mais da comunhão, embora as missas sejam 

cada vez mais frequentes. 

A liturgia é considerada uma atividade dos clérigos em benefício dos fiéis, 
mais do que uma ação da qual estes participam. É celebrada em latim, tendo 
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como única exceção as orações do “prône” (oração dos fiéis) e as palavras do 
consentimento do matrimônio. Durante a missa ou o Ofício os fiéis, inclusive 
os irmãos leigos das comunidades religiosas, se unem à liturgia tendo um 
sentimento de conjunto e recitando em voz baixa o Pai-nosso [...] 

[...] Torna-se generalizada a celebração cotidiana da missa nos mosteiros entre 
os século XI e XII. Desenvolve-se a prática das missas particulares, tanto em 
sufrágio dos defuntos quanto em benefício da piedade dos sacerdotes. Os fiéis 
passam a comungar muito raramente, apesar da tendência a uma comunhão 
mais frequente em ambientes mais fervorosos, a partir do final do século XII.40    

No período imediatamente anterior à Reforma Protestante, com a liturgia cada vez mais 

distante da tradição antiga, começaram a surgir as devoções, sobretudo as devoções marianas. 

A eucaristia deixou de ser alimento e passou a ser objeto de adoração. A festa de Corpus Christi 

foi instituída e ganhou ares de espetáculo. Começou-se a insistir na necessidade de batizar as 

crianças cada vez mais cedo. A confissão passou a ocupar lugar de destaque nas obras de 

piedade e os escritos sobre liturgia se tornaram ainda mais numerosos. A situação era triste e 

caótica. Tudo isso, no entanto, não escapou às críticas dos reformadores.  

1.9 A reforma litúrgica do Concílio de Trento  

O Concílio de Trento aconteceu no período de 1545 a 1563, em resposta à reforma 

protestante. Dado que a liturgia romana estava em franca decadência e os reformadores 

acusavam a Igreja, entre outras coisas, de negligência no que se referia às suas celebrações, o 

Concílio decidiu tratar o assunto na sessão de número 22. O resultado foi o decreto dogmático 

intitulado “Doutrina sobre o Sacrifício da Missa”.  

Ao tratar da liturgia, uma das coisas que o Concílio procurou fazer foi estudar 
a situação das celebrações, especialmente da missa. Como resultado, foi 
elaborada uma lista dos principais abusos que até então haviam sido 
introduzidos na maneira de celebrar a liturgia. A situação era deveras 
lamentável.41    

O decreto sobre os abusos na liturgia possui nove capítulos. O primeiro, sobre a 

instituição do sacrifício da missa, afirma que a Eucaristia foi instituída por Jesus na última ceia 

e não deixa margem para outras interpretações. O segundo trata sobre o valor propiciatório da 

missa tanto para os vivos como para os mortos. O terceiro capítulo é sobre a missa em honra 

dos santos. O quarto aborda o cânon da missa e o quinto, as cerimônias e ritos da missa. O sexto 

                                                             

40 GY, Pierre-Marrie. História da liturgia no Ocidente até o Concílio de Trento. In: MARTIMORT, A.G. 
Princípios da Liturgia: A Igreja em Oração. Petrópolis: Vozes, 1988. V.1. p. 72.  
41 BUYST; SILVA, Op. cit., p. 49. 
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é sobre a missa em que apenas o sacerdote comunga. No sétimo capítulo estão as orientações 

acerca do uso da água misturada ao vinho durante a missa. No oitavo capítulo o Concílio proíbe 

o uso da língua vulgar nas celebrações e o nono é uma introdução aos cânones proibitivos 

correspondentes aos capítulos do decreto. 

O Concílio promulgou, ainda, outros três decretos relacionados à liturgia. Contudo, é o 

decreto sobre o que se deve observar e evitar na celebração da missa que evidencia os abusos 

introduzidos na celebração litúrgica. No que se refere à revisão dos livros litúrgicos, esta foi 

confiada aos papas. “As decisões do concílio não demoraram a ser executadas. Sob o 

pontificado de Pio V, em 1568 apareceu o Breviarium Romanum, seguido em 1570 pelo Missale 

Roamnum. Nos anos seguintes foram publicados os outros livros”42. Na esteira das publicações 

de Pio V, foram impressos sucessivos livros litúrgicos. Em 1596 Clemente VIII publicou o 

Pontifical Romano e em 1600, o Cerimonial dos Bispos. O Ritual Romano, de Paulo V, foi 

publicado no ano de 1614. Essas publicações, no entanto, seguiam os princípios e critérios 

estabelecidos pelo concílio. Desta forma, tem razão Augé ao afirmar:  

Ao mesmo tempo que fixou a liturgia para superar a situação caótica da época, 
também a afastou da vida real, transformou-a quase numa forma “congelada”, 
obrigando a piedade dos fiéis a saciar-se nas manifestações de piedade popular 
e devocional, de modo a dar origem, inconscientemente, à cultura religiosa do 
Barroco.43 

A tentativa de reconduzir a liturgia à tradição dos santos padres parece não ter dado 

certo. Se por um lado o concílio conseguiu estruturar e unificar a liturgia da Igreja, por outro, o 

que se seguiu ao concílio de Trento foi uma uniformização litúrgica sem precedentes, provocada 

pela observância rigorosa das rubricas compiladas nos manuais. Tudo sob a vigilância rigorosa 

da Sagrada Congregação dos Ritos, criada em 1588, pelo papa Sisto V e a exuberante roupagem 

do barroco44. A consequência prática disso foi o surgimento de muitas devoções e o 

distanciamento ainda maior dos fiéis da eucaristia. “Durante a missa os fiéis rezam o terço ou 

                                                             

42 AUGÉ, Op. cit., p. 63. 
43 Ibidem, p. 64. 
44 “O barroco foi uma tendência artística que se desenvolveu primeiramente nas artes plásticas e depois 
se manifestou na literatura, no teatro e na música. O berço do barroco é a Itália do século XVII, porém 
se espalhou por outros países europeus como, por exemplo, a Holanda, a Bélgica, a França e a Espanha. 
O barroco permaneceu vivo no mundo das artes até o século XVIII. Na América Latina, o barroco entrou 
no século XVII, trazido por artistas que viajavam para a Europa, e permaneceu até o final do século 
XVIII” (http://www.suapesquisa.com/barroco/). 
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as ‘devoções da missa’, que se encontram nos numerosos livros de oração”45. Ao mesmo tempo, 

houve uma grande espetacularização da liturgia.   

A liturgia reformada por Trento e praticada de modo uniforme por todos não 
foi capaz de resistir às pressões da cultura religiosa do tempo, ao gosto pela 
festividade e pelas grandiosas manifestações exteriores; ao triunfalismo, 
especialmente nas peregrinações e nas procissões com os estandartes; à 
sensualidade na expressão artística e às devoções de piedade. Assim fica 
perfeitamente compreensível que a festa por excelência do barroco tivesse que 
ser a de Corpus Domini com a sua solene procissão completa de estandartes, 
roupas próprias e guardas-de-honra.46 

Mas, na contramão de tudo isso, começa a se desenvolver a ciência litúrgica. Muitos 

estudiosos passam a se dedicar ao estudo da liturgia, tanto a história, quanto a teologia litúrgica 

propriamente dita. “A partir do humanismo e nas épocas que se seguiram acabou por se 

desenvolver a tradição voltada para um trabalho filológico que, de sua parte, contribuiu para 

com a formação da ciência da liturgia, estendendo-se até a atualidade e tornando-se 

indispensável para as pesquisas dos fundamentos dela”47.  As reflexões serviram para 

pavimentar o Movimento Litúrgico. 

1.10 O Movimento Litúrgico: caminho para a renovação 

Os primórdios do Movimento Litúrgico remontam ao romantismo48. O mundo ainda 

tentava assimilar os ideais românticos quando surgiu, no seio da Igreja, o debate acerca da 

liturgia. A paralisia provocada pelo concílio de Trento foi responsável pelo surgimento do 

movimento de renovação. Os primeiros sinais surgiram com a refundação da abadia de 

Solesmes, pelo monge dom Prosper Guéranguer (1805-1875). Ele foi o precursor da renovação 

litúrgica na França. “Faziam parte do projeto de Solesmes o estudo da história da liturgia e, 

sobretudo, a renovação do canto gregoriano”49.  Entre as obras mais importantes de Guéranguer 

estão Institutions liturgiques e L’année liturgique. O monge beneditino tinha duas 

preocupações: restaurar a originalidade da liturgia romana e favorecer a participação dos fiéis 

nas celebrações. 

                                                             

45 AUGÉ, Op. cit., p. 65. 
46 BUYST; SILVA, Op. cit., p. 51. 
47 GERHARDS, Albert; KRANEMANN, Benedikt. Introdução à Liturgia. São Paulo: Loyola, 2012, 
p.41. 
48 Movimento cultural, artístico e literário que começou na Europa no final do século XVIII e se espalhou 
pelo mundo até o final do século XIX. 
49 GERHARDS; KRANEMANN, Op. cit., p.46. 
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Em 22 de novembro de 1903, o papa Pio X publicou o motu próprio Tra le sollecitudini, 

sobre a música sacra. O documento visava, entre outras coisas, promover “a participação ativa 

nos sacrossantos mistérios e na oração pública e solene da Igreja”. Essa preocupação do 

pontífice serviu de motivação para o monge beneditino dom Lamberto Beauduin (1873-1960), 

da abadia de Mont-César, que lançou oficialmente o Movimento Litúrgico em 1909, durante o 

Congresso de Malines. Na ocasião, ele apresentou um relatório sobre a participação dos fiéis 

na liturgia e “proclamou que a liturgia constitui a catequese fundamental da doutrina cristã e o 

meio mais eficaz para estimular e alimentar a vida espiritual”50.  

As ideias de Beauduin foram imediatamente acolhidas na Europa. Mas, com a eclosão 

da primeira guerra mundial, o Movimento Litúrgico foi obrigado a dar uma pausa. 

Imediatamente após a guerra, percebe-se um novo impulso. Na Alemanha, o Movimento 

ganhou uma versão mais teológica, influenciado por Romano Guardini (1885-1968), com suas 

reflexões sobre o espírito da liturgia, e Odo Casel (1886-1948), que desenvolveu a teologia dos 

mistérios. Este último, monge da abadia de Maria-Laach. Também a França e a Áustria deram 

uma grande contribuição para o Movimento Litúrgico pós-guerra. 

O Movimento Litúrgico entrou numa nova fase com o início da segunda guerra mundial. 

Nesse período, a religião viu-se obrigada a recolher-se no interior das igrejas e limitar-se a 

realizar celebrações.  Ainda assim, as iniciativas para favorecer a renovação litúrgica não 

deixaram de surgir. Em 1943, foi criado o Centro de Pastoral Litúrgica, na França, com a 

pretensão de ser, ao mesmo tempo, um lugar de reflexões teológicas, bíblicas e pastorais. Outras 

iniciativas, como seminários, congressos e encontros para debater a renovação litúrgica 

começaram a eclodir. Grandes nomes da teologia deram a sua contribuição.  

O Movimento Litúrgico, a esse ponto florescente e em crescente expansão, 
passado pela experiência da guerra, exprime sempre mais claramente o desejo 
de reformas voltadas a tornar a celebração litúrgica mais clara, mais autêntica, 
mais significativa. Agora já não se fala apenas de educação para a liturgia, 
mas de reforma da própria liturgia. Trata-se abertamente disso nas revistas, 
nos convênios, e com base nessas reflexões se avançam desiderata à Santa Sé. 
As conferências episcopais, que começam a se constituir, favorecem o 
nascimento e o incremento de centros nacionais de estudo e de promoção 
pastoral, dirigidos a guiar o Movimento Litúrgico.51  

Um dos grandes motivadores do Movimento Litúrgico foi o Papa Pio XII, que em 1947 

escreveu uma carta diretiva ao ML. Nesse mesmo ano, confiou a uma comissão a tarefa de 

                                                             

50 AUGÉ, Op. cit., p. 69. 
51 NEUNHEUSER, Burkhard. História da Liturgia através das épocas culturais. São Paulo: Loyola, 
2007. p. 213. 
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preparar a reforma geral da liturgia e publicou a encíclica Mediator Dei. Em 1955 publicou um 

novo documento relacionado com a liturgia, a carta encíclica Musicae Sacrae Disciplina.  No 

ano seguinte, o Pontífice fez um discurso no encerramento do Congresso Internacional de 

Liturgia Pastoral, em que incentivou a renovação litúrgica. Não obstante a tudo isso, 

significativas mudanças aconteceram nesse período, como a revisão do jejum eucarístico, a 

restauração da semana santa, a publicação de rituais bilíngues e o início da reforma do breviário.  

1.10.1 Mediator Dei  

A primeira Carta Encíclica dedicada exclusivamente à liturgia, foi escrita pelo papa Pio 

XII, em 1947. Ela aduba o caminho da reforma litúrgica implementada pelo Concílio Vaticano 

II e ratifica algumas ideias fundamentais da renovação protagonizada pelo Movimento 

Litúrgico, que desde há muito tempo já vinha refletindo sobre a necessidade de rever a forma 

da Igreja celebrar a sua fé. Certamente um dos pontos mais importantes trata da participação 

ativa dos fiéis. Afirma o documento acerca do assunto: 

É necessário, pois, veneráveis irmãos, que todos os fiéis tenham por seu 
principal dever e suma dignidade participar do santo sacrifício eucarístico, não 
com assistência passiva, negligente e distraída, mas com tal empenho e fervor 
que os ponha em contato íntimo com o sumo sacerdote, como diz o Apóstolo: 
"Tende em vós os mesmos sentimentos que Jesus Cristo experimentou", 
oferecendo com ele e por ele, santificando-se com ele (MD 73).  

O Pontífice condena a redução da liturgia a meros ritos externos e observação de regras, 

fato praticado até então. “Não têm, pois, noção exata da sagrada liturgia aqueles que a 

consideram como parte somente externa e sensível do culto divino ou como cerimonial 

decorativo; nem se enganam menos aqueles que a consideram como mero conjunto de leis e 

preceitos com que a hierarquia eclesiástica ordena a realização dos ritos” (MD 22). A liturgia, 

na concepção de Pio XII é o exercício da função sacerdotal de Cristo total, cabeça e membros. 

Neste sentido, o povo é incentivado comungar na missa em que participa “para melhor e mais 

claramente manifestar-se a participação dos fiéis no sacrifício divino por meio da comunhão 

eucarística” (MD 106). Com isso, o Papa chama a atenção para o fato de os fiéis irem à missa 

apenas para assistir, sem, contudo, participar efetivamente da celebração. Era comum os fiéis 

comungarem fora da missa.   

Contudo, apesar de contemplar alguns pontos já refletidos e amadurecidos pelo 

Movimento Litúrgico, a Mediator Dei não ousou avançar em temas como a língua litúrgica, a 

natureza da liturgia, limitando-se a dizer que se trata de um culto público integral, e a Palavra 
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de Deus na liturgia. Por outro lado, reconhece-se o progresso e desenvolvimento da liturgia, 

incentiva a participação dos fieis também no Ofício Divino, aborda o tema do ano litúrgico de 

forma pedagógica e não descarta outras formas de piedade. Por tudo isso, a Mediator Dei tem 

importância distinguível na reforma litúrgica conciliar. 

1.10.2 O Movimento Litúrgico no Brasil 

O Movimento Litúrgico no Brasil começou oficialmente em 1933 e o grande arauto do 

Movimento em terras brasileiras foi o monge beneditino Dom Martinho Michler52, professor 

de liturgia do Instituto Católico de Estudos Superiores do Rio de Janeiro. No Brasil, o ML teve 

grande influência alemã e belga.  

Mas, os primeiros sinais da renovação litúrgica no Brasil datam de 1907, quando os 

bispos das províncias do Rio de Janeiro e de Mariana sinalizaram sobre a necessidade de instruir 

bem os fiéis. Na mesma linha, foram os bispos do Sul do Brasil, que em duas pastorais coletivas, 

1911 e 1915, posicionaram-se favoráveis à renovação. No Nordeste, o destaque é para o bispo 

de Natal, Dom José Pereira Alves, que em sua carta pastoral de 1923, abordou aspectos 

relevantes sobre a liturgia, como a ignorância dos fiéis, a necessidade de promover a educação 

litúrgica e restauração da vida litúrgica nas paróquias. Outros nomes, como Soares D’Azevedo 

e José Mariz de Moraes também merecem lembrança.  

Do ponto de vista prático, os pioneiros foram os monges beneditinos da Bahia que, no 

ano de 1920, publicaram um pequeno livro com a finalidade de promover a participação dos 

fieis nas vésperas dominicais. Os franciscanos da Província da Imaculada Conceição também 

deram a sua contribuição. Na lista dos autores aparece o nome de Frei Bassílio Röwer, que 

escreveu o Dicionário Litúrgico para uso do Revmo. Clero e dos fiéis, publicado em 1928. 

Com a fundação do Instituto Católico de Estudos Superiores do Rio de Janeiro, teve 

início o primeiro curso de liturgia para leigos no País. A cadeira foi confiada ao recém-chegado  

Dom Martinho Michler, que introduziu uma nova metodologia para ensinar liturgia. Não tardou 

a se criar o Centro de Liturgia. 

Os trabalhos do Centro de Liturgia se inauguraram com um retiro que Dom 
Martinho Michler fez com um grupo de seis rapazes do mesmo Centro, numa 
fazenda do interior do Estado do Rio de Janeiro, de 10 a 15 de julho de 1933. 
Neste retiro, chamado de “seis dias de comunidade”, para alegre e 

                                                             

52 Natural de Revensburg, na Alemanha, Dom Martinho Michler nasceu em 11 de agosto de 1901. 
Ingressou no mosteiro beneditino de Beuron e fez sua profissão monástica para a abadia de Neresheim. 
Depois de concluir o doutorado em Roma, veio para o Brasil, em 1930, para lecionar na Escola 
Teológica de São Bento, do Rio de Janeiro.  
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confortadora surpresa do grupo, no dia 11 de julho se celebrava a primeira 
Missa versus populum no Brasil. E não só isso. A Missa era dialogada: a 
primeira Missa dialogada no Brasil fora da clausura de um convento. Além, 
disso, ainda recitaram o Ofício Divino em comum, o que no início estranhou 
e surpreendeu o grupo, pois se pensava que o Breviário fosse exclusivamente 
reservado para os padres.53 

Depois desse pontapé inicial, o Movimento Litúrgico foi se ampliando por outros 

estados brasileiros. Além do Rio de Janeiro, Minas Gerais foi onde o Movimento ganhou grande 

vulto, sobretudo, em Belo Horizonte, onde se fez “sentir o florescimento paulatino da 

preocupação por uma participação mais viva e consciente na Liturgia”54. Neste sentido, teve 

grande importância o jornal arquidiocesano “O Diário”, onde se publicavam frequentes artigos 

sobre liturgia. 

 Outro grande nome do Movimento Litúrgico no Brasil é Dom Beda Keckeisen, 

responsável pela publicação de materiais importantes “para uma melhor participação nos Santos 

Mistérios”55. Entre essas obras merecem destaque o “Missal dos Fieis” e o “Missal Quotidiano”. 

Este último, tipicamente brasileiro, foi publicado em 1936.  

 Na lista dos notáveis colaboradores da propagação do Movimento Litúrgico no Brasil 

estão também Dom Polycarpo Amstalden, Dom Hildebrando Martins, Frei Henrique Trindade 

e Dom Tomaz Keller, entre outros. Assim como na Europa, no Brasil o ML encontrou 

resistência por parte de grupos mais conservadores. Contudo, não se curvou e levou à frente o 

apostolado de promoção da vida litúrgica, com a proposta de facilitar, por meio de publicações 

e formações, a participação ativa dos fiéis na liturgia. 

Conclusão do capítulo 

 Quando se fala em liturgia nos dias de hoje, logo somos remetidos à celebração do 

mistério pascal. Contudo, nem sempre se leva em consideração o longo caminho percorrido 

para se chegar ao discernimento atual. A história revela que o termo liturgia não tem 

procedência no cristianismo, tampouco sua origem está associada ao culto cristão. Trata-se de 

um vocábulo grego que servia para designar o serviço público, independente de sua finalidade.  

 A concepção cultual de liturgia só veio mais tarde com a tradução grega da Bíblia pelos 

LXX. E só mais tarde ainda, é que se relacionou liturgia com assembleia cristã. E essa foi a 

                                                             

53 SILVA, José Ariovaldo. O Movimento Litúrgico no Brasil: estudo histórico. Petrópolis: Vozes, 1983. 
p. 41-42 
54 Ibidem, p. 44 
55 Ibidem, p. 52 
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compreensão das comunidades cristãs primitivas, que utilizaram o termo liturgia para designar 

a celebração do mistério pascal de Cristo, como atestam os Santos Padres. 

 A liturgia cristã experimentou várias fases. Desde que Jesus inaugurou esse novo jeito 

de celebrar e os apóstolos o implementaram nas suas comunidades, foram várias etapas que se 

sucederam, mas sempre se manteve o núcleo essencial, ou seja, o mistério da paixão, morte e 

ressurreição do Senhor.  

Com esse espírito, surgiram as famílias litúrgicas e se solidificou a liturgia romana. Mas, 

as dificuldades verificadas principalmente na Idade Média, afastou a liturgia cristã de sua 

origem e precisou ser renovada. A primeira tentativa nesse sentido foi o Concílio de Trento, 

que apesar dos esforços, não obteve lucro na empreitada de voltar às origens. Contudo, Trento 

preservou a liturgia dos ataques protestantes e ajudou a conter os abusos. Por outro lado, 

provocou o engessamento rubricista.  

 Assim, movido pelo ardente desejo de promover a participação ativa dos fiéis, surgiu o 

ML, que em momentos distintos da história suscitou o debate sobre a renovação litúrgica. 

Graças a esse Movimento, a Igreja, em todo o mundo, inclusive no Brasil, acordou para a 

necessidade e urgência de reformar a liturgia, proporcionando a participação de todos os 

batizados na celebração do mistério pascal.  

Importante registrar que junto com o Movimento Litúrgico, também ganhava força o 

Movimento Bíblico e, com isso, a valorização da Palavra de Deus na liturgia, inclusive com a 

proclamação da epístola e do evangelho na língua própria de cada país. Com essas inquietações 

latejantes estava aberto, o caminho para a reforma litúrgica promovida pelo Concílio Vaticano 

II e condensada na Constituição Sacrosanctum Concilium. 
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2 SACROSANCTUM CONCILIUM: UMA COMPREENSÃO TEOLÓGICA DA 

LITURGIA CRISTÃ 

Convocado pelo papa João XXIII, com a finalidade de fazer a Igreja voltar às fontes, o 

Concílio Vaticano II (1962-1965) provocou grandes mudanças eclesiológicas, sobretudo na 

liturgia, que vivia uma paralisia desde o Concílio de Trento. Quando o Concílio foi anunciado, 

o espírito de renovação já se fazia sentir e o tema de uma reforma litúrgica já havia atingido a 

maturidade. O Movimento Litúrgico, sobretudo, foi o grande precursor das mudanças. Já bem 

antes de João XXIII convocar a grande assembleia, muitos liturgistas e teólogos já debatiam a 

matéria da renovação litúrgica.   

O próprio Magistério da Igreja já havia se pronunciado sobre a necessidade de 

mudanças. A voz mais forte nesse sentido foi a de Pio XII, que escreveu a primeira encíclica 

sobre liturgia: Mediator Dei. O desejo de mudar a maneira de celebrar a fé, portanto, já era 

latente no seio da Igreja. Neste sentido, a Constituição Sacrosanctum Concilium56 sobre a 

Sagrada Liturgia condensa em si mesma as mudanças ensaiadas antes do Concílio e apresenta 

os princípios gerais da “reforma e do incremento da liturgia” (SC 1). 

O capítulo segundo traduz muito bem essa nova concepção de liturgia, não mais como 

um conjunto de normas e ritos, mas como exercício da função sacerdotal de Cristo, cabeça e 

membros. Neste sentido, o mistério pascal ocupa lugar central. Por isso, a liturgia é a memória 

viva do Senhor e, ao mesmo tempo, atualização da obra da salvação de Deus no meio de seu 

povo.  

2.1 Preparação, apresentação e aprovação do documento 

A tarefa de elaborar o esquema do documento foi confiada a uma Comissão pré-

conciliar formada por bispos e peritos do mundo inteiro, tendo como presidente o Cardeal 

Gaetano Cicognani. Para ser secretário da Comissão foi escolhido o padre lazarista A. Bugnini, 

o qual já havia sido secretário da Comissão instituída por Pio XII para tratar da reforma 

litúrgica. Isso facilitou a continuidade das reflexões acerca do tema da reforma. A Comissão foi 

dividida em 13 subcomissões, cada uma encarregada de um assunto. De acordo com Pierre-

Marie, “os textos redigidos pelas Subcomissões foram agrupados num esquema completo que 

foi três vezes inteiramente revisado: a primeira na sessão de abril de 1961, a segunda numa 

                                                             

56 A Constituição Sacrosanctum Concilium sobre a Sagrada Liturgia foi a primeira Constituição 
aprovada no Concílio Vaticano II. Antes de sua aprovação, contudo, o texto foi amplamente debatido 
durante 15 congregações gerais, da 3ª à 18ª.  
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consulta por escrito, a terceira na sessão de janeiro de 1962”57. O labor intelectual em torno da 

renovação litúrgica envolveu os mais dotados especialistas da área. 

Foram quatros meses de intensos trabalhos. Os peritos tinham como missão elaborar um 

esquema que pudesse responder aos anseios de mudança que exigia o espírito do Concílio. 

Mesmo sem experiência conciliar, os membros da comissão optaram pela elaboração de um 

esquema doutrinal e prático. “O estilo da Constituição seria o estilo tradicional dos Concílios, 

nitidamente bíblico, exceção feita daquelas decisões onde a exatidão canônica era necessária”58.  

No que se refere à praticidade, os peritos optaram por apresentar apenas os princípios da 

reforma, sem entrar em pormenores.  

O esquema elaborado pela Comissão pré-conciliar foi aprovado no dia 13 de janeiro de 

1962 e entregue à Comissão central uma semana depois. Com a morte do Cardeal G. Cicognani, 

assumiu a presidência da Comissão, o Cardeal A. Larraona, de linha mais conservadora. Com 

a promulgação da Constituição Veterum Sapientia, no dia 22 de fevereiro de 1962, a Comissão 

sofria um grande golpe, pois, entre outras coisas, o documento proibia “qualquer ataque ao uso 

do latim na Liturgia”59. Diante desses novos acontecimentos, o esquema elaborado pela 

Comissão pré-conciliar e apresentado à Comissão central foi alterado. Além disso, o padre 

Bugnini foi destituído da função de secretário da Comissão.   

Com a inauguração do Concílio e a instituição das comissões conciliares, a Comissão 

Litúrgica, formada por nomes que ansiavam a reforma, logo se encarregou de colocar em 

discussão o esquema da Comissão pré-conciliar. Muitas foram as intervenções. Segundo Pierre-

Marie, foram 328 intervenções orais e mais de 350 escritas. Também foram apresentadas muitas 

emendas ao esquema apresentado. As discussões giravam em torno, basicamente, da língua 

litúrgica, a comunhão sob duas espécies e a reforma do Ofício divino. 

Se se considera o conjunto das emendas feitas à Constituição, incluindo-se as 
que foram acrescentadas depois do exame dos modi, nota-se que bom número 
delas se refere a pontos particulares que foram reforçados ou amenizados, 
precisados ou esclarecidos. Duas categorias de emendas devem ser 
salientadas: as relativas à doutrina e portanto à continuidade doutrinal entre o 
Vaticano II e Trento, e as relativas ao uso da língua vernácula para o presente 
e para o futuro.60 
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Recolhidas e analisadas todas as intervenções, a Comissão submeteu as que julgou 

importantes à votação dos padres conciliares. Essas votações aconteceram no período de 17 de 

novembro de 1962 a 23 de novembro de 1963. Dessa forma, o esquema final do documento foi 

aprovado no dia 22 de novembro de 1963, durante a Congregação Geral de número 73, por 

2.147 votos favoráveis e 19 contrários. E, finalmente, no dia 4 de dezembro de 1963, durante o 

encerramento da Segunda Sessão do Concílio, aconteceu a última votação para aprovação do 

Documento. Dos 2.151 votantes, a versão apresentada obteve 2.147 placet e apenas 4 non 

placet. Com isso, a Constituição Sacrosanctum Concilium sobre a Sagrada Liturgia foi 

solenemente promulgada pelo Papa Paulo VI, como o primeiro documento do Concílio 

Ecumênico Vaticano II. 

2.2. Estrutura da Constituição Sacrosanctum Concilium 

A Constituição Sacrossanctum Concilium, que propõe os princípios gerais da reforma 

litúrgica e estabelece normas práticas que a regulamenta, está estruturada da seguinte forma: 

um proêmio, sete capítulos e um apêndice. Possui um total de 130 artigos.   

O proêmio da Constituição Sacrosanctum Concilium apresenta não apenas o preâmbulo 

do Documento, mas contém o objetivo do próprio Concílio, que é “fomentar sempre mais a 

vida cristã dos fieis”(SC 1). Para isso, segundo Beckäuser, “o Concílio julga necessárias três 

coisas: adaptar à nossa época as instituições que são suscetíveis de mudanças; promover a 

unidade dos cristãos por uma abertura e diálogo com todos os cristãos e trazer à Igreja todos os 

povos e nações”61. Neste sentido, a liturgia aparece como uma das instituições capazes de 

modificações.  

A liturgia, conforme diz o proêmio, manifesta “aos outros o mistério de Cristo e a 

genuína natureza da verdadeira Igreja” (SC 2). Além disso, atualiza a obra da salvação, 

sobretudo no sacrifício da eucaristia, através do qual se apresenta o desígnio salvífico de Deus 

realizado no mistério pascal de Jesus Cristo. Por meio da liturgia, a Igreja, ao mesmo tempo em 

que anuncia, realiza a salvação, pois “nela o humano é orientado e subordinado ao divino, o 

visível ao invisível, a ação à contemplação, a realidade presente à futura cidade para a qual 

estamos encaminhados” (SC 2). Assim, a liturgia é ao mesmo tempo, fonte de edificação da 

Igreja e meio de fortalecimento dos missionários. Nas palavras do próprio Concílio, a liturgia 
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“mostra a Igreja como estandarte erguido diante das nações, sob o qual os filhos dispersos de 

Deus possam reunir-se na unidade, para que haja um só rebanho e um só pastor" (SC 2).  

O primeiro capítulo, intitulado “Princípios Gerais da Reforma e Incremento da Sagrada 

Liturgia” está dividido em cinco seções. É o mais extenso de todos, totalizando 41 artigos. A 

primeira seção (5-13) é um tratado teológico sobre a natureza da liturgia e sua importância na 

vida da Igreja. O Concílio situa a liturgia no contexto da história da salvação. A segunda (14-

20) tem um caráter mais antropológico, pois discorre sobre a necessidade de se promover a 

formação litúrgica em vista de uma participação ativa do fieis. O objetivo é aproximar a liturgia 

do povo de Deus, tornando-o sujeito da ação litúrgica e não apenas destinatário. A terceira seção 

(21-40) aborda o tema da renovação disciplinar ou institucional da sagrada liturgia, 

estabelecendo as normas gerais da reforma.  As duas outras seções (41-46) tratam sobre a 

necessidade de se organizar bem a vida litúrgica na paróquia e na diocese e sobre o incremento 

da ação pastoral litúrgica.  

O sagrado Mistério da Eucaristia é o tema do segundo capítulo e objeto do presente 

estudo. Ele traz elementos importantes, como a definição de Missa (47), a participação ativa 

dos fieis (48-49) a reforma do ordinário da Missa (50), a importância da Palavra de Deus e a 

homilia (51-52), a restauração da oração dos fieis (53), o uso litúrgico da língua vernácula (54), 

a comunhão sob duas espécies (55), as duas mesas da celebração da Missa (56) e a 

concelebração (57).  

O terceiro capítulo trata sobre os outros sacramentos (59) e os sacramentais (60-61), 

com definição e do que é cada um e uma breve exposição de seu valor litúrgico-pastoral. 

Também aborda sobre a renovação necessária dos ritos sacramentais (62) e o uso da língua 

vernácula na administração dos sacramentos e sacramentais (63). Neste capítulo, o Documento 

trata, ainda, sobre a restauração do catecumenato de adultos (64). Os números seguintes são 

sobre a revisão dos ritos dos sacramentos e sacramentais (65-81).  

No capítulo quatro a Sacrosanctum Concilium trata sobre o Ofício Divino e seu valor 

teológico e pastoral. O Documento aborda primeiramente a natureza da Liturgia das Horas, 

apresentando-a como obra de Cristo e da Igreja (83-87). Em seguida, a Constituição toca sobre 

a revisão do ofício e o que se faz necessário reformar, como a recuperação do curso tradicional 

das horas, a distribuição dos salmos e a ordem das leituras (88-94). No que se refere ao sujeito 

do Ofício Divino, o Concílio recomenda que a oração também seja feita pelos leigos e não 

apenas pelos clérigos e membros de ordens religiosas (95-100). Quanto à língua, faculta-se aos 

bispos permitir o uso da língua vernácula (101).    
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O quinto capítulo é sobre o Ano Litúrgico. O Documento começa por apresentar o 

sentido teológico, litúrgico e espiritual do Ano Litúrgico, o qual “leva à vivência do Mistério 

Pascal ou da Obra da Salvação em Cristo Jesus na experiência anual do tempo”62. A 

Constituição destaca, ainda, a festa dos mártires e santos, dando relevo à memória da Virgem 

Maria (102-104). A revalorização do domingo, como páscoa semanal, também é abordada neste 

capítulo (106). A revisão do ano litúrgico na quaresma e na festa dos santos (107-111) é outro 

tema tratado. O objetivo é fazer com que “as festas dos santos não prevaleçam sobre as festas 

que recordam os mistérios da salvação” (SC 111). Em outras palavras, nenhum outro 

movimento pode motivar a ação da Igreja, senão o mistério pascal de Jesus Cristo.  

A Música Sacra é abordada no sexto capítulo, que inicia discorrendo sobre a sua 

natureza e dignidade (112). Os artigos seguintes tratam sobre a liturgia solene (113-114), a 

necessidade da formação musical, principalmente nos seminários (115), o canto gregoriano 

(116-117) os cantos religiosos populares (118), a tradição musical própria de cada região (119), 

os instrumentos musicais (120) e a missão dos compositores (121). Com isso, o Concílio 

pretende favorecer a participação ativa dos fieis, de forma que todos possam cantar a liturgia. 

O sétimo e último capítulo é reservado a Arte Sacra e Alfaias Litúrgicas. Assim como 

nos demais capítulos, o Documento inicia abordando a dignidade da arte sacra e dos objetos 

sagrados (122), para em seguida tratar sobre a liberdade de estilos artísticos (123-126). A 

Sacrosanctum recomenda vivamente que os bispos se empenhem na formação dos artistas 

(127). A legislação acerca da arte sacra também aparece no Documento (128). A formação do 

clero na matéria de arte sacra é outra recomendação conciliar. Por fim, a Sacrosanctum 

Concilium trata sobre as insígnias pontificais, reservadas apenas aos bispos e aos que gozam de 

especial jurisdição (130).  

O apêndice é uma Declaração do Concílio Ecumênico Vaticano II sobre a reforma do 

calendário. Dado que durante o Concílio muitos se manifestaram favoráveis à criação de um 

calendário fixo, tanto para a Páscoa, como para a sociedade civil, os padres conciliares acharam 

por bem deixar o assunto aberto, em vista de uma aproximação com irmãos separados da 

comunhão com a Sé Apostólica.  Contudo, o Concílio ressalva que a semana deve conter sete 

dias e conservar o domingo. Também salvaguarda a sucessão hebdominária.63 

A Constituição Sacrosanctum Concilium, portanto, busca aproximar a liturgia e seus 

ritos à compreensão do homem contemporâneo, purificando-a de elementos acessórios. Supera 

                                                             

62 BECKHÄUSER, Op. cit., p. 125. 
63 Palavra derivada do grego hebdómada, que significa semana. 



43 

 

a concepção ritualista e rubricista que prevaleceu durante 400 anos na Igreja e introduz uma 

concepção da liturgia como história da salvação e celebração do mistério pascal de Jesus Cristo. 

Desta forma, o Concílio se esforça por resgatar a simplicidade e a participação ativa que 

caracterizavam a liturgia das primeiras comunidades cristãs. 

2.3 Natureza e sacramentalidade da liturgia segundo a Sacrosanctum Concilium 

 A Sagrada Escritura foi a grande fonte da Constituição Sacrosanctum Concilium. Ela 

começa abordando o tema da liturgia na perspectiva da revelação, situando-a no contexto da 

história da salvação, que tem em Jesus Cristo a sua plena realização. “O Ponto de partida não 

podia ser outro que um olhar sobre a obra salvífica de Cristo da encarnação até seu ponto 

culminante, a morte e ressurreição (mistério pascal). Vale dizer: a partir de Cristo 

protossacramento”64. Isto posto, é possível afirmar que na liturgia terrena, participamos da 

liturgia eterna (SC 8). Nesse sentido, não há dúvida de que a liturgia continua a obra da 

salvação, por ser ação de Cristo, conforme afirma Lutz. 

A liturgia não é ação meramente humana. Cristo está presente na celebração 
litúrgica como agente principal. Devemos igualmente lembrar que toda ação 
litúrgica acontece, como nos diz o Vaticano II, na força do Espírito Santo (SC 
6). Mas é bom recorrer ainda ao conceito de memória, se queremos entender 
a eficácia salvífica da liturgia. Memória litúrgica não é simples lembrar. 
Lembramos, sim, a Páscoa histórica de Cristo e do seu povo, mas a lembramos 
na presença de Cristo e na força do Espírito Santo. Lembrando a pessoa e a 
obra de Cristo, abrimo-nos para ele. Como diz o livro do Apocalipse, Cristo 
está à porta e bate. Se abrimos a porta, ele entra para cear conosco (cf. Ap 
3,20). Isso quer dizer que ele entra em comunhão íntima conosco, e esta 
comunhão de vida entre Deus e nós é salvação. Ninguém pode duvidar de que 
tal liturgia seja um culto agradável a Deus — supondo que celebramos 
ritualmente aquilo que vivemos. Não é apenas um fazer externo, mas a 
expressão de uma atitude interna e da nossa vida cotidiana.65  

Conforme acentua a Sacrosanctum, a centralidade da liturgia é o mistério pascal; as 

formas de celebrar são secundárias. Daí emana a sacramentalidade da liturgia. De fato, a 

eficácia da celebração não se deve ao homem, mas à presença de Cristo na assembleia, naquele 

que preside, na Palavra proclamada e, de modo substancial, nas espécies do pão e do vinho 

consagrados. “Em todas as ações litúrgicas, quem se dirige ao Pai, para glorificá-lo plenamente 

e para santificar a humanidade, é o Cristo total (cabeça e membros): ‘Cristo associa sempre a 
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si a Igreja’. Cristo é o primeiro liturgo; a Igreja é assumida na ação de Cristo”66. Por isso, a 

ressurreição ocorre na celebração.  

A liturgia é uma ação sagrada por ser ação divina, realizada pela Santíssima Trindade, 

e por ser ação da Igreja, Corpo de Cristo, que estabelece uma relação de comunhão (SC 7). Ela 

constitui o manancial de onde brota toda a ação eclesial. É a energia vital que perpassa o 

dinamismo da nossa existência. Assim, a liturgia é, por sua própria natureza mistagógica, pois 

consiste numa fonte rica e abundante de espiritualidade cristã. 

2.4 O mistério eucarístico e o mistério pascal 

O capítulo dois da Constituição Sacrosanctum Concilium sobre a Sagrada Liturgia é 

fundamental para compreender a renovação litúrgica proposta pelo Concílio Vaticano II. Ele 

sintetiza as mudanças estabelecidas pelos padres conciliares. O capítulo começa estabelecendo 

uma relação entre mistério eucarístico e mistério pascal.  A eucaristia é definida como 

“sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade, banquete pascal ‘em que se 

recebe Cristo, a alma se enche de graça e nos é dado o penhor da glória futura’” (SC 47). A 

referência, contudo, é a morte e ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, o mistério pascal. De fato, 

a “eucaristia é o memorial por excelência da morte e da ressurreição de Cristo, de acordo com 

o mandato expresso que Ele nos deixou”67. Assim sendo, a eucaristia não pode ser 

compreendida apenas como sacrifício, mas como memorial da entrega radical de Cristo. 

Quando se fala em memorial, não se está falando de uma simples lembrança, senão de 

tornar presente o evento que se está celebrando. “O acontecimento único e irrepetível será deste 

modo tornado presente no tempo e no espaço sob a forma de uma celebração de natureza 

sacramental. O acontecimento central da nossa salvação permanece assim presente na história 

até a vinda de Cristo”68. É neste sentido que Jesus se utiliza da expressão “fazei isto em minha 

memória”. Com isso, ele estabelece um vínculo eterno com a humanidade, a partir do mandato 

de celebrar a eucaristia em sua memória.  

A instituição da eucaristia se deu na noite em que Jesus celebrou a última Ceia com os 

seus discípulos. Mas, é importante recordar que “ela foi sendo preparada por numerosas 

refeições que Jesus fazia em comum com seus irmãos, os homens”69. Foi durante uma refeição 
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que Jesus “tomou um pão, deu graças, partiu e deu-o a eles dizendo ‘Isto é o meu corpo que é 

dado por vós. Fazei isto em minha memória’. E, depois de comer, fez o mesmo com a taça, 

dizendo: ‘Esta taça é a Nova Aliança em meu sangue, que é derramado por vós’” (Lc 22, 19-

20). Com este gesto, Jesus dá como alimento o seu próprio corpo e o seu próprio sangue. Neste 

sentido, ao mesmo tempo em que institui a eucaristia, Jesus confia à Igreja a missão de perpetuar 

a sua ação salvífica através da liturgia, sobretudo, no sacrifício eucarístico. 

Contudo, sacrifício eucarístico não pode ser visto como repetição ou renovação do 

sacrifício de Cristo na cruz. Antes, deve ser compreendido como representação e atualização. 

Representação no sentido de tornar presente e atualização, “porque na missa, o único sacrifício 

de Cristo vem ter conosco no nosso agora”70. Desta forma, o Concílio apresenta o sacrifício 

eucarístico na perspectiva de memorial do mistério pascal, “como sacrifício de ação de graças, 

memorial do sacrifício da Cruz e como Ceia do Senhor. Em outras palavras, como Sacrifício 

de ação de graças em forma de Banquete pascal”.71 Assim, ao celebrar a eucaristia, a Igreja 

atualiza do mistério pascal de tal maneira que os homens podem ver atualizado em suas vidas 

esse mistério, dado que a liturgia realiza aquilo que significa. 

Quando se fala em Mistério pascal, é uma referência à totalidade do acontecimento 

salvífico em Jesus Cristo. Essa totalidade corresponde à paixão, morte, ressurreição dos mortos 

e gloriosa ascensão. A Páscoa de Cristo é o centro de toda a história da salvação. Neste sentido, 

ela abarca toda a economia salvífica desde o Antigo Testamento até a dimensão escatológica. 

“A eucaristia não engloba apenas ‘o tempo intermédio que vai do nascimento de Jesus até o 

último dia’, mas deve-se ampliar a memória salvífica cristã ‘até a eleição da aliança e suas 

promessas, alcançando inclusive a criação e a plenificação final’”72. De fato, a Sacrosanctum 

Concilium afirma: 

Na liturgia da terra nós participamos, saboreando-a já, da liturgia celeste, que 
se celebra na cidade santa de Jerusalém, para a qual nos encaminhamos como 
peregrinos, onde o Cristo está sentado à direita de Deus, qual ministro do 
santuário e do verdadeiro tabernáculo; com toda a milícia do exército celeste 
entoamos um hino de glória ao Senhor e, venerando a memória dos santos, 
esperamos fazer parte da sociedade deles; esperamos pelo salvador, nosso 
Senhor Jesus Cristo, até que ele, nossa vida, se manifeste, e nós apareceremos 
com ele na glória (SC 8). 
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O centro da liturgia é, portanto, o mistério pascal de Cristo. E, “a Eucaristia constitui o 

centro e a síntese desse mistério, ou seja, daquele mistério do qual a liturgia em geral e a 

Eucaristia em particular são a continuação na Igreja”73. A liturgia é a memória viva do Senhor 

e ao mesmo tempo, atualização da obra da salvação de Deus no meio de seu povo. A ação 

salvadora de Cristo continua na Igreja, através da qual ele “está sempre presente e operante em 

nós, sobretudo nas celebrações litúrgicas” (SC 35, 2). Por isso, o “banquete pascal ‘em que se 

recebe Cristo, a alma se enche de graça e nos é dado o penhor da glória futura’” (SC 47).  Desta 

forma, cada vez que a Igreja se reúne para celebrar a Eucaristia se está atualizando a história da 

salvação. 

2.5 Participação ativa dos fiéis 

O tema da participação ativa dos fiéis na celebração litúrgica aparece repetidas vezes na 

Constituição Sacrossanctum Concilium74 e vem ao encontro do que já haviam escrito os papas 

anteriores ao Concílio. O primeiro a se manifestar sobre o assunto foi Pio X, no motu próprio 

Tra Le Sollicitude75. Logo na introdução o Papa afirma: “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 Igreja”. Vê-se aí, um latente desejo de aproximar os fiéis dos 

mistérios celebrados. 

Outro que também escreveu sobre o assunto foi Pio XI. Ele insistiu naquilo que que seu 

predecessor já havia dito acerca da necessidade de promover a participação ativa dos fiéis na 

Sagrada Liturgia, sobretudo no canto, para evitar que a liturgia fosse mero espetáculo assistido 

por espectadores mudos. Assim se manifestou o Papa:  

A fim de que os fiéis tomem parte mais ativa no culto divino, restitua-se para 
o povo o uso do canto gregoriano, no que ao povo tocar. É necessário, na 
verdade, que os fiéis, não como estranhos ou mudos espectadores, mas 
verdadeiramente compreendedores e compenetrados da beleza da Liturgia, 
assistam às sagradas funções de tal modo que alternem a sua voz - segundo as 
devidas normas e instruções, mesmo em procissões e outros momentos solenes 
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-, com a voz do sacerdote e a do coro. Porque, se isto felizmente suceder, não 
haverá já mais que lamentar esse triste espetáculo em que o povo nada responde, 
ou apenas responde com um murmúrio fraco e confuso às orações mais comuns 
expressas na língua litúrgica e até em língua vulgar (DCS 9). 

Mas, certamente, foi Pio XII, quem melhor expôs a necessidade de os fiéis participarem 

ativamente da liturgia. Foi ele quem iniciou a reforma litúrgica imediatamente anterior ao 

Concílio, com o objetivo de tornar a liturgia mais acessível e mais próxima do povo. Pio XII 

foi um grande incentivador do Movimento Litúrgico. Na compreensão do Pontífice, os fiéis 

deveriam participar mais ativamente do sacrifício eucarístico evitando, assim, a mera 

assistência do culto sagrado. Essa participação ativa deriva do próprio batismo. 

Nem é de admirar que os fiéis sejam elevados a uma tal dignidade. Com a água 
do batismo, com efeito, os cristãos se tornam, a título comum, membros do 
corpo místico de Cristo sacerdote, e, por meio do "caráter" que se imprime nas 
suas almas, são delegados ao culto divino, participando, assim, de modo 
condizente ao próprio estado, do sacerdócio de Cristo (MD 79).  

Isto posto, verifica-se que a participação ativa querida pelo Vaticano II já havia sido 

pavimentada. Desde os primórdios do Movimento Litúrgico, o ideal do povo como sujeito da 

ação litúrgica constituía uma meta a ser atingida. De fato, este foi o princípio “inspirador e 

diretivo de toda a obra de fomento e renovação litúrgica visada pela Constituição Sacrosanctum 

Concilium”76. O Documento conciliar apresenta alguns instrumentos facilitadores que 

possibilitam levar a cabo esse objetivo. 

2.5.1 Povo sacerdotal 

O povo de Deus é chamado a participar da liturgia segundo a consciência de ser povo 

sacerdotal. Não se trata de uma participação qualquer, mas sim de uma participação plena, 

consciente e ativa (SC 14). Essa participação ativa nas ações litúrgicas emana do batismo, 

através do qual, enxertados em Cristo, todos se tornam sacerdotes. Trata-se não de um 

sacerdócio ministerial, mas de um sacerdócio comum a que todos os cristãos são chamados.  

Como povo sacerdotal, somos chamados a viver conscientemente e a 
expressar publicamente, na liturgia, os laços de intimidade, de fidelidade, que 
nos unem com o Senhor, com o Deus da aliança; mas também os laços que, 
muitas vezes de forma inconsciente ou difusa, unem todos os seres humanos 

                                                             

76 BARAÚNA, Guilherme. A Participação Ativa, Princípio Inspirador e Diretivo da Constituição 
Litúrgica. In: A Sagrada Liturgia Renovada pelo Concílio: estudos e comentários em torno da 
Constituição Litúrgica do Concílio Vaticano Segundo. Petrópolis: Vozes, 1964. p. 283.  
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e até mesmo toda a realidade criada, com o sagrado, com o transcendente, com 
Deus.77 

O sacerdócio régio tem sua fonte no sacerdócio de Cristo. De fato, “essa participação 

ativa dos cristãos no ato litúrgico supõe e demonstra a participação deles no sacerdócio de Jesus 

Cristo”78. Na Carta aos Hebreus Jesus é apresentado como o Sumo Sacerdote da Nova Aliança 

(Hb 7, 23-25.27-28; 10, 10-14). Segundo Engler, além de oferecer-se em sacrifício ao Pai, Jesus 

“teve e exercitou um sacerdócio oficial, litúrgico, e por isso é chamado Sacerdote Eterno 

segundo a ordem de Melquisedec”79. Desta forma, “Cristo Senhor, Pontífice tomado de entre 

os homens (cf. Hb 5,1-5) fez do novo povo ‘um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai’ (cf. Ap 

1,6; cf. 5,9-10)” (LG 10). Somente é possível compreender o sacerdócio comum dentro dessa 

dinâmica. Jesus, Cabeça da Igreja, é o Sacerdote por excelência. A Igreja, Corpo Místico de 

Cristo, é formada por um povo sacerdotal.  

A Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja, no capítulo dois, apresenta 

uma teologia acurada sobre o Povo de Deus. Os artigos 10, 11 e 34 tratam exclusivamente sobre 

o sacerdócio comum dos fiéis. Diz a Constituição: “Com efeito, pela regeneração e unção do 

Espírito Santo, os batizados são consagrados para serem edifício espiritual e sacerdócio 

santo...” (LG 10). É missão dos cristãos oferecer sacrifícios espirituais e proclamar as 

maravilhas de Deus.  “Exorto-vos, portanto, irmão, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais 

vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus: este é o vosso culto espiritual” 

(Rm 12,1). Assim, também corresponde ao sacerdócio comum dos fiéis a oração, o louvor, a 

entrega de si mesmos e o testemunho de Jesus Cristo no mundo.  

O Documento trata de fazer uma distinção entre o sacerdócio comum dos fiéis e o 

sacerdócio ministerial ou hierárquico, diferentes em essência e grau. Todavia, afirma que um 

está ordenado para o outro e ambos estão ligados ao sacerdócio de Cristo (LG 10). Enquanto 

compete ao ministro ordenado presidir a assembleia litúrgica, os fiéis se unem a ele no 

oferecimento do sacrifício eucarístico (LG  10; SC 48). Os leigos também “exercem o 

sacerdócio na recepção dos sacramentos, na oração e na ação de graças, no testemunho de uma 

vida santa, na abnegação e na caridade operante” (LG 10). Em outras palavras, pelo sacramento 

                                                             

77 BUYST; SILVA, Op. cit., p. 95. 
78 ENGLER, João de Castro. O Sacerdócio dos Batizados, e sua Atualização na Sagrada Liturgia. In: A 
Sagrada Liturgia Renovada pelo Concílio: Estudos e comentários em torno da Constituição Litúrgica 
do Concílio Vaticano Segundo. Petrópolis: Vozes, 1964. p. 252.  
79 Ibidem, p. 257. 
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do batismo, todos são chamados a participar ativamente na liturgia, de modo particular na 

celebração dos sacramentos (LG 11). 

A Lumen Gentium enumera, ainda, outras formas de exercício do sacerdócio comum 

dos leigos. Dado que a missão da Igreja é anunciar que o Filho de Deus, por seu Mistério pascal, 

libertou a todos do poder da morte, fazendo-os entrar no Reino do Pai, cabe aos fiéis consagrar 

o mundo a Deus através de suas boas obras, às quais assumem valor de sacrifício espiritual, 

quando apresentadas em oblação no altar, juntamente com o pão e o vinho consagrados (LG 

34). Isso dá um novo sentido à própria celebração eucarística, pois percebe-se que não apenas 

o ministro ordenado celebra o mistério, mas é toda a comunidade sacerdotal que celebra esse 

mistério atualizado em sua vida ordinária, cada um segundo a sua vocação própria, na missão 

de Cristo sacerdote, profeta e rei. 

2.5.2 Critérios para a participação ativa 

Quando se fala em participação ativa, corre-se o risco de pensar que o Concílio permite 

que todos podem fazer tudo. Mas, é importante destacar que a própria Sacrosanctum se 

encarrega de desfazer esse pensamento. De acordo com o Documento cada um deve 

desempenhar o seu ofício, fazendo “tudo e só aquilo que pela natureza da coisa ou pelas normas 

litúrgicas lhe compete” (SC 28). Não é o caso, portanto, de em nome do protagonismo leigo, 

permitir que estes façam as partes reservadas aos ministros ordenados e vice-versa. Essa 

distinção de funções concorre para que a assembleia litúrgica manifeste aquilo que é a Igreja: 

Corpo místico de Cristo e se valoriza a diversidade de dons e ministérios. 

Outra recomendação da Sacrosanctum Concilium para facilitar a participação ativa, diz 

respeito à revisão dos livros litúrgicos, de modo a contemplar as partes reservadas aos fiéis (SC 

25; 31). Na esteira do Concílio, foi publicado o novo Missal Romano, as edições dominical, 

semanal e santoral do Lecionário, o Pontifical Romano, a Liturgia das Horas, o Cerimonial dos 

Bispos entre outros; todos no espírito renovador do Concílio. O novo Missal, por exemplo, além 

das partes próprias do ministro ordenado, contém indicações das partes reservadas ao povo.  

Outro aspecto importante da participação ativa se refere às disposições pessoais de cada 

fiel ao participar das ações litúrgicas. Não basta estar presente e realizar bem os ritos que se 

sucedem. É mister que haja uma abertura interior para vivenciar o mistério celebrado. Isso 

envolve a pessoa na inteireza do seu ser e requer conhecimento por parte do celebrante. A este 

respeito, escreve Martimort:  
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Se a participação é ativa, será também inteligente, piedosa e interior: a ação 
litúrgica é um sinal, através do qual a fé deve atingir o mistério de fé que 
realiza. Exige atenção religiosa: o espírito do fiel estará em consonância com 
sua voz no canto e no diálogo. O que reza faz sua oração do celebrante. Ouve 
com o coração dócil a Palavra de Deus. Em alguns momentos a celebração 
convidará ao recolhimento de um silêncio sagrado. Isso requer uma 
compreensão dos ritos e dos textos.80 

Dado que “a liturgia é o cume para o qual tende a ação da Igreja e, ao mesmo tempo, é 

a fonte donde emana toda a sua força” (SC 10), o Concílio recomenda vivamente que os fiéis 

sejam bem instruídos, “segundo a idade, condição, gênero de vida e grau de cultura religiosa” 

(SC 19), para que desenvolvam com piedade o seu ministério litúrgico e, assim, não assistam 

ao “mistério da fé como estranhos ou espectadores mudos... mas participem consciente, piedosa 

e ativamente da ação sagrada” (SC 48). A liturgia exige, por sua própria natureza, a participação 

ativa dos fiéis. Para isso, contudo, é mister formar o povo sacerdotal. Conforme Marini, "formar 

na compreensão da liturgia significa permitir aos fiéis entrar em contato com a própria essência 

do mistério cristão”81. Desse modo, pode-se dizer que o tema da formação litúrgica dos fieis 

aparece como um direito assegurado aos leigos e um dever dos ministros ordenados. Sem uma 

formação adequada não é possível uma participação ativa. 

Neste sentido, os pastores devem ser os primeiros a darem o exemplo, conforme 

preconiza o Concílio: “Não havendo, porém, esperança alguma de que tal possa ocorrer, se os 

próprios pastores de almas não estiverem antes profundamente imbuídos do espírito e da força 

da Liturgia e dela se tornarem mestres...” (SC 14). Para isso, o Concílio lembra ainda a 

necessidade urgente de uma sólida formação dos professores de Sagrada Liturgia e a 

importância da formação litúrgica nos seminários e casas religiosas (SC 15-18). Somente um 

povo bem formado é capaz de celebrar o mistério pascal com a consciência e a dignidade que 

a sua própria natureza exige. 

2.5.3 A Palavra de Deus na liturgia 

A Constituição Dogmática Dei Verbum recorda que “A Igreja venerou sempre as divinas 

Escrituras como venera o próprio Corpo do Senhor, não deixando jamais, sobretudo na sagrada 

Liturgia, de tomar e distribuir aos fiéis o pão da vida, quer da mesa da palavra de Deus quer da 

do Corpo de Cristo” (DV 21). Deste modo, uma autêntica renovação litúrgica não seria possível 
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se não houvesse resgatado a importância da Palavra de Deus na celebração. “Uma das 

características mais essenciais do culto cristão, na sequela do culto sinagogal, é que não são 

realizadas ações litúrgicas importantes sem que a palavra de Deus seja proclamada, antes de 

tudo pela leitura da Sagrada Escritura”82. O desejo conciliar de restaurar “a leitura da Sagrada 

Escritura mais abundante, variada e apropriada” (SC 35,1), coincide com a prática das primeiras 

comunidades cristãs. As celebrações nas primitivas comunidades eram enriquecidas com a 

abundância dos textos sagrados. 

 A Constituição Sacrossanctum Concilium, situa a Palavra de Deus entre as diversas 

maneiras da presença de Cristo na Liturgia: “Presente está pela sua Palavra, pois é Ele mesmo 

que fala quando se leem as Sagradas Escrituras na Igreja” (SC 7). Essa afirmação, revela o 

caráter sacramental da Palavra de Deus. Trata-se de uma presença real de Jesus no meio da 

comunidade. Desta forma, a proclamação das leituras bíblicas não pode ser suprimida, sob o 

risco de limitar ou até mesmo anular a presença de Cristo na comunidade eclesial que se reúne 

para celebrar os mistérios sagrados e dialogar com Deus. A este respeito escreve Bento XVI: 

“A proclamação da Palavra de Deus na celebração comporta reconhecer que é o próprio Cristo 

que se faz presente e Se dirige a nós para ser acolhido”83. Assim sendo, não se deve relativizar 

a importância da Palavra de Deus na liturgia, mas, dá-lhe o lugar que lhe é próprio. 

Ao se proclamar a Palavra de Deus na celebração litúrgica, é o próprio Deus que dialoga 

com o seu povo reunido. A Palavra é a fonte de onde brota a fé na revelação de Deus. Desta 

forma, ninguém pode passar à Mesa da Eucaristia sem antes ter escutado atentamente a Palavra 

de Deus, pois o próprio Senhor ensinou primeiro, e construiu seu Reino somente sobre a base 

deste ensinamento. Por isso, o espírito dos fiéis deve ser alimentado pela Palavra de Deus antes 

que o mistério da Nova Aliança se realize novamente entre nós. 

Portanto, nunca deveria haver celebração da Eucaristia sem verdadeira 
celebração da Palavra. A comunidade que se contenta simplesmente em ler os 
textos da Palavra nada mais fez que começar. É preciso, com efeito, que ela 
acolha a Palavra por meio de sua fé como Palavra de Aliança, que ela se 
comprometa a segui-la como uma resposta de amor, que esteja pronta a 
responder com a comunidade do Sinai: “Tudo que disse o Senhor, nós 
poremos em prática e obedecemos”. Só então, o padre poderá tomar o “cálice 
da bênção” e dizer com Moisés: “Isto é o sangue da Aliança que o Senhor fez 
convosco através de todas essas palavras”.84 
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83 BENTO XVI, Papa. Exortação Apostólica Pós-Sinodal Verbum Domini. São Paulo: Paulinas, 2010. 
56. 
84

 DEISS, Lucien. A Palavra de Deus celebrada: Teologia da Celebração da Palavra de Deus. Petrópolis: 
Vozes, 1998. p. 53. 



52 

 

Ao falar sobre a importância da Palavra de Deus na liturgia, afirma a Sacrosanctum 

Concilium: “pois dela são lidas as lições e explicadas na homilia e cantam-se os salmos. É de 

sua inspiração e bafejo que surgiram as preces, orações e hinos litúrgicos. E é dela também que 

os atos e sinais tomam a sua significação” (SC 24). Em outros termos, na liturgia, a Palavra de 

Deus explica e fundamenta o ato litúrgico. Por isso, Mesa da Palavra e Mesa da Eucaristia 

constituem um só culto. 

Assim sendo, ao mesmo tempo em que congrega a assembleia litúrgica, a Palavra 

proclamada ilumina a vida dos fiéis, revelando as maravilhas de Deus, fortalecendo a fé dos 

ouvintes e inspirando respostas em forma de orações e preces. Com razão Deiss afirma que “a 

Palavra de Deus é a raiz de tudo o que existe, e muito especialmente desse universo de amor 

que é a comunidade eclesial”85. Neste sentido, afirma o mesmo autor, “a Palavra de Deus tem 

a mesma importância que a Eucaristia”86. E mais, “aquele que ‘comunga’ da Palavra, como 

aquele que comunga da Eucaristia, comunga do mesmo Senhor”87. Em outras palavras, a 

Palavra de Deus alimenta tanto quanto a eucaristia. 

A Liturgia da Palavra consiste num diálogo amoroso entre Deus e a comunidade que se 

reúne para rezar unida, dar graças, oferecer o sacrifício da vítima sem mancha, juntamente com 

o sacerdote e alimentar-se da eucaristia. A liturgia não é uma enumeração dos fatos passados, 

mas memória que atualiza os acontecimentos salvíficos no presente da história. “Trata-se de 

ouvir a Palavra, acolhê-la e suplicar que ela se traduza em nossa realidade”88. A Liturgia da 

Palavra é composta da proclamação dos textos sagrados e da resposta do povo sacerdotal 

reunido. 

2.5.3.1 Estrutura da Liturgia da Palavra 

Destarte, a Liturgia da Palavra é o momento em que a comunidade escuta os textos mais 

importantes da Sagrada Escritura e que favorecem a compreensão da unidade do plano divino, 

através da correlação entre as leituras do Antigo e do Novo Testamento, mas ao mesmo tempo 

estabelece um diálogo com Deus através de preces e orações. A Liturgia da Palavra tem seu 

ponto alto na proclamação do Evangelho. Com a renovação litúrgica, os quatro evangelhos são 

proclamados nas missas dominicais em ciclo de três anos, assim como a leitura do Antigo 
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Testamento e o texto dos apóstolos. Já nas missas cotidianas, os evangelhos seguem o ciclo de 

um ano, ao passo que as leituras do Antigo e do Novo Testamento se alternam, ao longo dos 

dias de semana, num ciclo de dois anos. 

 Na leitura do Antigo Testamento estão contidos os termos da Aliança entre Deus e o 

povo eleito. “Por isso a Igreja nunca cessou de fazer com que fossem ouvidos os textos do 

Antigo Testamento e tomou sua defesa contra os que subestimavam seu valor”89. A Dei 

Verbum, por sua vez, recorda: “... a economia da salvação, prenunciada, narrada e explicada 

pelos autores sagrados, encontra-se como verdadeira Palavra de Deus nos livros do Antigo 

Testamento; eis por que esses livros divinamente inspirados conservam um valor perene” (DV 

14). Na Liturgia da Palavra, a leitura veterotestamentária está diretamente relacionada com o 

Evangelho. Pode-se dizer que a leitura do Antigo Testamento está direcionada para o Novo 

Testamento. 

 Na dinâmica dialógica da liturgia, o Salmo responsorial assume a identidade de resposta 

da Igreja à leitura proclamada, como forma de “favorecer a meditação da Palavra de Deus” 

(IGMR 61). De acordo com Jungmann, “A resposta do povo era costume também no culto do 

Antigo Testamento, como no canto dos povos do Antigo Oriente”90. O canto responsorial 

favorecia a participação viva das pessoas na celebração e não requeria preparação particular 

nem textos escritos. O Salmo tem grande importância litúrgica e pastoral, porque favorece a 

meditação da Palavra de Deus (IGMR 61). Por isso, não pode ser omitido ou substituído e 

recomenda-se vivamente que seja sempre cantado (IELM 20).  

 Os ensinamentos dos apóstolos são revelados na leitura do Novo Testamento, que segue 

imediatamente o Salmo. “Cada vez que se leem as palavras dos apóstolos e os relatos dos 

evangelistas são anunciadas pela Igreja como nova mensagem à comunidade dos fiéis reunida 

em Cristo”91. A Palavra não perde a sua eficácia e é sempre atual. Conforme Jungmann, “desta 

maneira, elas estão inteiramente sob a perspectiva do presente, elas mesmas são portadoras do 

chamado misericordioso que Deus, através da Igreja, dirige hoje às pessoas humanas”92. A 

segunda leitura, como é chamada, revela a experiência das primeiras comunidades cristãs e 

trazem orientações práticas dos apóstolos para a vivência da fé. 

 O Evangelho é o ponto alto da Liturgia da Palavra, pois é o próprio Cristo quem fala à 

comunidade reunida. A sua proclamação vem precedida de uma aclamação. “Tal aclamação 
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constitui um rito ou uma ação por si mesma, através do qual a assembleia dos fieis acolhe o 

Senhor que lhe vai falar no Evangelho, saúda-o e professa sua fé pelo canto” (IGMR 62). Ao 

comentar sobre a proclamação do Evangelho durante a missa, Aldazábal (2007, p. 78) enfatiza 

os sinais externos que evidenciam a sua importância: a proclamação reservada ao ministro 

ordenado, a escuta de pé, a incensação, o beijo e a aclamação após a proclamação. Todos esses 

elementos corroboram para compreender a centralidade do Evangelho na Liturgia da Palavra.     

É importante destacar que a Sacrossanctum Concilium recomenda a celebração sagrada 

da Palavra de Deus não apenas nas grandes solenidades e festas litúrgicas, mas também “nos 

domingos e dias santos, sobretudo naqueles lugares onde falta o padre. Neste caso seja o 

diácono ou algum outro delegado pelo Bispo quem dirija a celebração” (SC 35,4). E são 

inúmeras as comunidades que se reúnem semanalmente em torno da Palavra de Deus para 

celebrar o mistério de Cristo, sobretudo, na Amazônia. Sobre a celebração da Palavra na 

ausência de sacerdote dizem os bispos do Brasil: 

A exemplo das comunidades primitivas, os irmãos reunidos para a escuta da 
Palavra na celebração fazem a experiência da presença viva do Ressuscitado. 
Pois, também, através da celebração da Palavra de Deus, faz-se memória do 
mistério pascal de Cristo morto e ressuscitado [...] 

Onde não for possível a celebração eucarística, possibilitem às comunidades 
eclesiais a celebração da Palavra de Deus. Deste modo, seus membros, terão 
acesso aos tesouros da Sagrada Escritura e da oração da Igreja.93 

A presença ativa de Cristo e de seu Espírito na Liturgia da Palavra faz dela um 

verdadeiro acontecimento, novo e salvífico, que dá um “hoje” sempre atual à proclamação da 

Palavra de Deus, a qual prolonga a ação de Deus na vida da comunidade. Pois Ele continua se 

comunicando com o seu povo cada vez que a Palavra é proclamada e atualizada na Igreja. Por 

isso, deve-se valorizar a Palavra como “sacramento”, de tal modo que a comunidade não fique 

privada das maravilhas de Deus. 

2.5.4 Homilia: atualização da Palavra de Deus na vida da comunidade 

Outro elemento importante relacionado à Palavra de Deus recuperado pelo Concílio é a 

homilia. “Recomenda-se vivamente como parte da própria liturgia a homilia pela qual, no 

decurso do ano litúrgico, são expostos os mistérios da fé e as normas da vida cristã a partir do 

texto sagrado; não deve ser omitida sem grave causa nas missas dominicais e nos dias de guarda, 
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celebrados com assistência do povo” (SC 52). A homilia, que deve ter um caráter de conversa 

familiar, atualiza a Palavra de Deus na vida da comunidade.  

Na Igreja primitiva a homilia era uma tarefa exclusiva do bispo, exceto em algumas 

regiões, onde o presbítero também podia pregar. Somente a partir de 529, com realização do 

Concílio de Vaison, na Gália, é que se reconheceu o poder que os presbíteros tinham para fazer 

a pregação. Em casos extraordinários, essa tarefa era outorgada aos diáconos, que se limitavam 

a ler as homilias dos santos padres traduzidas numa linguagem simples e acessível ao povo. 

Mas, aos poucos a homilia foi deixando de ser feita. Em meados do século XII, começaram a 

surgir os sermões, mas sem conexão com a missa, daí o seu lugar ser o púlpito, afastado do 

presbitério. Já no século XIII, verifica-se uma total decadência da pregação, cada vez mais 

pomposa e menos vinculada com a liturgia. Os sermões geralmente aconteciam antes da missa 

e quando eram realizados durante a celebração, eram precedidos de avisos e intenções94. 

Ao restaurar a homilia como parte integrante da liturgia, a Sacrosanctum Concilium 

estabelece os seus elementos essenciais, e que definem a sua natureza. Primeiro, situa-a no 

contexto da celebração litúrgica e não como um adendo, como até então era compreendida. 

Outro fator diz respeito ao tempo litúrgico. A homilia deve observar o curso do ano litúrgico, 

de forma pedagógica. De igual maneira, ao mesmo tempo em que revela os mistérios da fé, a 

homilia também tem um caráter exortativo, pois expõe os princípios que norteiam a vida cristã. 

Tudo à luz da Palavra de Deus. A homilia tem um caráter sacramental. 

Como já foi visto acima, a Liturgia da Palavra não é um elemento secundário e de menor 

importância. Na celebração litúrgica, ela tem o mesmo valor que a Liturgia Eucarística, “estão 

tão intimamente ligadas entre si as duas partes de que se compõe, de algum modo, a missa - a 

liturgia da Palavra e a liturgia eucarística - que formam um só ato de culto” (SC 56). Na mesa 

da Palavra é o próprio Senhor que fala para o seu povo reunido em assembleia e lhe comunica 

as maravilhas de Deus sempre atuais. Ao passo que na Liturgia Eucarística acontece tudo aquilo 

que foi anunciado. “Com efeito, o mistério pascal de Cristo, anunciado nas leituras e na homilia, 

realiza-se por meio do sacrifício da missa. Cristo está presente e operante na pregação da sua 

Igreja”(IELM 24). Desta forma, a homilia precisa evidenciar tudo isso, criando o elo entre a 

Liturgia da Palavra e a Liturgia Eucarística, o que se anuncia e o que acontece de fato. 

A homilia é, pois, o ato litúrgico que serve de dobradiça ou gonzo entre a 
Palavra anunciada e a Palavra celebrada. Sua finalidade é fazer os 

                                                             

94 BORÓBIO, Dionísio. A celebração na Igreja 1: liturgia e sacramentologia fundamental. São Paulo: 
Loyola, 1990. p. 100-102.  
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participantes entrarem mais profundamente na ação que celebram e abrir os 
corações a receber a Palavra de Deus, os espíritos a compreendê-la, as 
vontades a pô-la em prática. Em suma, graças à homilia, ao passar à liturgia 
eucarística, a assembleia litúrgica deve estar consciente de que “a Palavra 
ouvida vai agora realizar-se” (cf. Lc 4,21).95 

À luz da Sacrosanctum Concilium, muito se escreveu sobre a homilia, com o objetivo 

de salvaguardar a sua natureza, “cuja função é favorecer uma compreensão e eficácia mais 

ampla da Palavra de Deus na vida dos fiéis” (SCar 46). Além disso, a homilia “tem como 

finalidade que a Palavra de Deus anunciada, juntamente com a liturgia eucarística, seja como 

uma ‘proclamação das maravilhas realizadas por Deus na história da salvação ou mistério de 

Cristo’” (IELM 24). Desta maneira, a homilia “não há de ser corpo estranho dentro da 

celebração, nela inserido apenas de modo extrínseco...” (IELM 24). Ela atualiza a Palavra de 

Deus na vida da comunidade e por isso não pode ser ignorada. 

 De fato, com a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, a homilia deixou de ser um 

apêndice e passou a ser "parte da própria liturgia". Contudo, não se pode perder de vista que a 

fonte primeira da homilia é a Palavra de Deus proclamada na liturgia. Deve-se evitar recorrer a 

outros meios como fonte homilética. Por isso, o Concílio recomenda: 

O ministério da Palavra deve ser exercido com muita fidelidade e no modo 
devido. Deve a pregação, em primeiro lugar, haurir os seus temas da Sagrada 
Escritura e da liturgia, sendo como que o anúncio das maravilhas divinas na 
história da salvação, isto é, no mistério de Cristo, que está sempre presente em 
nós e opera, sobretudo nas celebrações litúrgicas (SC 35,2).  

Outros documentos pós conciliares também realçam a importância da homilia, como é 

o caso do próprio Catecismo da Igreja (CIC 132; 1154), da Instrução Geral do Missal Romano 

(IGMR 29; 55; 65; 66; 360; 391) e da Introdução do Lecionário (IELM 24; 25; 26; 27). Os papas 

posteriores ao Concílio também escreveram sobre o assunto. O primeiro foi Paulo VI. Na 

Exortação Apostólica Evangelii Nutiandi afirma que é preciso dedicar-se à homilia com amor:   

A homilia é um instrumento valioso e muito adaptado para a evangelização. 
É preciso, naturalmente, conhecer as exigências e tirar rendimento das 
possibilidades da homilia, a fim de ela alcançar toda a sua eficácia pastoral. E 
é sobretudo necessário estar-se convencido e dedicar-se à mesma homilia com 
amor (EN 43).   

Outro que também esceveu sobre o tema foi João Paulo II. O Pontífice se dedicou a 

alertar sobre a importância de preparar bem a homilia. Na Exortação Apostólica Catechesi 

                                                             

95 TABORDA, Op. cit., p. 159. 
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Tradendae ele escreve: “Há de ser dispensada uma grande atenção à homilia: esta não deve ser 

muito longa nem demasiado breve, sempre cuidadosamente preparada, substanciosa e adaptada, 

e reservada aos ministros ordenados” (CT 48). Já Bento XVI, recorda que a homilia atualiza a 

Palavra de Deus na vida da comunidade. De igual maneira, deve contribuir para uma maior 

compreensão do Mistério eucarístico e assim corroborar com  a participação ativa do fieis. 

Desta forma, alerta Bento XVI: 

Devem-se evitar tanto homilias genéricas e abstratas que ocultam a 
simplicidade da Palavra de Deus, como inúteis divagações que ameaçam atrair 
a atenção mais para o pregador do que para o coração da mensagem 
evangélica. Deve resultar claramente aos fiéis que aquilo que o pregador tem 
a peito é mostrar Cristo, que deve estar no centro de cada homilia. Por isso, é 
preciso que os pregadores tenham familiaridade e contato assíduo com o texto 
sagrado; preparem-se para a homilia na meditação e na oração, a fim de 
pregarem com convicção e paixão (VD 59).    

Mais recentemente, o papa Francisco dedicou boa parte de sua Exortação Apostólica 

Evangelii Gaudium ao tema da homilia. Entre outras coisas, o Pontífice lembra que o homiliasta 

tem a missão de retomar o diálogo estabelecido entre Deus e o seu povo. Por isso, “reveste-se 

de um valor especial a homilia, derivado do seu contexto eucarístico, que supera toda a 

catequese por ser o momento mais alto do diálogo entre Deus e o seu povo, antes da comunhão 

sacramental. A homilia é um retomar este diálogo que já está estabelecido entre o Senhor e o 

seu povo” (EG 137). Diálogo este que deve ter como centro a novidade sempre atual do mistério 

pascal de Jesus Cristo.  

 Dessa maneira, dado que a homilia constitui uma atualização da mensagem da Sagrada 

Escritura, exige uma atenção especial por parte daquele que exerce esse ministério. Por isso, 

“aquele que prega deve conhecer o coração da sua comunidade para identificar onde está vivo 

e ardente o desejo de Deus e também onde é que este diálogo de amor foi sufocado ou não pôde 

dar fruto”96. Só assim, a homilia pode atingir o seu objetivo de conduzir os fieis a um 

reconhecimento da ação de Deus no seio da comunidade e proporcionar a instrução necessária 

para que se possa dar razão da própria fé, a partir da Palavra de Deus proclamada e atualizada. 

2.5.5 Oração do fieis: exercício da função sacerdotal 

Para promover mais plenamente a participação ativa dos fiéis, o Concílio restaurou um 

dos costumes mais antigos da tradição litúrgica, que é a prece comunitária ou oração dos fiéis, 
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sobretudo nas celebrações dominicais e festas de preceito. Conforme se lê nos Atos dos 

Apóstolos, “Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, 

à fração do pão e às orações” (At 2, 42), verifica-se que a oração comum sempre fez parte da 

celebração litúrgica, desde as primeiras comunidades. Justino atesta essa prática tanto na 

celebração do batismo, quanto na celebração da Eucaristia97. Hipólito, Cipriano, Agostinho, 

Próspero de Aquitânia, dentre outros, também atestam a presença da oração comunitária na 

liturgia98. Contudo, com o passar do tempo a oração dos fiéis foi sendo substituída pela oração 

do Pai Nosso e Ave Maria, até desaparecer por completo. A exceção foi a oração universal na 

Sexta-feira Santa, que também chegou a ser rezada na quarta-feira da Semana Santa.    

Por meio da oração comum a assembleia exerce o seu sacerdócio, elevando a Deus as 

suas preces.  Dentro da dinâmica dialógica da Liturgia da Palavra, a oração comunitária é uma 

resposta à Palavra de Deus proclamada e atualizada na homilia. Neste sentido, os textos da 

Sagrada Escritura proclamados na celebração constituem a fonte primeira da oração comum 

dos fiéis, porém, não a única. 

Não se trata nem de um texto genérico para qualquer domingo, nem de pedidos 
espontâneos alheios à Palavra escutada. As preces deveriam ser o eco das 
provocações que provêm da Palavra de Deus. Assim se compreenderá que as 
preces são resposta a uma Palavra que provocou a assembleia nessa celebração 
concreta, ao mesmo tempo em que se torna uma verdadeira escola de oração 
cristã, onde os problemas atuais se compõem com a Palavra de Deus e são por 
ela iluminadas.99  

Também é importante observar que as preces dos fiéis são distintas das intercessões da 

oração eucarística. As intercessões exprimem a comunhão eclesial e evidenciam que a oferta é 

feita pela Igreja e por todos os seus membros vivos e mortos, que foram chamados a participar 

da redenção e da salvação obtidas pela celebração do mistério pascal de Cristo. Ao passo que 

“nas preces, como resposta à Palavra de Deus, a Igreja pede que todos, mas particularmente as 

pessoas necessitadas, possam dar uma resposta conveniente à mensagem ouvida pela 

                                                             

97 Sobre as preces na celebração do batismo, diz Justino: “De nossa parte, depois que assim foi lavado 
aquele que creu e aderiu a nós, nós o levamos aos que se chamam irmãos, no lugar em que estão reunidos, 
e elevamos orações em comum por nós mesmos, pelo neobatizado e por todos os outros espalhados pelo 
mundo inteiro”. Mais adiante, ao descrever a celebração litúrgica da Eucaristia, afirma: “Quando o leitor 
termina, o presidente faz uma exortação e um convite para imitarmos esses ensinamentos na vida. Em 
seguida, levantamo-nos todos juntos e elevamos preces.”   
98 JUNGMANN, Op. cit., p. 466. 
99 TABORDA, Op. cit., p. 160. 
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comunidade reunida”100. Trata-se, portanto, de momentos diferentes, mas constitutivos do 

mesmo ato de culto.   

A Instrução Geral do Missal Romano apresenta orientações claras sobre a oração 

universal. Primeiramente, não se pode esquecer que esse momento tem caráter universal e não 

particular. Não é o momento de se fazer orações individuais. A Sacrosanctum recomenda que 

as orações sejam “pela Santa Igreja, pelos que nos governam, por aqueles a quem a necessidade 

oprime, por todos os homens e pela salvação de todo o mundo” (SC 53). Não é o momento das 

orações individuais. Todavia, além das intenções recomendadas na Constituição, a Instrução 

Geral diz que em algumas ocasiões pode-se apresentar intenções relacionadas ao momento que 

se está celebrando. As petições, porém, devem ser breves, “sóbrias, compostas de sábia 

liberdade e breves palavras e expressem a oração de toda a comunidade” (IGMR 71). Deve-se 

evitar orações longas e genéricas, sem nenhum vínculo com a realidade da comunidade 

celebrante. 

A motivação inicial e a conclusão das preces são de competência do ministro ordenado, 

pois é ele quem preside a comunidade do povo sacerdotal. As intenções, no entanto, podem ser 

apresentadas por um outro membro da comunidade, tornando assim, visível a diversidade dos 

ministérios. O lugar mais adequado para se fazer essa apresentação é o ambão101, devido que 

as preces concluem a Liturgia da Palavra e dela decorrem. Assim sendo, a oração da assembleia 

constitui um momento privilegiado para o exercício do sacerdócio comum dos fiéis, que emana 

do batismo, e ocasião para responder à Palavra de Deus proclamada, elevando preces universais. 

2.5.6 A missa na língua vernácula  

As primeiras comunidades cristãs celebravam a liturgia em suas próprias línguas. O 

grego passou a ser usado como língua litúrgica oficial somente com a propagação do 

cristianismo em todo o Império Romano e depois da destruição de Jerusalém. A expansão 

também no meio rural, possibilitou o uso de outras línguas, como o armênio, o copto, o siríaco 

e o latim. Contudo, foi a partir do século IV que o latim se tornou a língua litúrgica oficial. Isso 

porque o Papa Dâmaso I, percebendo que o grego não era mais a língua preponderante, resolveu 

traduzir os textos litúrgicos para a língua latina. Todavia, é importante observar que “o latim 

litúrgico se distancia do latim cristão corrente; é língua literária, muitas vezes de imenso valor, 

                                                             

100 BECKHÄUSER, Op. cit., p. 78. 
101 CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Instrução Geral do Missal Romano e 
Introdução ao Lecionário: texto oficial. 2ed. Brasília: Edições CNBB, 2009, p. 58, 71; 31; 209.  
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com certa pátina de arcaísmo que a abstrai do tempo”102. Foi o começo do afastamento do povo 

da liturgia. 

 Contudo, após alcançar o seu período áureo na Idade Média, quando o latim era a única 

língua escrita e, portanto, a única que poderia ser usada na liturgia, aos poucos a língua, que 

não refletia a realidade do povo, foi se tornando cada vez mais estranha e pouco usada. Ainda 

assim, a Igreja manteve o latim como língua litúrgica oficial e ratificou essa opção no Concílio 

de Trento. Porém, o povo que não compreendia o latim, distanciava-se cada vez mais das ações 

litúrgicas e, na mesma proporção, aumentavam as devoções, como forma de compensação.     

Assim, a tradução mais visível da renovação litúrgica promovida pelo Concílio Vaticano 

II foi, certamente, o uso da língua própria de cada país na liturgia e o fato de o celebrante deixar 

de estar de costas voltadas para a assembleia e começar a celebrar na língua vernácula e de 

frente para o povo. Sob a alegação de salvaguardar a unidade, alguns defendiam a celebração 

em latim. Contudo, mesmo confirmando o latim como a língua oficial da Igreja, o Concílio 

reconheceu a utilidade e permitiu o uso da língua vernácula “seja na missa, seja na 

administração dos sacramentos, seja em outras partes da liturgia” (SC 36 § 2) pois, além de 

facilitar a participação ativa, possibilita a inculturação litúrgica. Desta forma, o uso da língua 

vernácula na liturgia constitui uma riqueza para Igreja.  

2.5.7 A comunhão sob as duas espécies 

 O tema da comunhão sob as duas espécies foi amplamente debatido pelo Concílio. De 

um lado estavam os que defendiam a comunhão apenas do pão eucarístico, sob a justificativa 

de inconvenientes práticos. Do outro, os defensores da doutrina Tridentina, que já havia 

estabelecido os princípios dogmáticos da comunhão sob as duas espécies. Prevaleceu o segundo 

grupo. Se o Concílio pretendeu aproximar os fiéis cada vez mais do Mistério, não poderia ser 

diferente, embora a comunhão apenas sob a espécie do pão seja uma disciplina muito antiga. 

Contudo, os fiéis estavam cada mais distantes da comunhão. Chegou-se ao extremo de não 

distribuir a comunhão durante a Missa. 

 A comunhão sob as duas espécies evidencia “aquela mais perfeita participação na 

missa” (SC 55). Isso não significa dizer que a comunhão apenas sob a espécie do pão seja 

imperfeita. De fato, quem comunga apenas de uma espécie, comunga o Cristo total e não está 

privado de nenhuma graça necessária à salvação, pois ele está presente plena e perfeitamente 

                                                             

102 SARTORE, Domenico; TRIACCA, Achilles. Língua/Linguagem Litúrgica. In: Dicionário de 
Liturgia. 4ed. São Paulo: Paulus, 2009, p. 637. 
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em cada uma das espécies sacramentais. Mas, “a comunhão realiza mais plenamente o seu 

aspecto de sinal, quando sob as duas espécies” (IGMR 281). Neste sentido, a comunhão sob as 

duas espécies não pode ser sinônimo de “privilégio” dos ministros ordenados, mas deve ser 

direito de todos os fiéis, que pelo sacramento do batismo são habilitados a participarem do 

banquete eucarístico de forma plena.  

 O Concílio enumera os casos em que se aconselha a comunhão sob as duas espécies, 

mas faculta aos bispos o discernimento sobre outras realidades em que o ordinário local pode 

permitir que seja administrada a comunhão do pão e do vinho eucaristizados. De todo modo, 

mais do que debater sobre a forma da comunhão, o Concílio resguarda o direito dos fieis 

comungarem, restaurando com isso a dimensão de banquete do sacrifício eucarístico. 

2.5.8 Concelebração: sinal de comunhão 

 Antes do Concílio Vaticano II, cada padre rezava a sua missa, acompanhado de um 

acólito que representava o povo. Os altares laterais presentes nas igrejas antigas são frutos desse 

tempo. Muitas missas eram celebradas ao mesmo tempo. A Sacrosanctum Concilium valorizou 

a dimensão comunitária da liturgia. Desse modo, “as ações litúrgicas não são atos privados, 

mas celebrações da Igreja, que é o Sacramento da Unidade, isto é, o povo reunido e organizado 

sob a autoridade do bispo” (SC 26). Nesta dinâmica comunitária, os padres conciliares quiseram 

igualmente “estender a faculdade da faculdade de concelebrar”, pois a concelebração manifesta 

a unidade do sacerdócio. 

O Decreto conciliar Presbyterorum Ordinis afirma: “Os presbíteros, elevados ao 

presbiterado pela ordenação, estão unidos entre si numa íntima fraternidade sacramental. 

Especialmente na diocese a cujo serviço, sob o Bispo respectivo, estão adscritos, formam um 

só presbitério” (PO 8). Partindo dessa premissa, é possível compreender as razões que levaram 

o Concílio a restituir a concelebração. Motivados não por questões práticas, mas teológicas, os 

padres conciliares julgam que a concelebração “manifesta oportunamente a unidade do 

sacerdócio” (SC 57 § 1). Ao mesmo tempo, a concelebração evidencia a unidade do sacrifício 

de Cristo e a unidade da Igreja. 

 Até o Concílio Vaticano II as concelebrações eram proibidas, exceto por ocasião de 

ordenações e na quinta-feira santa. A prática comum eram as missas particulares e simultâneas 

numa mesma igreja. Em cada altar era celebrada uma missa. A possibilidade de o sacerdote 

celebrar individualmente foi mantida, “mas não simultaneamente na mesma igreja em que se 
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faz a concelebração, nem na quinta-feira santa” (SC 57 § 2, 2º).  Ao restituir a 

concelebração, o Concílio põe em relevo a comunhão sacerdotal.  

Todos os presbíteros participam de tal maneira com os bispos no mesmo e único 
sacerdócio e ministério de Cristo que a unidade de consagração e missão requer 
a sua comunhão hierárquica com a Ordem Episcopal. Esta comunhão 
manifestam-na de modo perfeito, por exemplo, na concelebração litúrgica: 
juntamente com eles, confessam que celebram o banquete eucarístico (PO 7).  

A Instrução Geral do Missal Romano, ao tratar sobre a missa concelebrada, destaca que 

a concelebração manifesta, também, a “unidade de todo o povo de Deus” (IGMR 199). Neste 

sentido, recomenda-se vivamente a missa concelebrada nas seguintes ocasiões: missa do 

Crisma, ordenações, missa vespertina da Ceia do Senhor,  por ocasião de concílios, sínodos e 

outras reuniões de bispos, missas conventuais e encontros de presbíteros. É também de se 

destacar que em caso de um grande número de presbíteros, pode-se fazer várias missas 

concelebradas, contudo em horário e lugares diferentes.  

A concelebração, contudo, não pode ser compreedida apenas sob a ótica da unidade 

sacerdotal. É preciso situá-la na ordem da comunhão eclesial em torno do Mistério pascal. É a 

comunidade, formada pelo povo sacerdotal, que celebra. Portanto, a concelebração envolve 

toda a Igreja, chamada a testemunhar a comunhão de seus membros e a comunhão com Deus.  

Conclusão do capítulo 

 Ao situar a liturgia no contexto da história da salvação, o Concílio Vaticano II define, 

ao mesmo tempo, a sua natureza e a sua sacramentalidade. Trata-se de uma ação salvífica, 

através da qual o Cristo age em sua Igreja. Por meio da liturgia, o homem glorifica a Deus e 

por ele é santificado. Esse duplo movimento, dá o dinamismo necessário para uma real vivência 

do mistério pascal.  

  A definição de liturgia como exercício da função sacerdotal de Cristo total, exige uma 

compreensão adequada dos elementos constitutivos da celebração, para que não incorra no 

perigo de reduzir a ação litúrgica a meros ritos. A Constituição Sacrosanctum Concilium, 

apresenta uma teologia litúrgica clara acerca desses elementos, em vista de uma participação 

plena, consciente, ativa e frutuosa.  

 A reforma litúrgica concorre para o compromisso cristão ao definir o povo sacerdotal 

como sujeito da ação. Iluminados pela Palavra de Deus proclamada e atulizada e alimentados 

pela eucaristia, os fiéis são exortados a dar um testemunho de comunhão e caridade, atualizando 
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o mistério pascal de Cristo em sua realidade, tornando assim evidente a salvação querida por 

Deus para toda a humanidade.   
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3 O COMPROMISSO CRISTÃO DA IGREJA NA AMAZÔNIA À LUZ E A PARTIR 

DA LITURGIA RENOVADA PELO CONCÍLIO VATICANO II 

 Tudo o que foi visto até aqui deve concorrer para um compromisso social e comunitário 

por parte de quem celebra a liturgia. Da mesma que forma que o fiel não deve ser um mero 

espectador mudo que assiste a tudo passivamente, não se pode dissociar fé celebrada de fé 

vivida. Fieis à opção de Cristo pelos mais pobres, as primeiras comunidades cristãs já 

celebravam a liturgia sob o prisma do compromisso: “Todos os que tinham abraçado a fé 

reuniam-se e punham tudo em comum: vendiam suas propriedades e bens, e dividiam-nos entre 

todos, segundo as necessidades de cada um” (At 2,44-45).  

A ação litúrgica surge sempre vinculada com a vida concreta da comunidade, que se 

compromete com os mais necessitados, especialmente os órfãos e as viúvas. Na América Latina 

essa dimensão do compromisso se torna mais evidente nos documentos das Conferências de 

Medellín, Puebla, Santo Domingo e Aparecida. O mesmo pode ser atestado no Brasil, sobretudo 

no Documento que trata da liturgia. Os documentos dos Bispos da Amazônia não deixam a 

desejar quando se trata de ligar fé vivida e fé celebrada. Seguindo essa linha pastoral e à luz dos 

documentos do Conselho Episcopal Latino-Americano e do Caribe (CELAM), a Diocese de 

Rio Branco deu grandes passos, com celebrações vivas e comprometidas com a realidade do 

povo de Deus espalhado em seu vasto território.   

3.1 A prática litúrgica de Jesus e o compromisso com os mais pobres  

O exemplo de uma liturgia comprometida com os necessitados vem do próprio Jesus. 

Ele não se fechava em gabinetes. Frequentemente os evangelhos relatam Jesus em praças 

públicas, na companhia de prostitutas e pecadores. A pregação dele está sempre associada a 

uma ação salvífica, que serve para validar o seu discurso. Ele atualiza o texto sagrado, a 

exemplo do que fez na sinagoga de Nazaré: "Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem 

da Escritura" (Lc 4,21). De fato, o “hoje” de Jesus é paradigmático para uma liturgia que deseja 

ser comprometida e fiel ao espírito do Concílio.  

Jesus não limitava sua ação a discursos para as multidões, tampouco a sermões na 

sinagoga, mas, traduzia através da própria vida a sua opção pelos mais pobres e, por isso, 

"ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas" (Mc 1,22). O povo percebia a 

autoridade de Jesus a partir da coerência entre a sua pregação e a sua vida, compromissada com 

os pobres, necessitados e oprimidos, numa constante e vitoriosa luta contra todo tipo de mal. 
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Jesus é incessante na defesa da dignidade da pessoa humana. “Como profeta, anuncia e 

denuncia com valentia, acompanhando sua palavra com seus sinais, inquietando os diversos 

estratos da sociedade (Mt 12, 41; 2,1ss; Mc 1, 23; 2, 5ss; Lc 4, 14ss)”103. Como pastor, ele 

delata os falsos pastores (Jo 10,3ss; Lc, 15, 4ss; Mt 15, 24; 18, 12ss; Mc 6, 34). Como sacerdote, 

critica a redução do culto ao aspecto externo (Mt 12, 4ss; 21, 12-17; Mc 14, 62) e como rei, 

anuncia a chegada do Reino de Deus e proclama o perdão dos pecados (Mc 1, 15; Lc 17, 20; 

19, 12-15; Mt 12, 28; 5, 3-10; 20, 24-28). Acerca da opção de Jesus escreve Boróbio: 

A própria atitude e o próprio comportamento de Jesus em relação aos pobres, 
aos enfermos, aos pecadores, aos marginalizados ou excluídos manifestam a 
dimensão social de sua vida inteira (Lc 4,16-20; Mt 11, 3-6). A própria 
multiplicação dos pães é, ao mesmo tempo, sinal da Eucaristia e da solicitude 
de Jesus diante das necessidades do povo (M 6,33-44; Mt 14, 14-21). Mesmo 
a última ceia é expressão não somente de comensalidade e fraternidade, mas 
também de serviço (diakonia) aos outros (lava-pés) e da entrega total de sua 
vida pelos outros (Jo 13, 1-20; Lc 22, 27).104   

 Como fica transparente, a preferência de Jesus pelos pobres não é um discurso 

sociológico, mas se traduz com ações concretas. Sua presença entre os marginalizados e a 

compaixão que sente pelo povo que sofre emanam da sua própria natureza que “não usou de 

seu direito de ser tratado como um deus mas se despojou, tomando a forma de escravo” (Fil 2, 

6-7). Essa opção se reflete também em sua prática litúrgica, como aconteceu na Sinagoga de 

Nazaré (Lc 4, 18-19) e no Templo de Jerusalém (Jo 2, 13-17).  

De fato, em tudo Jesus evidenciou a sua predileção pelos pequeninos do Reino. “O 

fundamento dessa opção é a dignidade da pessoa humana, essa dignidade que é toda a riqueza 

do pobre. Com efeito, ele não possui outras características senão a sua própria dignidade”.105 

Jesus, apesar de não fazer acepção de pessoas, desde cedo deixou clara a sua opção e por isso 

sempre esteve ao lado dos mais pobres. Fiéis aos ensinamentos do Mestre, os apóstolos 

continuaram com a mesma opção e isso se tornou evidente também na prática litúrgica tanto 

dos apóstolos como das primeiras comunidades cristãs.  

Desta forma, uma liturgia que pretende ser fiel às suas origens cristãs deve compreender 

que a “opção preferencial pelos mais pobres não é fruto de fervor, mas é compromisso de justiça 

que nasce da consciência da fraternidade cristã. É reparação que se impõe como exigência da 
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104 Ibidem, p. 93. 
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nossa fé”106. Assim, a liturgia deve expressar, a partir do exemplo de Jesus Cristo, a opção da 

Igreja pelos mais pobres, levando os fiéis a se comprometerem com a transformação social, 

capaz de gerar vida plena para todos.   

3.2 O testemunho dos apóstolos e das primeiras comunidades cristãs 

Os Atos dos Apóstolos narram a experiência pós-pascal dos discípulos de Jesus. 

Conforme os relatos, eles não romperam imediatamente com o judaísmo e continuaram indo ao 

Templo para fazer suas orações (At 3, 1). Mas, logo os apóstolos compreenderam que o culto 

novo não estava mais centrado no sacrifício de animais, senão no Mistério pascal de Cristo: “A 

este Jesus, Deus o ressuscitou, e disto nós todos somos testemunhas”107 (At 2, 32). Assim sendo, 

a liturgia cristã não poderia ser simplesmente uma continuidade do culto judaico. Uma das 

novidades do novo culto é que ele está sempre associado a um compromisso da comunidade.       

As comunidades cristãs primitivas celebravam a eucaristia nas casas, onde os cristãos 

se reuniam para partir o pão, “tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração” (At 

2,46). Não existia dicotomia entre o mistério celebrado e a vida ordinária dos fiéis, eles estavam 

intimamente relacionados. “Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em 

comum: vendiam suas propriedades e bens, e dividiam-nos entre todos, segundo a necessidade 

de cada um” (At 2, 44-45). Neste sentido, “a multidão dos que haviam crido era um só coração 

e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles 

era comum... Não havia entre eles necessitado algum” (At 4, 32-35). As primeiras comunidades 

cristãs, portanto, celebravam o que viviam e viviam o que celebravam.  

Quando faltava a coerência entre fé e vida, as comunidades eram aconselhadas a 

reverem suas práticas. Na Carta aos Coríntios, por exemplo, Paulo faz uma séria advertência ao 

perceber que muitos comungavam do Corpo e Sangue do Senhor, mas não se comprometiam 

em promover o bem comum dentro da comunidade. “Todo aquele que comer o pão ou beber 

do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor” (1Cor 11, 27). 

Isso constitui um grande contratestemunho e compromete a propagação da mensagem 

libertadora do Evangelho.  

Não se pode comer a Eucaristia e ser injusto; não se pode realizar a reunião 
quando se discrimina; não se pode louvar o Senhor e envergonhar o irmão; 
não se pode compartilhar o pão sem estar disposto a compartilhar a vida 
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inteira. O conflito da comunidade de Corinto é um conflito de caráter 
eucarístico social, pela própria exigência interna do banquete.108 

Outro que também alerta sobre o perigo de uma fé descompromissada é Tiago. O 

Apóstolo lembra que a fé em Jesus não comporta a acepção de pessoas, sobretudo na assembleia 

litúrgica (Tg 2, 1-9). E mais, a tradicional despedida “ide em paz” perde o sentido se não for 

acompanhada de gestos concretos de solidariedade em favor dos pobres. Do contrário, “a fé se 

não tiver obras, está completamente morta” (Tg 2, 17). Em outras palavras, para Tiago, não 

basta ouvir a Palavra de Deus, é preciso colocá-la em prática, comprometendo-se com o 

princípio de caridade e fraternidade.  

Em conformidade com a prática das comunidades apostólicas, o exercício da caridade 

continuou a ser uma realidade nas comunidades cristãs. A própria Didaqué orienta: “Não se 

junte com os poderosos, mas aproxima dos justos e pobres”109. Justino, por sua vez, atesta que 

quando se reuniam para celebrar, as comunidades não esqueciam do compromisso com os mais 

necessitados. “Os que possuem alguma coisa, caso queiram, dão conforme sua livre vontade, o 

que bem lhes parece, e o que foi recolhido é entregue ao presidente, para que possa socorrer 

aos órfãos e às viúvas"110. Percebe-se aí que a prática da caridade está intrinsecamente ligada à 

celebração da fé. Isso porque “A lex orandi não deve se limitar a ser a lei da fé, mas deve 

constituir também a lei do ser e do agir da Igreja: ou seja, como a Igreja reza estabelece o que 

a Igreja é, e não só em que ela acredita”.111 

A dimensão social da liturgia, desse modo, foi logo assimilada e vivida pelas 

comunidades cristãs da origem. Os fiéis não se furtavam ao compromisso fraterno de repartir 

os bens com alegria, para que entre eles não houvessem necessitados. A própria celebração 

constituía um ato filantrópico, onde todos punham tudo em comum. “Destaca-se a importância 

da koinonia, pela qual se entende tanto a comunhão no ágape eucarístico como a comunhão de 

bens e a comunhão de corações”112. De fato, os Atos dos Apóstolos atestam que “a multidão 

dos que haviam crido era um só coração e uma só alma” (At 4,32). Com isso, a celebração da 

fé era, ao mesmo tempo, a festa da vida.   
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Ao beber na fonte da Palavra e da Tradição dos Santos Padres, o Concílio Vaticano II 

resgatou essa dimensão social da liturgia, a qual havia sido ignorada por muito tempo. Os padres 

conciliares colocaram o Mistério pascal como o coração teológico da Sacrosanctum Concilium. 

Com isso, a liturgia deixou de ser compreendida apenas como um código de rubricas ou de 

cerimônias, muito menos o protocolo oficial da Igreja para se tornar, de fato, ação de Deus para 

a salvação de todos. Essa nova compreensão se encontra expressa em vários artigos da 

Constituição Sacrosanctum Concilium. 

3.3 O Concílio Vaticano e o retorno a uma liturgia compromissada  

A Constituição Pastoral Gaudium et Spes denuncia o divórcio entre fé e vida, entre a 

ação litúrgica e a atividade dos cristãos, o que “deve ser contado entre os mais graves erros do 

nosso tempo” (GS 43). Ao fazer essa dicotomia, além de faltar aos seus deveres para com o 

próximo e para com Deus, o cristão coloca em risco a própria salvação. A celebração da fé, 

pelo contrário, deve orientar o espírito humano a uma ação transformadora e libertadora do ser 

humano em sua integralidade. O homem novo deve gerar, no Espírito de Deus, uma realidade 

nova. É o que diz a Sacrosanctum Concilium: 

A liturgia, por sua vez, impele os fieis, saciados pelos “mistérios pascais”, a 
viverem “em união perfeita”, e pede que “sejam fieis na vida a quanto 
receberam pela fé”. A renovação, na eucaristia, da aliança do Senhor com os 
homens, solicita e estimula os fieis para a imperiosa caridade de Cristo (SC 
10).   

Não há o que se questionar quanto ao desejo do Concílio de voltar às fontes e estabelecer 

uma conexão entre fé e vida, celebração e ação. Muito mais do que uma simples opção, esse é 

um imperativo que emerge da própria celebração do Mistério pascal, que faz memória de um 

acontecimento libertador e que deve ser celebrado a partir de uma realidade bem concreta. Com 

razão afirmam Bogaz e Hansen: “Celebrar exige tomar consciência da dignidade do ser humano 

e de seu contexto social e religioso, bem como comprometer-se com a renovação da sociedade, 

promovendo a solidariedade humana e participação na comunhão eclesial”113. Neste sentido, é 

mister que ao mesmo tempo em que a liturgia inspira uma experiência espiritual, ela deve beber 

na fonte da realidade para que as celebrações manifestem verdadeiramente a ação de Cristo 

prolongada na Igreja. 
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 De acordo com a Sacrosanctum Concilium, “liturgia é considerada como exercício da 

função sacerdotal de Cristo. Ela simboliza através de sinais sensíveis e realiza em modo próprio 

a cada um a santificação dos homens; nela o corpo místico de Jesus Cristo, cabeça e membros, 

presta a Deus o culto público integral” (SC 7). Essa definição comporta em si mesma uma 

dimensão social, pois se trata de um culto público do Cristo Total, Cabeça e Corpo. Neste 

sentido, a liturgia é, ao mesmo tempo, ação de Cristo e ação da Igreja. Nela, é o próprio Cristo 

quem age, pois aquilo que se faz é “por Cristo, com Cristo e em Cristo”. Assim sendo, a 

celebração do Mistério pascal deve levar os fiéis a um compromisso social.  

Ao celebrar a liturgia, a Igreja continua a ação salvífica de Cristo, através de ritos, sinais, 

símbolos, conforme testifica o Catecismo da Igreja: “Pela liturgia, Cristo, nosso redentor e sumo 

sacerdote, continua em sua Igreja, com ela e por ela, a obra de nossa redenção” (CIC 1069). 

Portanto, quando se reúne para celebrar o mistério pascal, o povo sacerdotal atualiza no hoje da 

nossa história a obra libertadora de Jesus, que derramou o seu sangue para a salvação de todos.  

A obra da salvação continuada pela Igreja e que se realiza na liturgia não pode se limitar 

a ritos, mas deve alcançar as periferias da realidade humana. Nas palavras de Taborda, “a 

liturgia, por sua vez, não será simplesmente um momento de vivência estética, mas o deixar 

que o mistério de Deus penetre nossas vidas, e o trazer para diante (ofrerre) de Deus o que 

estamos tentando viver no dia a dia”.114 É preciso traduzir na concretude da vida, através de 

gestos solidários, a fé que se celebra na liturgia. 

Desta feita, a ação litúrgica não pode estar dissociada da práxis e da vida ordinária, dado 

que toda celebração litúrgica é obra de Cristo sacerdote e de seu Corpo místico, a Igreja. A 

liturgia não apenas anuncia as maravilhas de Deus, mas exige o testemunho de toda a 

comunidade que celebra e que se oferece em sacrifício. Não se pode celebrar o mistério pascal 

de Cristo desvinculado da vida. A vivência ritual da fé está intrinsecamente vinculada ao 

exercício da caridade. Por isso, a liturgia é, inevitavelmente, fonte da ética cristã e do 

compromisso. A este respeito, afirma Bento XVI: 

A restauração da justiça, a reconciliação e o perdão são, sem dúvida alguma, 
condições para construir uma verdadeira paz; dessa consciência nasce a 
vontade de transformar também as estruturas injustas, a fim de se restabelecer 
o respeito da dignidade do homem, criado à imagem e semelhança de Deus; é 
através da realização concreta dessa responsabilidade que a Eucaristia se torna 
na vida o que significa na celebração (SCar 89).  
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É na liturgia que o cristão encontra força para exercer a sua missão no mundo, como 

autêntico discípulo missionário de Jesus Cristo. Diante de tal afirmação, pode-se vislumbrar 

uma dupla função da liturgia: epifânica, na qual o próprio Cristo se manifesta nos 

acontecimentos da vida pessoal, comunitária e social; e outra transformadora, que desperta a 

consciência do crente para o compromisso com o Deus da vida, o Deus da aliança com os 

pequenos, o Deus libertador. Com isso, a celebração litúrgica antecipa, de certo modo, o Reino 

definitivo, como escreve Ratzinger: “Nós participamos na liturgia celeste, sim, mas esta 

participação é-nos transmitida através de sinais terrestres, indicados pelo Salvador como o 

espaço da sua realidade”115. Isto posto, conclui-se que a liturgia renovada pelo Concílio 

Vaticano II deve ser, ao mesmo tempo, fonte de espiritualidade cristã e de caridade fraterna. 

Caso contrário, por mais animadas que sejam, incorre-se no perigo de reduzir as celebrações 

litúrgicas a meros ritualismos. 

3.3.1 A dimensão do compromisso na Sacrosanctum Concilium 

Ao situar a liturgia no contexto da história da salvação, a Constituição Sacrosanctum 

Concilium deixa claro que não é possível dissociar a celebração do Mistério pascal do 

compromisso social. A liturgia deve apresentar ao mundo, não apenas uma Igreja 

contemplativa, mas, uma Igreja “operosa na ação” (SC 2). Tendo Deus como fonte, a liturgia 

deve despertar para a dimensão prática a partir da totalidade do ser humano. Nesse horizonte, 

as celebrações litúrgicas são capazes de conjugar a fé e vida. Essa interligação deve suscitar o 

compromisso transformador da realidade por meio da prática da caridade.  

A obra da salvação que se realiza na liturgia deve se tornar visível através de ações 

concretas em favor dos mais pobres. Para isso, “Cristo está realmente presente tanto na 

assembleia reunida em seu nome como na pessoa do ministro, na sua palavra e, também, de 

modo substancial e permanente, sob as espécies eucarísticas” (IGMR 27; SC 7). Por isso, ao 

mesmo tempo em que antecipa a liturgia celeste, a liturgia da terra “é o cimo para o qual se 

dirige a ação da Igreja e, ao mesmo tempo, a fonte donde emana toda a sua força” (SC 10).  

Porém, como deixa claro o Concílio, ela não esgota a ação da Igreja. Antes, aqueles que 

celebram a liturgia devem se comprometer com as obras de caridade. 

Dado que na liturgia Deus é glorificado e os homens são santificados, a participação 

ativa dos fiéis deve ser geradora de comunhão fraterna e desembocar na participação ativa 
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também na sociedade, sobretudo no que tange ao compromisso com os mais necessitados. Os 

sacramentos devem, portanto, concorrer para o exercício da caridade. 

E aos que crêem tem o dever de pregar constantemente a fé e a penitência, de 
dispô-los à recepção dos sacramentos, de ensinar-lhes a guardar tudo o que 
Cristo mandou, de estimulá-los a todas as obras de caridade, piedade e 
apostolado, através das quais torne manifesto que os fiéis cristãos não são 
deste mundo, e, contudo, são a luz do mundo e dão glória ao Pai diante dos 
homens (SC 9). 

 De fato, o Concílio insiste na necessidade de uma participação ativa, plena e consciente. 

Trata-se de um direito e um dever de todos os fiéis, a fim de que a liturgia não se torne um culto 

vazio ou um espetáculo para plateias mudas. Contudo, isso exige formação adequada de todo o 

povo sacerdotal. A liturgia, afirma a Constituição, é de natureza pública e social e nela não deve 

existir “nenhuma acepção de pessoas particulares ou de condições, quer nas cerimônias, quer 

nas solenidades externas” (SC 32). Isso implica em compromisso de toda a comunidade 

celebrante para que o mistério celebrado atualize, de fato, a obra da salvação de Deus no meio 

de seu povo.  

3.4 A Igreja na América Latina e a proposta de liturgia da vida 

A encarnação de Jesus Cristo é a grande base para compreender a relação entre liturgia 

e vida, celebração e missão. Deus entra na história e nos faz participantes de sua divindade. A 

Igreja Latino-Americana, na sua opção preferencial pelos pobres, aplicou localmente o Concílio 

Vaticano II. A pobreza, a exploração e as desigualdades que caracterizam a América Latina são 

colocadas como referencial para uma práxis, litúrgica e vivencial, realmente libertadora. Por 

isso, desde cedo, a partir da Conferência de Medellín, em que se fez uma opção preferencial 

pelos pobres, a Igreja na América Latina compreendeu e viveu esta relação intrínseca entre 

liturgia e vida, entre celebração e missão proposta pelo Concílio Vaticano II. “A celebração 

litúrgica comporta e coroa um compromisso com a realidade humana, com o desenvolvimento 

e com a promoção” (Med  9.4). Não se trata, portanto, apenas de ritos vazios, mas de ação 

cultual que compromete. O próprio conceito de liturgia definido pelos bispos latino-americanos 

expressa essa íntima relação entre fé, culto e vida: 

A liturgia é ação de Cristo, Cabeça e de seu Corpo, que é a Igreja. Contém, 
portanto, a iniciativa salvadora que vem do Pai, pelo Verbo e no Espírito 
Santo, e a resposta da humanidade nos que se ligam pela fé e pela caridade no 
Cristo, recapitulador de todas as coisas (MED 9.2). 
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Esse conceito está em estreita relação com a compreensão de liturgia que se encontra na 

Sacrosanctum Concilium. Trata-se de uma ação de Cristo e da Igreja e mostra uma profunda 

relação entre liturgia e caridade, o que deve implicar na vida prática das pessoas. A liturgia não 

pode ser alienante, mas precisa interpelar a realidade humana. Neste sentido, o Documento 

alerta sobre a necessidade de “fazer com que nossa pregação, catequese e liturgia tenham em 

conta a dimensão social e comunitária do cristianismo, formando homens comprometidos na 

construção de um mundo de paz” (Med 2.24). Em outras palavras, a liturgia deve colaborar 

com a transformação da realidade, colocando-se sempre aberta aos anseios e desafios que a 

sociedade vivencia a cada dia, de modo a atualizar o Mistério pascal de Cristo.  

Medellín apresenta a relação intrínseca entre liturgia e vida, e celebração e missão, como 

algo transformador da realidade, remetendo-nos a uma verdadeira conversão do coração para a 

opção preferencial pelos mais pobres. De igual maneira, deve despertar a solidariedade e a 

consciência de todo o povo sacerdotal para superar a separação entre fé e vida, resgatando o 

conforto e a esperança dos povos sofredores. 

Na mesma linha, o Documento de Puebla situa a liturgia na dinâmica da comunhão e 

participação. “A liturgia é o momento privilegiado de comunhão e participação para uma 

evangelização que conduz à libertação cristã integral, autêntica” (DP 895). Os bispos falam da 

necessidade de adaptar a liturgia às diversas culturas e realidades. Também denunciam a 

instrumentalização da liturgia e o divórcio entre fé celebrada e fé vivida, bem como a 

inobservância das leis litúrgicas. “A participação na liturgia não repercute de forma adequada 

no compromisso social dos cristãos. A instrumentalização que, por vezes, se faz da mesma, lhe 

desfigura o valor evangelizador. Prejudicial também tem sido a falta de observância das normas 

litúrgicas e do seu espírito pastoral” (DP 903). Em Puebla, os bispos latinos deram o seguinte 

conceito para liturgia: 

A liturgia, como ação de Cristo e da Igreja, é o exercício do sacerdócio de 
Jesus Cristo; é o ápice e a fonte da vida eclesial. É um encontro com Deus e 
os irmãos; banquete e sacrifício realizado na Eucaristia; festa de comunhão 
eclesial, na qual o Senhor Jesus; por seu mistério pascal, assume e liberta o 
Povo de Deus e, por ele, toda a humanidade, cuja história é convertida em 
história salvífica, para reconciliar os homens entre si e com Deus. A liturgia é 
também força em nosso peregrinar, para que se leve a bom termo, mediante o 
compromisso transformador da vida, a realização plena do Reino, segundo o 
plano de Deus (DP 918). 

Como se vê, os bispos da América Latina, além de destacar a natureza da liturgia 

presente na Sacrosanctum Concilium, alargaram a compreensão para além da dimensão 

celebrativa do Mistério pascal. A liturgia é compreendida como ação libertadora e alimento 
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capaz de fortalecer o fiel na missão de transformar a realidade e gerar comunhão. “Entende-se 

que as ações litúrgicas têm como finalidade unir a vida pessoal com a construção da 

comunidade, pois dessa forma encontrará o sentido da libertação da sociedade humana.”116. 

Com efeito, a participação ativa deve gerar comunhão entre os crentes. 

  O Documento de Santo Domingo, por sua vez, desde o próprio conceito, situa a liturgia 

no contexto da inculturação, sem dissociar, contudo, da dimensão da caridade enfatizada por 

Medellín e Puebla. Neste sentido, “o culto cristão deve expressar a dupla vertente da obediência 

ao Pai (glorificação) e da caridade com os irmãos (redenção), pois a glória de Deus é que o 

homem viva. Com o qual longe de alienar aos homens, os liberta e os faz irmãos” (SD 34). 

Assim é definida a liturgia em Santo Domingo: 

A liturgia é o anúncio e realização (cf. SC 6) dos feitos salvíficos que nos 
chegam a tocar sacramentalmente; por isso, convoca, celebra e envia. É 
exercício da fé, útil tanto para quem tem uma fé robusta como para quem tem 
tem fé débil, e inclusive para o não-crente (cf. lCor 14,24-25). Sustenta o 
compromisso com a promoção humana, enquanto orienta os fiéis a assumir 
sua responsabilidade na construção do Reino, “para que se ponha de manifesto 
que os fiéis cristãos, sem ser deste mundo, são a luz do mundo” (SC 9). A 
celebração não pode ser algo separado ou paralelo à vida (cf. 1Pd 1,15). Por 
último, é especialmente pela liturgia que o Evangelho penetra no coração 
mesmo das culturas (SD 35).   

Os bispos da América Latina sublinham que “ainda não se dá atenção ao processo de 

uma sã inculturação da liturgia” (SD 43). E isso é fundamental para promover a participação 

ativa dos fieis e suscitar o compromisso do crente com o Mistério celebrado, associando-se a 

ele na celebração litúrgica. Nas palavras do Documento, é preciso “promover uma liturgia viva, 

participativa e com repercussão na vida” (SD 149). Para tanto, faz-se necessária uma sólida 

formação litúrgica, capaz de levar a uma compreensão e melhor vivência da celebração dos 

sacramentos, sobretudo da Eucaristia, para que haja uma participação plena, consciente e ativa. 

No Documento de Aparecida, o enfoque é a dimensão missionária da liturgia, que 

também é apresentada como lugar privilegiado de encontro com Jesus Cristo. “Ao vive-la, 

celebrando o mistério pascal, os discípulos de Cristo penetram mais nos mistérios do Reino e 

expressam de modo sacramental sua vocação de discípulos e missionários” (DAp 250). A 

prática litúrgica deve culminar no exercício da caridade fraterna e na prática da justiça. De 

modo que o discípulo e missionário de Jesus Cristo possa assemelhar-se a Ele em suas ações.  

                                                             

116 BOGAZ, HANSEN, Op. cit., p. 47. 
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Assim sendo, percebe-se que a Igreja na América Latina não mediu esforços para 

conjugar fé e vida, celebração e ação. “Num período em que se fortaleciam as contraposições 

de interesses entre as classes sociais, a vida litúrgica refletiu lucidamente sua opção pelos mais 

fracos e desprotegidos, clamando por seus direitos e defendendo suas bandeiras 

revolucionárias”117. Com isso, a liturgia assumiu a realidade dos mais pobres, tornando-se lugar 

profético de celebração da fé e da vida do povo. O mesmo se pode verificar no Brasil. 

3.5 O compromisso a partir da liturgia na Igreja do Brasil  

No Brasil, os ecos de uma liturgia comprometida podem ser encontrados no Documento 

43 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que trata sobre a animação da vida litúrgica. 

Afirmam os bispos brasileiros: “a Liturgia, além da conversão pessoal, comporta um 

compromisso social”118. Mais adiante, fala-se da partilha do pão, da convivência fraterna e da 

libertação como frutos da liturgia. “A Liturgia não nos convida apenas para ouvirmos falar do 

Reino, mas para nos impelir e animar a construí-lo” (DOC 43, 73). A celebração deve suscitar 

compromisso concreto relacionado com o Reino definitivo.  

A liturgia não pode estar dissociada da vida. Isso implica que a celebração do mistério 

pascal deve abarcar as diversas situações e realidades da vida do povo. Ela não pode se furtar a 

isso, limitando-se apenas à celebração, pois se assim for, reduzir-se-á a liturgia a mero teatro. 

“Se a vida não entra, não há celebração do mistério pascal; se o mistério pascal na história de 

um povo e na vida de Jesus não for essencial às nossas celebrações litúrgicas, simplesmente 

não haverá liturgia”119. Neste sentido, o povo sacerdotal precisa comprometer-se com Aquele 

que celebra, fazendo as mesmas opções que Ele e agindo da mesma forma.  

Ainda que a liturgia tenha “um papel fundamental na missão evangelizadora da Igreja, 

na consolidação da comunidade cristã, e na formação dos discípulos missionários”120, a 

integração da vida com a fé celebrada constitui um grande desafio. Requer formação 

permanente à assembleia litúrgica, celebrações bem preparadas que levem em conta a realidade 

histórica, cultural e eclesial de cada lugar e disposição para avaliar aquilo que se faz. Sem isso, 

                                                             

117 BOGAZ, HANSEN, Op. cit., p. 70. 
118 CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Animação da Vida Litúrgica no Brasil. 
18ed. São Paulo: Paulinas, 2003. 72. 
119 CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Liturgia: 20 anos de caminhada pós-
conciliar. Estudos da CNBB – 42. São Paulo: Edições Paulinas, 1986. p. 51. 
120 CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Brasil 2015-2019. Disponível em https://site.diocesedeumuarama.org.br/ 
wp-content/uploads/2016/09/diretrizes-gerais-da-acao-evangelizadora-da-igreja-no-brasil-2015-2019. 
pdf. 46. Acesso em 27 jun. 2017.  
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esvazia-se a celebração do mistério pascal e a liturgia não se torna ápice e fonte da ação pastoral 

da Igreja e menos ainda, fonte de espiritualidade cristã.  

É indispensável explicitar, na celebração da missa com grupos populares, o 
conteúdo de salvação ou de pecado, individual ou coletivo, contido nos vários 
acontecimentos de sua vida. Pois todo o seu modo de pensar e expressar-se 
parte de realidade e fatos concretos. Ainda mais quando a vida real do povo já 
é duramente marcada pelo sofrimento e pela luta de sobrevivência: a oferenda 
para o sacrifício é abundante e precisa ser levada para o altar em gestos de 
povo. Consequentemente, uma liturgia com o povo simples será tanto mais 
conforme ao seu gosto e capacidade e tanto mais proveitosa, quanto mais se 
encarnar em sua experiência vivencial.121  

O Documento 105 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que trata sobre os 

cristãos leigos e leigas, destaca que “uma espiritualidade encarnada se caracteriza pelo 

seguimento de Jesus, pela vida no Espírito, pela comunhão fraterna e pela inserção no 

mundo”122. Neste sentido, a liturgia tem papel importante na construção de uma espiritualidade 

cristã que não seja vazia e descompromissada. Para isso, afirma o documento, “os leigos 

alimentem sua espiritualidade na Palavra de Deus e na Eucaristia, ‘fonte e centro de toda a vida 

cristã’” (DOC 105, 185). A liturgia deve corroborar com a solidez da fé e o exercício da caridade 

em favor dos menos favorecidos.  

Não basta, pois, preparar liturgias solenes, cheias de adereços e vestes brilhantes; mais 

importante é chegar ao coração das pessoas, levando-as a uma profunda reflexão, uma 

conversão autêntica e um compromisso com o outro. Isso implica em uma opção clara pelos 

pobres. “Este princípio literalmente sacralizado e sancionado por toda a Bíblia, ninguém pode 

mudar: seria querer mudar o próprio Deus. Quem não se sente bem com a opção de Deus, terá 

que revisar a sua própria opção e posicionamento com relação a Deus mesmo” (DOC 105, 59). 

A liturgia deve, portanto, refletir a realidade do povo sacerdotal que a celebra. Em outras 

palavras, as pessoas precisam se vê na liturgia. Do contrário, a participação será sempre passiva, 

pois não reflete a vida da comunidade reunida. Para ser viva, a liturgia precisa encarnar a 

realidade assembleia celebrante. É o que se verifica na região amazônica, onde a Igreja, com 

suas características genuínas, sempre procurou celebrar o mistério pascal a partir da realidade 

do povo simples.  

                                                             

121 CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Diretório para Missa com Grupos 
Populares. Disponível em http://www.cnbbo2.org.br/wp-content/uploads/2016/11/11-Diret% C3% 
B3rio-para-Missas-com-Grupos-Populares.pdf . Acesso em 26 jun. 2017. 
122 CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Cristãos leigos e leigas na Igreja e na 
sociedade: Sal Terra e Luz do Mundo (Mt 5,13-14). Brasília: CNBB, 2016, 184.  
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3.6 A Igreja na Amazônia e o compromisso cristão a partir da liturgia 

Na Amazônia, a celebração litúrgica está intimamente associada à celebração da vida. 

À luz do Concílio Vaticano II e do Documento de Medellín, os bispos da região se reuniram 

em Santarém (Pará), no ano de 1972, e definiram como diretrizes básicas a encarnação na 

realidade e a evangelização libertadora. A preocupação dos bispos era testemunhar o Evangelho 

de forma realista, corajosa e repleta de esperança. Neste sentido, os bispos reconheceram a 

necessidade de uma liturgia encarnada na vida do povo, “sempre fiel tanto ao Espírito de Cristo 

e a sua mensagem total quanto aos sinais de lugar e do tempo, das culturas e dos grupos, da 

natureza e do homem”123. Para isso, o documento enfatiza a necessidade de formação integral 

das lideranças, sobretudo no que diz respeito à liturgia. A formação litúrgica aparece como uma 

urgência a ser levada em conta nos planos de pastoral das igrejas particulares. 

Para celebrar os 25 anos do Encontro Pastoral de Santarém, os bispos da Amazônia se 

reuniram em Manaus (Amazonas), no período de 9 a 18 de setembro de 1997. Na ocasião, eles 

pediram perdão aos povos indígenas, aos pobres do campo e da cidade, às mulheres e também 

pelas agressões à criação. Além disso, reconheceram que a Igreja na Amazônia não pode deixar 

de agradecer a bênção de Deus que também se manifesta na biodiversidade e na variedade 

cultural que habitam esta imensa região. Iluminados pela Palavra de Deus, os bispos 

propuseram algumas atitudes fundamentais para a evangelização na Amazônia. 

 Ao definir a Igreja como discípula da Palavra, o episcopado amazônico afirma que é 

preciso dar “testemunho de que realmente crê e vive aquilo que prega”124. Sob este prisma, a 

liturgia precisa assumir o rosto amazônico, inculturando-se nas culturas locais da região: índios, 

quilombolas, seringueiros, migrantes. “As igrejas amazônicas são chamadas a inculturar-se e 

inserir-se nesses múltiplos universos e a viver, a partir daí um sadio pluralismo”125.  Neste 

sentido, a liturgia precisa evidenciar o mistério pascal atualizado nessa realidade multiforme, 

de modo a suscitar ações concretas capazes de fazer o povo crescer na consciência de sua 

cidadania, tornando a Amazônia mais justa, solidária, fraterna e geradora de vida para todos. 

                                                             

123 CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. IV Encontro Pastoral da Amazônia: 
Linhas Prioritárias da Pastoral da Amazônia. In: Desafio Missionário: Documentos da Igreja na 
Amazônia – Coletânea. Brasília: Edições CNBB, 2014, p. 15. 
124 CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Documento da Assembleia dos 
Regionais Norte I e 2 da CNBB. A Igreja se faz Carne e arma sua tenda na Amazônia. In: Desafio 
Missionário: Documentos da Igreja na Amazônia – Coletânea. Brasília: Edições CNBB, 2014, p. 74. 
125 Ibidem, p. 80. 
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3.7 A “liturgia concreta” na Igreja do Acre 

 A renovação litúrgica alvitrada pelo Concílio Vaticano II encontrou na Igreja do Acre 

um terreno fértil. As propostas foram imediatamente assimiladas, com liturgias vivas e bem 

participadas. Os fiéis logo encontraram o seu espaço nas celebrações, exercendo ministérios 

variados. A então Prelazia do Acre e Purus investiu na formação das lideranças. “Sempre houve 

a preocupação de formar lideranças, mais ainda naquele tempo, pois o trabalho cresceu em 

proporção maior que a preparação do pessoal”126. Começou-se a produzir subsídios e programas 

de rádio sobre temas diversos para proporcionar maior protagonismo dos leigos na vida e 

missão da Igreja. Entre os mais importantes, destacam-se o programa radiofônico “Somos todos 

Irmãos” e o boletim “Nós Irmãos”. 

 O contexto social do Acre teve grande influência na vida litúrgica da Igreja, sobretudo 

nos anos 80. A população do Estado aumentou de forma significativa, com a chegada dos 

migrantes que vieram, principalmente, da Região Sul do País. Os seringais deram lugar a 

grandes fazendas. Com isso, o êxodo rural foi outro fenômeno da época, provocando o 

crescimento desordenado das cidades, maiormente, a Capital, Rio Branco. Os conflitos agrários 

também começaram a surgir como consequência da invasão sulista. A floresta foi massacrada 

pelos grandes desmatamentos, com prejuízos ecológicos incalculáveis. O Brasil ainda vivia sob 

o regime da ditadura, com perseguições contra a Igreja e suas lideranças, único lugar onde era 

possível expressar as ideias com liberdade.  

Diante da violência rural provocada pelos problemas de convivência entre os nativos e 

os grandes latifundiários, a Igreja se colocou do lado dos mais pobres, revelando os abusos e 

atentados contra os direitos dos pequenos agricultores e seringueiros. As celebrações eram 

ocasiões de denúncias das agressões. Os sindicalistas e religiosos eram os mais perseguidos e 

as ameaças eram constantes.     

Mas, contemporaneamente a tudo isso, a Teologia da Libertação vivia o seu período 

áureo, com as Comunidades Eclesiais de Base (CEB’s) cada vez mais numerosas e animadas. 

“As CEB’s começaram a construir o Reino de Deus não, porém, entre as quatro paredes da 

sacristia, mas sim onde o povo chorava e lutava, trabalhava, se alegrava e sofria na fadiga de 

uma vida sempre incerta”127. A Igreja era, ao mesmo tempo, lugar de oração e de mobilização. 

Sindicatos, associações e outras entidades representativas começaram a ser organizadas a partir 

                                                             

126 FERNÁNDEZ, Joaquín Pertíñez. História da Diocese de Rio Branco: 1878-2000. Brasília: Senado, 
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das CEB’s. Com isso, as celebrações também ganharam um novo vigor. Os fieis deixaram de 

ser meros espectadores mudos e passaram a participar ativamente, mas na diversidade dos 

carismas e ministérios próprios de cada um. A missa não era mais exclusividade do padre.  

A celebrações deixaram de ser realizadas apenas nos templos e ganharam outros 

espaços, como casas e ruas. Completamente inserida na realidade, a ação litúrgica era ocasião 

para celebrar a vida, as lutas e esperanças do povo sofrido, que batalhava por justiça e paz. A 

celebração do Mistério pascal ia além da missa, inserindo-se nas pelejas cotidianas das pessoas. 

Durante os momentos de conflitos, os fiéis costumavam ler trechos da Sagrada Escritura, rezar 

e cantar. A liturgia comprometida também era traduzida com outros gestos proféticos, como o 

“dia de luto oração e jejum”, conforme descreve Pertíñez: 

No domingo 9 de agosto de 1987 foi realizado o dia de luto, oração e jejum 
na frente das igrejas, que permaneceram fechadas ao culto durante todo o dia: 
o Bispo, padres e numerosos fieis permaneceram longas horas na frente da 
Catedral fechada, em oração. O gesto profético de suspender a celebração da 
Eucaristia, e os locais de culto fechados no dia de domingo, repercutiu 
profundamente entre os fieis, como gesto grave e inusitado, sinal de uma 
situação social gravíssima, fruto do pecado de todos. Repercutiu também na 
imprensa e nos meios de comunicação nacionais e mundiais.128     

No domingo seguinte aconteceu a “celebração da vida”. Uma grande multidão se reuniu 

em frente ao Palácio do Governo para manifestar contra a violência e exigir das autoridades 

providências imediatas. Do Palácio Rio Branco os fiéis seguiram para a Catedral, onde 

aconteceu um momento de oração. Não havia distinção de pessoas. Todos os que se 

identificavam com a causa dos mais pobres eram bem-vindos. Outras celebrações se sucederam 

nos mesmos moldes, organizadas pelas CEB’s. O povo de Deus seguia articulando fé e vida, 

celebração e ação. 

Com os fiéis participando de forma ativa e cada vez mais comprometidos com a 

transformação social, foram dados passos significativos para uma liturgia mais festiva, alegre 

e inculturada, numa perspectiva de evangelização e libertação. Houve um grande incentivo à 

composição de cantos litúrgicos que retratassem a realidade amazônica, bem como o uso de 

instrumentos musicais da região durante as celebrações. Outras experiências com a finalidade 

de valorizar a participação do povo, também merecem registro, como as preces eucarísticas 

baseadas na vida dos seringueiros. Uma das orações assim dizia: 

Bendito sejas, ó Pai, pela floresta frondosa e exuberante; bendito sejas pelas 
flores, as frutas e os perfumes; bendito sejas pelo cantar fantástico dos 
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pássaros; bendito sejas pelos animais de caça; bendito sejas pelos peixes dos 
rios; bendito sejas pela seringa e a castanha; bendito sejas pela madeira, pela 
paxiúba e a palheira. Tu nos sustentas dia a dia.129     

A vivacidade da Igreja no Acre se refletia com mais vigor nas celebrações litúrgicas. 

Mesmo nos lugares onde não era possível celebrar a eucaristia, o povo se reunia em torno da 

Palavra de Deus. Os ministros extraordinários da Palavra e da eucaristia eram responsáveis por 

animar a vida das comunidades. O protagonismo leigo era visível em todas as ações eclesiais. 

A ausência de padres não diminuía a animação das celebrações, tampouco o ardor missionário 

dos fiéis, comprometidos com a vida e missão da Igreja. 

A exemplo das primeiras comunidades cristãs, os fiéis aproveitavam as celebrações para 

partilhar os alimentos e a vida. Cada celebração era uma festa e a comunidade sempre assumia 

um novo compromisso concreto para realizar durante a semana. A celebração eucarística era 

ocasião para renovar a opção prioritária e solidária pelos mais pobres. “Comungar é unir-se 

vitalmente ao Cristo morto e ressuscitado, formar uma coisa só com Ele e assim assumir a sua 

causa até as últimas consequências”130. Esse compromisso com a causa de Cristo podia ser visto 

por toda a parte. O compromisso social da Igreja se traduzia na saúde, educação, na defesa dos 

direitos humanos e na organização de sindicatos e associações. Tudo isso, revelava o rosto de 

uma Igreja fraterna, sempre aberta à novidade do Evangelho e à conversão.  

Outra forma de celebrar a liturgia encarnada na realidade acreana foram as romarias da 

terra, de cunho profético. A primeira aconteceu no ano de 1986, com o tema “Terra preservada, 

Vida conquistada”. O objetivo era celebrar as vitórias conseguidas, denunciar a violência no 

campo e nos seringais e, ao mesmo tempo, reivindicar o direito de terra para todos. “Em todas 

as celebrações foram momentos fortes de fé, com participação do povo do interior, rezando e 

pedindo principalmente o fim da destruição da natureza”131. Outras seis edições da Romaria da 

Terra foram realizadas na Diocese. Em todas elas, aconteceram celebrações eucarísticas, com 

a participação ativa do povo sacerdotal. 

Romaria da Terra é um momento de alegria e festa onde o povo expressa sua 
fé, seus sofrimentos, sua resistência, sua ternura; nos ensina a capacidade de 
partilhar a vida, a terra, a água, o pão, os sonhos e conquistas. É uma 
manifestação da fé, uma caminhada simbólica onde se busca força e inspiração 
para viver com mais dignidade. É o encontro do divino com o humano. 
Romaria é uma caminhada que lembra nossa vida, uma caminhada do Povo 
de Deus rumo à casa do Pai. O caminho da Romaria é de reconciliação, 
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momento de reflexão e de renovação do compromisso na luta por liberdade, 
pão, água e paz. É festa do povo que tem certeza da Aliança com Deus, do 
perdão do Pai que celebra o amor e a caridade comunitariamente.132 

As romarias foram expressões de todas as culturas, símbolo da religiosidade popular e 

ocasião para lembrar a travessia do deserto, pelo povo de Israel, rumo à terra prometida. Mas, 

as romarias foram, principalmente, momento de fazer memória da páscoa de Jesus e também 

memória da páscoa do povo, páscoa da terra, páscoa das águas e de todos os que tombaram na 

luta pela defesa da Amazônia. Assim diz a letra do hino da Romaria da Terra e das águas: “a 

terra é tão bonita; obra das mãos de Deus. De tanto amor por ela, um presente lhe deu: nela 

nasceu Jesus, o mais querido Filho seu. Que também por tanto amor e defende-la da dor, a 

própria vida ofereceu”133. Portanto, a Igreja do Acre não se furtou à sua missão de Igreja 

profética, comprometida com os mais pobres, prediletos de Deus.  

3.8 Religiosidade popular como forma de participação na liturgia 

Na encíclica Ecclesia de Eucharistia o Papa João Paulo II afirma categoricamente: “A 

Igreja vive de Jesus eucarístico, por Ele é nutrida, por Ele é iluminada” (EE 6). Mais adiante 

diz que “a Igreja vive continuamente do sacrifício redentor” (EE 12). Para quem vive na 

Amazônia, essas afirmações soam de forma estranha, pois a grande maioria das comunidades 

eclesiais não celebra a Eucaristia, ou por falta de presbíteros ou por outras situações adversas. 

Diante de tal realidade, alguém pode até questionar sobre a vitalidade dessas comunidades. 

Contudo, ao ter contato com a população que vive embrenhada na imensa floresta 

amazônica, percebe-se que mesmo onde a Igreja institucional não se faz presente, existe uma 

Igreja Povo de Deus viva e atuante, ainda que nunca tenha celebrado a Eucaristia. Em muitos 

casos, o povo não sabe sequer o que é Eucaristia e por isso mesmo, não participa da comunhão 

eucarística de forma plena. Outras vezes, mesmo nos lugares onde há a celebração da missa, as 

pessoas não comungam, porque a situação “irregular” que vivem não permite. Em algumas 

ocasiões, o padre celebra a missa com um grande número de fiéis, mas somente ele comunga. 

A unidade, portanto, acontece em torno da Palavra e da religiosidade popular. 

A religiosidade popular foi muito importante na construção de uma liturgia encarnada. 

Embora no princípio houvesse rejeição por parte de lideranças das CEB’s, logo se percebeu a 

                                                             

132 VII Romaria da Terra e das Águas. Cuidar deste chão é nossa missão. Rio Branco, 2007. p. 6. 
133 ASFURY, Leôncio. A Romaria da Terra e das Águas. In: VII Romaria da Terra e das Águas. Cuidar 
deste chão é nossa missão. Rio Branco, 2007. p. 26. 



81 

 

importância da piedade do povo na evangelização libertadora e a necessidade de respeitar as 

manifestações devocionais. Com o objetivo de dissipar o preconceito em torno da piedade 

popular, a Igreja local investiu em formação para as lideranças para entender melhor a 

religiosidade popular. A partir desses cursos, as novenas dos santos começaram a ser 

valorizadas como momentos fortes de evangelização e celebração da vida.   

Durante muitos anos, o catolicismo foi praticado sem padres, porém, cheio de devoções 

aos santos, com terços, novenas, promessas, rezadores e oratórios domésticos. Os santos foram 

os companheiros de uma vida de sofrimento ao longo dos rios e nos seringais. O povo cultivava 

e cultiva até hoje, um grande amor pelos santos, principalmente por aqueles cuja vida foi 

marcada pelo sofrimento e pelo martírio. Isso se comprova pelo grande número de comunidades 

dedicadas aos santos mártires. Contudo, outros santos também fazem parte da devoção popular. 

Os santos mais populares são São Sebastião e São Francisco.   

Sem lugar para realizar suas devoções, a fé era vivida e celebrada nas famílias. O povo 

se reunia para os festejos dos santos e aproveitava essas ocasiões para se atualizar dos últimos 

acontecimentos. Um dado importante diz respeito às partilhas de alimentos durante os festejos. 

Cada um era responsável por levar um tipo de comida para ser colocada em comum. Com o 

crescimento da religiosidade popular, as procissões também começaram a ser incentivadas, 

sobretudo a Procissão do Cristo Morto, realizada em conjunto por todas as paróquias da Diocese 

e com caráter libertador. 

A religiosidade popular continua caracterizando a fé do povo que a manifesta 
com simplicidade, através de muitas devoções e práticas folclóricas. A 
Diocese respeita essas expressões de fé popular, mas não perde a oportunidade 
para advertir sobre certas crenças supersticiosas que nada tem a ver com o 
Evangelho. Nas concentrações, quando o povo celebra suas festas religiosas, 
a Igreja participa. São sempre oportunidades para uma caminhada libertadora 
junto ao povo.134 

 Além dos santos oficiais, o povo da floresta também tem os seus próprios santos, que 

ao longo do tempo foram sendo “canonizados” pelo povo humilde e simples. Geralmente são 

pessoas cuja vida é marcada pela dor e pelo sofrimento. “Santa Raimunda do Bom Sucesso”135, 

                                                             

134 PERTÍÑEZ, Op. cit., p. 604-605. 
135 “Segundo as narrativas, Santa Raimunda era uma mulher muito caridosa e simples, que faleceu 
sozinha de complicações no parto, ao pé de uma grande seringueira. Raimunda já estava nos últimos 
dias de sua gravidez, com uma enorme barriga. Por isso, em determinado momento, ela não conseguiu 
mais acompanhar o marido. Este, irritado e bruto, a deixou ali sozinha. Alguns relatos afirmam que ele 
teria, inclusive, batido nela, antes de deixá-la. Então, sozinha ali, Santa Raimunda entrou em trabalho 
de parto e teve complicações sérias, que a levaram à morte”. Disponível em 
(http://www.cruzterrasanta.com.br/ historia-de-santa-raimunda/104/102/#c). 
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“Santa Sebastiana do Lua Nova”136 e “São João do Guarani”137 são alguns dos mais populares. 

As devoções aos “santos” nativos revelam a sensibilidade do povo amazônida para lembrar e 

venerar as pessoas que morreram de forma heroica. Ainda que esses santos não estejam 

inseridos no rol dos santos da Igreja, os seus devotos os celebram todos os anos com veneração 

e carinho. 

Portanto, mesmo privado de celebrar o mistério pascal de forma mais plena, o povo não 

deixa de celebrar o grande mistério da sua fé. A vida dos santos foi e continua sendo razão para 

reunir o povo de Deus para partilhar a vida, as alegrias, as dores, os sofrimentos e as esperanças. 

É a eucaristia da vida que anima a gente simples da floresta a continuar feliz sua peregrinação 

pelos varadouros, ramais, estradas, caminhos, beiradões, rios e igarapés da imensa Amazônia. 

Congregados pela Palavra de Deus e pelo amor aos santos, os caboclos contemplam o rosto de 

Cristo na pessoa do irmão que também sofre sem ter a quem recorrer, prologando assim a ação 

salvífica do Senhor e gerando comunhão de vida. 

3.9 A inculturação litúrgica na Diocese de Rio Branco 

A questão da inculturação não é algo simples, pois deve levar em conta a complexidade 

das culturas e requer um processo, método e implica em transversalidade de disciplinas. A 

Constituição Sacrosanctum Concilium, todavia, estimula a inculturação musical como forma 

de facilitar a participação ativa dos fiéis e o consequente comprometimento na construção de 

uma sociedade mais justa e fraterna. “Estime-se como se deve e dê-se-lhe o lugar que lhe 

compete, tanto na educação do sentido religioso desses povos como na adaptação do culto à sua 

mentalidade” (SC 119). O mesmo Documento afirma: 

A Igreja não deseja impor na liturgia uma rígida uniformidade para aquelas 
coisas que não dizem respeito à fé ou ao bem de toda a comunidade; mas 
respeita e procura desenvolver as qualidades e dotes de espírito das várias 
raças e povos. A Igreja considera com benevolência tudo o que nos seus 
costumes não está indissoluvelmente ligado à superstição e ao erro, e, quando 

                                                             

136 Sebastiana de Souza foi assassinada aos 22 anos, no dia 8 de novembro de 1978, na colocação Lua 
Nova, no município de Sena Madureira. O assassino, Antônio Agostinho, confessou o crime. Segundo 
ele, tentou abusar sexualmente da vítima, mas ela resistiu e ele então desferiu violentos golpes de 
terçado. No momento do julgamento, ao se declarar arrependido, Antônio Agostinho disse que 
Sebastiana era uma santa. 
137 “João, que morava na região do rio Iaco, no Seringal Recife, teria morrido às margens de um 
varadouro localizado na Colocação Guarani que servia de passagem entre Xapuri e o Iaco, de 
impaludismo (forma como chamavam a malária naquela época), por volta de 1906”. Disponível em  
(http://historiamultimidiadexapuri.blogspot.com.br/2010/06/sao-joao-do-guarani-o-santo-da-floresta 
.html) 
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possível, o conserva inalterado, e por vezes até admite-o na própria liturgia, 
conquanto esteja de acordo com as normas do verdadeiro e autêntico espírito 
litúrgico (SC 37).   

A encarnação de Jesus Cristo é a grande base para compreender a inculturação litúrgica. 

Deus entra na história e nos faz participantes de sua divindade. A Igreja de Rio Branco, sempre 

comprometida com os mais pobres, buscou aplicar o Concílio Vaticano II em integralidade. As 

características próprias da região, associadas às desigualdades sociais, aos conflitos existentes, 

mas também à riqueza natural, serviram de referencial para uma prática pastoral libertadora. 

Neste sentido, a inculturação da liturgia aparece como uma necessidade e ao mesmo tempo um 

imperativo que emerge da própria realidade amazônica. 

Na Diocese de Rio Branco, algumas iniciativas visando a inculturação litúrgica têm 

surgido nos últimos anos, embora que ainda de forma muito tímida. As reflexões em torno do 

assunto têm sido cada vez mais frequentes, sobretudo, na Escola Diocesana de Liturgia. Em 

algumas ocasiões, tem-se feito “ensaios” de inculturação, com celebrações que buscam ler a 

vida, a história e a fé do povo, a partir da realidade acreana. Isso se traduz nas celebrações 

através de gestos, símbolos, cantos e, principalmente, na linguagem própria da região. Assim, 

além de possibilitar a participação ativa dos fiéis, a inculturação litúrgica corrobora para um 

maior comprometimento de todo o povo sacerdotal.    

 3.10 Celebrações vivas 

 Nos últimos anos, tem se percebido um esforço contínuo para viabilizar a participação 

ativa do povo sacerdotal na liturgia. Esse esforço é demonstrado através de celebrações vivas e 

animadas, que envolvem a comunidade celebrante. O envolvimento se percebe desde a 

preparação e se prolonga até a avaliação. Porém, o mais importante de se notar é que essas 

celebrações corroboram para uma reflexão mais profunda acerca do compromisso cristão. Tem-

se percebido, em algumas comunidades a consciência de que celebrar é comprometer-se.  

Muitas celebrações foram realizadas na Diocese para celebrar a caminhada do povo de 

Deus. Por ocasião do Jubileu do Ano 2000, todas as paróquias participaram de peregrinações 

até a Catedral Nossa Senhora de Nazaré para passarem pela Porta Santa. Os fieis traziam 

consigo as alegrias e esperanças e um profundo sentimento de fé. Em todas as celebrações o 

povo era exortado a viver uma vida segundo o Evangelho, assumindo uma opção preferencial 

pelos mais pobres. A passagem pela Porta Santa foi também um sinal de renovação interior e 

passagem do pecado à graça, da morte para a vida. 
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O Jubileu dos 50 anos da Catedral também foi comemorado com celebrações litúrgicas 

bem preparadas. Mais uma vez as paróquias fizeram peregrinações até a Igreja Mãe, dessa vez, 

motivadas pelo amor a Nossa Senhora. O Jubileu Mariano mobilizou as lideranças de toda a 

Diocese. Durante as celebrações, as várias realidades foram apresentadas através de 

dramatizações e também nas homilias. “A devoção a Maria é fonte de vida cristã profunda e de 

compromisso com Deus e com os irmãos. Permaneçamos na escola de Maria, escutando sua 

voz e seguindo seus exemplos. Maria brilha como sinal de esperança e de conforto para o povo 

de Deus em peregrinação”138. De igual maneira, os subsídios preparados enfatizavam a história 

e as lutas do povo acreano, apontando luzes para a caminhada presente e futura da Igreja no 

Acre, sempre com opção profética pelos pobres. Assim, o Jubileu Mariano proporcionou muitos 

bons frutos.  

 O Congresso Eucarístico para comemorar os 25 anos da Diocese também foi outro 

momento privilegiado para revisitar a história e celebrar a caminhada do povo de Deus presente 

na Igreja de Rio Branco. No período de 2 a 7 de junho de 2012, mais de mil lideranças de todas 

as paróquias debateram sobre temas relevantes como a defesa da vida, meio ambiente e a 

caminhada da Igreja. O tema do Congresso Eucarístico foi “Pão na caminhada dos discípulos 

missionários” e o lema “Levanta-te e come, pois, longo é o caminho”, resgatando assim o 

dinamismo da Ceia do Senhor, ligando-a à missão permanente da Igreja de servir e evangelizar. 

O Congresso foi precedido de um simpósio teológico que, entre outros assuntos, abordou a 

questão da inculturação litúrgica como forma de motivar a participação dos fiéis na liturgia e 

provocar o compromisso com a transformação social. No final do Congresso, foi elaborada uma 

carta que entre outras coisas diz: 

Cremos que a Eucaristia transforma nossa sociedade e é capaz de criar uma 
nova consciência. Num País de dimensões continentais, onde as desigualdades 
são gritantes e os problemas sociais se agravam a cada dia, reiteramos a nossa 
opção preferencial pelos pobres e o nosso compromisso com a construção de 
uma sociedade mais justa e fraterna, onde os direitos das pessoas sejam 
respeitados.139 

   A vida dos seringueiros, ribeirinhos, agricultores, caboclos e migrantes foi retratada de 

forma singular na celebração de encerramento. Como gesto concreto do Congresso Eucarístico, 

idealizou-se uma nova forma de acontecer as Cáritas paroquiais, levando em consideração seus 

                                                             

138 Homilia do bispo diocesano, Dom Joaquín Pertíñez, na missa de abertura do Jubileu Mariano.  
139 Carta do Congresso Eucarístico da Diocese de Rio Branco 
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aspectos bíblico, litúrgico e de tradição. As paróquias começaram a praticar um jeito próprio de 

ser Cáritas, na dinâmica da caridade cristã: partilha e fraternidade.  

Desde a ornamentação, passando pelos cantos, até a homilia, tudo era memória pascal 

da Igreja encarnada na realidade do povo acreano. A participação plena, consciente e ativa dos 

fieis ajudou a tornar a celebração ainda mais viva. Em vários momentos, os símbolos utilizados 

provocaram nas pessoas uma viagem no tempo, resgatando assim a história de luta e sofrimento, 

suor e sangue, alegrias e vitórias. No final, houve o envio do povo de Deus para continuar 

escrevendo a história da Igreja de Cristo presente nesta porção da Amazônia.   

 Mais recentemente, o Jubileu da Misericórdia também foi outro momento forte de 

cerimônias litúrgicas encarnadas na realidade do povo. Durante um ano, foram realizadas 

celebrações com segmentos diferentes: idosos, dependentes químicos, enfermos, presidiários, 

refugiados e outras categorias em situação de vulnerabilidade. Em todas as ocisões, os fiéis 

puderam celebrar a vida e se comprometer com a transformação social daqueles que ainda hoje 

continuam à margem da sociedade.  

As ações sociais da Igreja apresentadas durante as celebrações, refletem uma Igreja 

samaritana, comprometida com os mais pobres e que encontra na realidade as razões para 

celebrar o mistério pascal de Cristo atualizado na vida do povo.    

3.11 Formar para participar melhor e se comprometer mais 

 À luz da Sacrosanctum Concilium140 e motivada pelos documentos da Igreja na América 

Latina141, a Diocese de Rio Branco nunca cessou de investir na formação das lideranças para 

que se tornassem sementes de transformação. Cursos, subsídios, encontros e outras atividades 

afins sempre estiveram presentes no programa pastoral da Diocese. No que se refere à dimensão 

litúrgica, foi organizada a Equipe Diocesana de Liturgia, que começou a marcar presença nas 

paróquias, com encontros de formação. A consequência disso foram celebrações bem 

participadas e ações concretas diante de problemas sociais cada vez maiores. 

 O atual Diretório da Diocese de Rio Branco afirma que é preciso animar a vida litúrgica 

das comunidades com foco no despertar para o aprendizado, bem como desenvolver novos 

                                                             

140 O artigo 19 da Constituição conciliar trata sobre a formação litúrgica dos fiéis e assim se expressa: 
“Com empenho e paciência procurem os pastores de almas dar formação litúrgica e promovam também 
a participação ativa dos fiéis, tanto interna como externa, segundo sua idade, condição, gênero de vida 
e grau de cultura religiosa, na convicção de que estão cumprindo um dos mais importantes deveres do 
fiel dispensador dos mistérios de Deus” (SC 19). 
141 Os documentos de Medellín, Puebla, Santo Domingo e Aparecida insistem na necessidade e urgência 
de formar os fiéis para que exerçam mais plenamente o seu sacerdócio comum na liturgia.  
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carismas e inserir novas pessoas nos serviços litúrgicos. Deve-se dar uma atenção especial à 

acolhida dos fiéis. Para isso, o documento insiste na necessidade de promover a formação 

litúrgica permanente em todos os níveis da vida eclesial, em vista de maior vigor à vida de fé 

das comunidades. 

 Neste sentido, a Escola Diocesana de Liturgia tem sido a grande protagonista da 

formação de agentes da Pastoral Litúrgica na Diocese de Rio Branco, segundo o espírito do 

Concílio Vaticano II, levando em conta a fundamentação bíblica, a tradição litúrgica, o 

Magistério da Igreja e a cultura amazônica, em vista da participação plena, consciente e ativa 

dos fiéis. Criada em 2015, a Escola tem se preocupado em ligar o mistério celebrado com o 

mistério vivido. O programa concilia aulas teóricas e práticas. Com isso, a Igreja de Rio Branco 

pretende prolongar a ação de Cristo na vida do povo através de liturgias alegres e 

comprometidas com a realidade, capaz de revelar a salvação de Deus para toda a humanidade, 

de modo especial ao povo da Amazônia. 

Conclusão do capítulo 

 Uma Igreja que deseja ser fiel a Jesus Cristo, não pode se furtar da opção pelos mais 

pobres. Opção essa que deve ir além do discurso e precisa contagiar todas as instâncias eclesiais, 

provocando uma verdadeira “conversão pastoral”. Os reflexos desse movimento devem 

encontrar guarida na liturgia, lugar de chegada e de partida de toda a ação pastoral da Igreja e 

fonte da espiritualidade cristã. 

 A partir do exemplo de Jesus e dos apóstolos, a Igreja na América Latina sempre esteve 

na linha de frente no que se refere ao compromisso social e à defesa da dignidade humana. Por 

isso, desde Medellín, essa opção preferencial pelos pobres é muito clara. Puebla, Santo 

Domingo e Aparecida mantiveram-se firmes nessa mesma opção. As consequências disso na 

liturgia podem ser resumidas no fato que “Cristo se identifica com os pobres e se associa à sua 

caminhada de libertação. Por isso, a liturgia celebra a Páscoa de Cristo na páscoa da gente, 

páscoa da gente na Páscoa de Cristo. É paixão-sofrimento e ressurreição”142.   

 No Brasil e, em particular, na Amazônia, a Igreja também priorizou o pobre como 

sujeito da ação evangelizadora. A tradução de uma Igreja profética e samaritana aparece com 

clareza nas celebrações litúrgicas, que refletem a realidade do povo e despertam para o 

compromisso com a transformação social. A celebração do mistério pascal vai além dos ritos e 

                                                             

142 BUYST, SILVA, Op. cit., p. 85. 
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ultrapassam as fronteiras da subjetividade, presentificando a ação salvífica de Deus no aqui e 

agora do povo caboclo. 

 A Igreja no Acre também experimentou esse florescer de um novo jeito de celebrar. 

Todo o povo de Deus, comprometido com as realidades mais sofridas, assumiu a radicalidade 

do Evangelho, traduzindo com ações concretas a opção preferencial de Jesus pelos pequeninos. 

Com celebrações vivas e inculturadas, o povo da floresta soube manter viva a fé e celebrar com 

ardor e alegria a sua caminhada.  

 Assim, a partir e à luz da liturgia, a Igreja na Amazônia buscou ser fiel ao seu Senhor. 

Não obstante os desafios, nunca deixou de estar ao lado dos mais pobres, testemunhando a 

opção de Deus e fazendo acontecer a salvação na história dessa gente tão sofrida, mas que luta 

e sabe agradecer ao Deus da vida, celebrando com alegria os mistérios da sua fé.   
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CONCLUSÃO GERAL 

 A reforma litúrgica promovida pelo Concílio Vaticano II significou a abertura das portas 

e o fundamento para as outras reformas, dado que a liturgia é uma referência para descobrir o 

mistério do agir de Deus na realidade. Não se trata de uma reforma apenas dos ritos, mas da 

Igreja em sua integralidade. Neste sentido, a comunidade, consciente de ser formada por um 

povo sacerdotal, que se reúne para celebrar o mistério pascal de Cristo, deve comprometer-se 

com a transformação da sociedade, tendo como referência a pessoa e o agir do próprio Cristo.  

 A liturgia é chamada a pensar as grandes realidades da vida, com seus dramas e suas 

alegrias, com a consciência de que Deus se faz presente na realidade, tornando-a sacramento. 

“A liturgia é tempo e espaço de Deus, onde nós devemos nos inserir”143 e não apenas 

enumeração de fatos do passado, mas memória atualizada dos acontecimentos salvíficos, no 

aqui e agora da nossa história. 

 Mas, para que essa salvação aconteça na liturgia, é necessário voltar às fontes, sem 

esquecer no presente a herança do passado. O futuro da Igreja passa, também, pela forma como 

se celebra o Mistério pascal de Cristo. Neste sentido, faz-se necessário e urgente uma mudança 

de mentalidade de modo que o cristão exerça o seu sacerdócio, a partir do batismo, não apenas 

na celebração litúrgica, mas também no mundo. 

 Nos últimos anos, tem-se percebido o surgimento de modismos litúrgicos, que 

provocam o esvaziamento dos significados dos gestos litúrgicos e ignoram a realidade. Uma 

onda neo-tradicional, saudosa da Idade Média, tenta ignorar a renovação promovida pelo 

Concílio Vaticano II. De um lado estão aqueles que divulgam a missa em latim, desprovida de 

qualquer participação ativa. Vivem sob a ditadura do pode ou não pode. Do outro estão os 

“artistas” que realizam celebrações que mais parecem shows que celebração do mistério pascal. 

A ditadura do subjetivismo valida o egoísmo exacerbado. Mais importante que Jesus Cristo é o 

animador da plateia histérica, revestido de rendas e brocados. O reflexo de tudo isso são igrejas 

lotadas, mas pouco compromisso social. 

 Os pobres não têm vez nesses espaços, diferentemente da experiência litúrgica de Jesus, 

dos apóstolos e das primeiras comunidades cristãs, na qual os mais simples tinham lugar 

                                                             

143 FRANCISCO, Papa. Missa não é evento social, mas sim a presença real de Deus. Disponível em: 
http://www.paroquiasaovicente.com.br/index.php/artigos/lista-de-artigos/33-missa-nao-e-eventosocial-
mas-sim-a-presenca-real-de-deus. Acesso em 10 jul. 2017. 
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garantido. Neste sentido, o passado deve inspirar, no presente, atitudes novas, capazes de 

transformar a realidade de exclusão em realidade de inclusão, realidade de morte em realidade 

de vida plena para todos.  

Em Medellín, a Igreja chama atenção para a autenticidade dos gestos litúrgicos e o 

compromisso com a realidade humana. A liturgia não pode se desvincular da vida em sua 

totalidade. Deve haver uma síntese vital entre todos os esforços humanos e os valores religiosos. 

Neste sentido, faz-se necessário entender o mistério pascal como acontecimento cósmico e 

histórico que perpassa toda a realidade. Ao culto litúrgico deve corresponder uma contrapartida 

na vida a serviço do crescimento do Reino e na construção de uma sociedade mais justa, fraterna 

e solidária. A missão no mundo exige o alimento da fé que é vivido na celebração litúrgica. 

A liturgia, enquanto ação salvífica, deve manifestar, carregar a vida, a história da 

comunidade, a qual é chamada a apresentar os seus sentimentos, vivências, experiências dentro 

da celebração. Em contrapartida, a celebração do mistério da salvação deve levar a um 

comprometimento, isto é, a uma missão. A liturgia é “pausa restauradora na caminhada rumo 

ao céu”, mas continua na vida. Desta forma, a liturgia pode contribuir para a criação de uma 

fraternidade universal, já que reza toda realidade. 

Dado que a comunidade celebrante é formada por um povo sacerdotal, não se pode 

perder de vista que o múnus sacerdotal consiste na consciência que cada cristão tem quando 

percebe que seu ser cristão celebra a vida em Deus em todas as suas dimensões. Quando cada 

circunstância, cada situação real e concreta da vida ganha um sentido “crístico” e se torna uma 

oferenda agradável a Deus. Esse sacerdócio se realiza quando, no dia-a-dia, dá-se testemunho 

de que ser “cidadão do infinito”. O sacerdócio dos fiéis, pois, não deve ser compreendido de 

forma passiva diante dos sofrimentos do outro. Como se exige uma participação ativa na 

liturgia, também se exige uma participação ativa e transformadora da realidade. 

Contudo, a proposta de uma liturgia renovada, querida pelo Concílio e acolhida pela 

Igreja na América Latina, parece não agradar a muitos. Mas isso não deve causar desânimo 

naqueles que acreditam que a celebração do mistério pascal de Cristo não pode estar dissociada 

da vida do dia-a-dia e que essa realidade ajudar a celebrar melhor, bem como a celebração deve 

ajudar a melhorar essa mesma realidade, muitas vezes marcada pela dor e pelo sofrimento. 

Nesta perspectiva, é preciso tornar as nossas liturgias um momento onde a comunidade 

possa se sentir na presença de Deus, que se manifesta na história de cada um que celebra as 

alegrias, esperanças e dores da vida. Para isso, sugerimos:   
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· Descentralizar os locais de celebração, valorizando as pequenas comunidades e vivendo 

em verdadeira rede de comunidades; 

· Buscar constantemente promover a participação ativa de toda a comunidade, o que 

implica em compreensão e celebração dos mistérios a partir da vida, e da vida na 

celebração dos mistérios; 

· Maximizar a dinâmica da acolhida, diminuindo a formalidade nas relações e 

valorizando o ser humano em sua integralidade, numa constante aproximação real e 

fraterna com a vida e o modo de viver de cada irmão; 

· Animar a vida missionária, incentivando e valorizando a diversificação dos ministérios 

assumidos nas pequenas e grandes comunidades, o que exige coragem para arguir o 

processo de clericalização ainda vigente na Igreja; 

· Promover a leitura, meditação e vivência da Palavra de Deus, interpretando-a de modo 

que as comunidades a relacionem com sua vivência concreta, com a sua vida; 

· Possibilitar que a cultura popular reencontre sua ligação com o mistério de Cristo, 

fomentando sua consciência cristã, sua valorização e sua participação ativa na 

construção de um mundo mais justo e fraterno; 

· Ampliar os espaços de formação para liberdade e responsabilidade, a partir do 

conhecimento da Doutrina Social da Igreja; 

· Criar ou fortalecer os espaços de formação litúrgica, levando em consideração a 

realidade, de modo a promover uma liturgia inculturada, segundo espírito do Concílio 

Vaticano II. 

Nenhuma outra pretensão nos motivou na elaboração desta Dissertação, senão o amor à 

liturgia e por acreditar que a Igreja não pode subsistir no tempo sem a celebração do mistério 

pascal. Ao mesmo tempo, também nos motivou a inquietação por testemunhar um verdadeiro 

retrocesso em algumas práticas litúrgicas, contrárias ao espírito do Concílio Vaticano II.  

Portanto, ao reconhecermos as lacunas existentes na pesquisa e sem nenhuma pretensão 

de esgotar o assunto, esperamos ter contribuído com a reflexão atual acerca do tema proposto, 

considerando a sua singular importância para a teologia litúrgica e para uma adequada 

compreensão da ação evangelizadora da Igreja à luz e a partir da liturgia, fonte e ápice do 

compromisso cristão.  

 
 
 



91 

 

REFRÊNCIAS 
 
A BÍBLIA DE JERUSALÉM. Nov.ed.rev.amp. São Paulo: Paulus, 2015.  
 
ALDAZÁBAL, José. Vocabulário básico de Liturgia. São Paulo: Paulinas, 2013. 
 
ALMEIDA, Luciano Mendes. Jesus Cristo Luz da Vida Consagrada. 2.ed. São Paulo: 
Loyola, 1996. 
 
ASFURY, Leôncio. A Romaria da Terra e das das Águas. In: VII Romaria da Terra e das 
Águas. Cuidar deste chão é nossa missão. Rio Branco, 2007. 
 
AUGÉ, Matias. Liturgia: história, celebração, teologia, espiritualidade. 4.ed. São Paulo: 
Editora Ave Maria, 2013. 
 
BARAÚNA, Guilherme. A Participação Ativa, Princípio Inspirador e Diretivo da 
Constituição Litúrgica. In: A Sagrada Liturgia Renovada pelo Concílio: estudos e 
comentários em torno da Constituição Litúrgica do Concílio Vaticano Segundo. Petrópolis: 
Vozes, 1964. 
 
BECKHÄUSER, Alberto. Sacrosanctum Concilium: texto e comentário. São Paulo: 
Paulinas, 2012. 
 
BENTO XVI, Papa. Exortação Apostólica Pós Sinodal Sacramentum Caritatis, sobre a 
Eucaristia, Fonte e Ápice da Vida e Missão da Igreja. São Paulo: Paulinas, 2007. 
 
______. Exortação Apostólica Pós-sinodal Sacramentum Caritatis: sobre a Eucaristia, fonte 
e ápice da vida e da missão da Igreja. 2.ed. São Paulo: Paulinas, 2007. 
 
______. Exortação Apostólica Pós-Sinodal Verbum Domini. São Paulo: Paulinas, 2010. 
 
BOGAZ, Antônio S.; HANSEN, João H. Reforma Litúrgica: renovação ou revolução? São 
Paulo: Paulus, 2012. 
 
BORÓBIO, Dionísio. A celebração na Igreja 1: liturgia e sacramentologia fundamental. São 
Paulo: Loyola, 1990.  
 
BOSELLI, Goffredo. O Sentido Espiritual da Liturgia. Brasília: CNBB, 2014.  
 
BUYST, Ione; SILVA, José Ariovaldo. O mistério celebrado: memória e compromisso 1. 
2ed. São Paulo: Paulinas; Siquém, 2006. 
 
CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA. 2.ed. Brasília: CNBB, 2013.  
 
CELAM. Documento de Aparecida: Texto conclusivo da V Conferência Geral do 
Episcopado Latino-Americano e do Caribe. São Paulo: Paulus, Paulinas: Brasília: CNBB, 
2007. 
 
______. Medellín 1968. In: Documentos do CELAM: Rio – Medellín – Puebla – Santo 
Domingo. São Paulo: Paulus, 2004. 



92 

 

______. Puebla 1979. In: Documentos do CELAM: Rio – Medellín – Puebla – Santo 
Domingo. São Paulo: Paulus, 2004. 
 
______. Santo Domingo - 1992. In: Documentos do CELAM: Rio – Medellín – Puebla – 
Santo Domingo. São Paulo: Paulus, 2004. 
 
CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Anúncio Querigmático e 
Evangelização Fundamental. Brasília: CNBB, 2009. 
 
______. Animação da Vida Litúrgica no Brasil. 18.ed. São Paulo: Paulinas, 2003. 
 
______. Anúncio Querigmático e Evangelização Fundamental. Brasília: CNBB. 2009. 
 
______. Cristãos leigos e leigas na Igreja e na sociedade: Sal Terra e Luz do Mundo (Mt 
5,13-14). Brasília: Edições CNBB, 2016. 
 
______. Diretório para Missa com Grupos Populares. São Paulo: Paulinas, 1977. 
 
______. Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 2015-2019. Brasília: 
CNBB, 2015. 
 
______. Documento da Assembleia dos Regionais Norte I e 2 da CNBB. A Igreja se faz 
Carne e arma sua tenda na Amazônia. In: Desafio Missionário: Documentos da Igreja na 
Amazônia – Coletânea. Brasília: CNBB, 2014. 
 
______. Instrução Geral do Missal Romano e Introdução ao Lecionário: texto oficial. 2.ed. 
Brasília: CNBB, 2009.  
 
______. IV Encontro Pastoral da Amazônia: Linhas Prioritárias da Pastoral da Amazônia. In: 
Desafio Missionário: Documentos da Igreja na Amazônia – Coletânea. Brasília: CNBB, 
2014. 
 
______. Orientações para a Celebração da Palavra de Deus. São Paulo: Paulinas, 1994.   
 
______. Liturgia: 20 anos de caminhada pós-conciliar. Estudos da CNBB – 42. São Paulo: 
Paulinas, 1986. 
 
CONSTITUIÇÃO Dogmática Dei Verbum sobre a Revelação Divina. In: Documentos do 
Concílio Ecumênico Vaticano II. 5.ed. São Paulo: Paulus, 2011. 
 
CONSTITUIÇÃO Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja. In: Documentos do Concílio 
Ecumênico Vaticano II. 5.ed. São Paulo: Paulus, 2011. 
 
CONSTITUIÇÃO Pastoral Gaudium et Spes sobre a Igreja no mundo de Hoje. In: 
Documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II. 5ed. São Paulo: Paulus, 2012. 
 
CONSTITUIÇÃO Sacrosanctum Concilium sobre a Sagrada Liturgia. In: Documentos do 
Concílio Ecumênico Vaticano II. 5.ed. São Paulo: Paulus, 2011. 
 



93 

 

DALMAIS, I.H. A Liturgia durante os quatro primeiros séculos. In: Princípios da Liturgia: 
A Igreja em Oração. Petrópolis: Vozes, 1988. V.1. 
 
DECRETO Presbyterorum Ordinis sobre o Ministério e a vida dos Presbíteros. In: 
Documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II. 5ed. São Paulo: Paulus, 2011.  
 
DEISS, Lucien. A Palavra de Deus celebrada: Teologia da Celebração da Palavra de Deus. 
Petrópolis: Vozes, 1998. 
 
Disponível em http://www.universocatolico.com.br/index.php?/pdf/didaque.pdf. Acesso em 25 jun. 
2017. 
 
ENGLER, João de Castro. O Sacerdócio dos Batizados, e sua Atualização na Sagrada 
Liturgia. In: A Sagrada Liturgia Renovada pelo Concílio: Estudos e comentários em torno 
da Constituição Litúrgica do Concílio Vaticano Segundo. Petrópolis: Vozes, 1964. 
 
FEDERICI, T. As liturgias da parte Oriental. In: Panorama Histórico Geral da Liturgia. São 
Paulo: Paulinas, 1986. 
 
FRANCISCO, Papa. Missa não é evento social, mas sim a presença real de Deus. Disponível 
em: http://www.paroquiasaovicente.com.br/index.php/artigos/lista-de-artigos/33-missa-nao-
e-eventosocial-mas-sim-a-presenca-real-de-deus. Acesso em 10 jul. 2017. 
 
GERHARDS, Albert; KRANEMANN, Benedikt. Introdução à Liturgia. São Paulo: Loyola, 
2012. 
 
GOPEGUI, Juan A. Ruiz de. Experiência de Deus e Catequese Narrativa. São Paulo: Loyola, 
2010.  
 
GY, Pierre-Marie. História da liturgia no Ocidente até o Concílio de Trento. In: 
MARTIMORT, A.G. Princípios da Liturgia: A Igreja em Oração. Petrópolis: Vozes, 1988. 
V.1. 
 
JOÃO PAULO II, Papa. Carta Encíclica Eccclesia de Eucharistia, sobre a Eucaristia na sua 
relação com a Igreja. disponível em: http://www.vatican.va/holy_father/special_features/ 
encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_20030417_ecclesia_eucharistia_po.html. Acesso em 14 
jun. 2017. 
 
______. Exortação Apostólica  Catechesi Tradendae. Disponível em: http://w2.vatican.va/ 
content/john-paul-ii/pt/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_16101979_catechesi-
tradendae.html. Acesso em 14 jun. 2017.  
 
JUNGMANN, J.A. Missarum Sollemnia: Origens, Liturgia, História e Teologia da Missa 
Romana. 2ed. São Paulo: Paulus, 2010. 
 
LUTZ, Gregório. A Natureza da Liturgia. In: Revista Pastoral, p. 10-16, maio/junho, 2003.  
 
MALDONADO, Luis. A Homilia: pregação, liturgia, comunidade. 2.ed. São Paulo, Paulus, 
2002. 
 



94 

 

MARINI, Piero. No 40º aniversário da promulgação da constituição “Sacrosanctum 
Concilium”. Disponível em http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2003/documents/ 
ns_lit_doc_20031204_40-concilium_po.html. Acesso em 22 jun. 2017. 
 
MARSILI, S. A Liturgia, momento histórico da salvação. São Paulo: Paulinas, 1987. 
 
______. Das origens da Liturgia cristã às caracterizações rituais. In: Panorama histórico 
geral da Liturgia. São Paulo: Paulinas, 1987. 
 
______. A Missa, Mistério Pascal e Mistério da Igreja. In: A Sagrada Liturgia Renovada pelo 
Concílio: estudos e comentários em torno da Constituição Litúrgica do Concílio Vaticano 
Segundo. Petrópolis: Vozes, 1964. 
 
MARTÍN, Julián López. La Liturgia de la Iglesia: teología, historia, epiritualidad y pastoral. 
Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2009. 
 
MARTIMORT, Aimé Georges. Princípios da Liturgia. Petrópolis: Vozes, 1988. V.1. 
 
NEUNHEUSER, Burkhard. História da Liturgia através das épocas culturais. São Paulo: 
Loyola, 2007. 
 
OLÍVAR, Alexander. La Predicación Cristiana Antígua. Barcelona: Herder, 1991. 
 
FERNÁNDEZ, Joaquín Pertíñez. História da Diocese de Rio Branco: 1878-2000. Brasília: 
Senado, 2008. 
 
PINELL, J; TRIACCA, A.M. As liturgias ocidentais. In: Panorama Histórico Geral da 
Liturgia. São Paulo: Paulinas, 1986. 
 
PIO X, Papa. Motu Proprio Tra Le Sollicitude sobre a Música Sacra. Disponível em: 
http://w2.vatican.va/content/pius-x/pt/motu_proprio/documents/hf_p-x_motu-proprio_1903 
1122_sollecitudini.html. Acesso em 23 jun. 2017. 
 
PIO XI, Papa. Constituição Apostólica Divini Cultus Sanctitatem, sobre Liturgia, Canto 
Gregoriano e Música Sacra. Disponível em: http://divinicultussanctitatem.blogspot. 
com.br/2011/03/divini-cultus-sanctitatem-1928-do-papa.html. Acesso em 24 jun. 2017. 
 
PIO XII, Papa. Carta Encíclica Mediator Dei sobre a Sagrada Liturgia. Disponível em: 
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/pt/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_20111947_me 
diator-dei.html. Acesso em 29 jun. 2017. 
 
RATZINGER, Joseph. Introdução ao Espírito da Liturgia. 5.ed. São Paulo: Paulinas, 2012. 
 
SANTE, Carmine Di. Liturgia Judaica: fontes, estrutura, orações e festas. São Paulo: Paulus, 
2004.  
 
SARTORE, Domenico; TRIACCA, Achilles M. Dicionário de Liturgia. 4.ed. São Paulo: 
Paulus, 2009. 
 



95 

 

SESBOÜÉ, Bernard. Convite a Pensar e a Viver a Fé no Terceiro Milênio II: Sacramentos 
credíveis e desejáveis. Coimbra: Gráfica de Coimbra. 2009. 
 
SILVA, José Ariovaldo. O Movimento Litúrgico no Brasil: estudo histórico. Petrópolis: 
Vozes, 1983. 
 
TABORDA, Francisco. A Constituição Sacrosanctum Concilium sobre a renovação litúrgica: 
avanços e perspectivas. In: Horizonte Teológico: Belo Horizonte, v.12, n.23, p.9-38, jan/jun. 
2013. 
 
______. O Memorial da Páscoa do Senhor: Ensaios litúrgico-teológicos sobre a eucaristia. 
São Paulo: Loyola, 2009. 
 
VII Romaria da Terra e das Águas. Cuidar deste chão é nossa missão. Rio Branco, 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


