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Resumo  
 

A Celebração da Palavra de Deus à luz do Vaticano II; 
Elementos restaurados, fonte de fé e mistério pascal de Cristo. 

 
André Luiz Massaro.  

 
 

O presente trabalho teve, como objetivo, refletir sobre a Celebração da Palavra 

de Deus restaurada pelo Concílio Vaticano II, apontando suas diversas modalidades 

celebrativas que podem ser celebradas pelas famílias como uma fonte de abastecimento 

e crescimento na fé cristã, a partir do conhecimento e valorização de elementos 

resgatados com a reforma litúrgica do Vaticano II e que estão explícitos na Constituição 

Sacrosanctum Concilium. 

Neste sentido, buscou-se fazer um resgate histórico sobre todo o trabalho dos 

padres conciliares do Vaticano II, os quais levaram a liturgia da Igreja a um movimento 

de retorno às suas fontes bíblicas e patrísticas. Assim, por uma aplicada investigação, 

constata-se que a Celebração da Palavra de Deus não existe para sanar a falta de 

ministros ordenados e/ou por sua vez para substituir a dificuldade da Celebração da 

Eucaristia. Ela possui suas características próprias e peculiares, e que podem levar o 

batizado a um grau mais profundo de evangelização. 

A partir do método teológico ver, julgar e agir, buscou-se demonstrar toda gama 

de elementos que enaltecem a liturgia da Palavra de Deus celebrada pelas comunidades 

em capelas, igrejas, varandas, fábricas, casas e nos lugares mais improvisados que se 

possa imaginar, mas que deve ser celebrada de maneira ativa, plena e consciente, 

alcançando uma participação frutuosa para a vida. 

A proposta é provocativa e para atingir seus objetivos exige estudo, 

conhecimento e fidelidade à Sagrada Liturgia da Igreja, possibilitando o protagonismo 

leigo; uma coalisão com uma tentação de Igreja-clericalista; levando os leigos a de fato 

viverem sua vocação de sal da terra e luz no mundo nas fronteiras de missão: uma Igreja 

samaritana e em saída. 

 

 
Palavras-chave: Palavra de Deus; Celebração; Liturgia; Fé; Mistério Pascal.  

 
 



 
 

Abstract 
 

The Celebration of the Word of God in the light of Vatican II; 
Restored elements, source of faith and paschal mystery of Christ. 

 
André Luiz Massaro 

 
 

The purpose of the present work was to reflect on the celebration of the Word of God 

restored by the Second Vatican Council, pointing out its various celebratory modalities that 

can be celebrated by families as a source of supply and growth in the Christian faith, based on 

knowledge and appreciation of elements rescued with the liturgical reform of Vatican II and 

that are explicit in the Constitution Sacrosanctum Concilium. 

In this sense, an attempt was made to make a historical rescue on all the work of the 

conciliar priests of Vatican II, who took the liturgy of the Church to a movement of return to 

its biblical and patristic sources. Thus, through applied research, it is noted that the Celebration 

of the Word of God does not exist to heal the lack of ordained ministers and / or in turn to 

replace the difficulty of the Celebration of the Eucharist. It has its own peculiar characteristics 

and can lead the baptized to a deeper degree of evangelization. 

From the theological method of seeing, judging and acting, we sought to demonstrate 

the full range of elements extolling the liturgy of the Word of God celebrated by the 

communities in chapels, churches, balconies, factories, houses and in the most improvised 

places imaginable, but which must be celebrated in an active, full and conscious way, achieving 

fruitful participation in life. 

The proposal is provocative and in order to achieve its objectives requires study, 

knowledge and fidelity to the Sacred Liturgy of the Church, enabling the lay protagonism; a 

coalition with a temptation of Church-clericalism; leading the laity to live their vocation of salt 

of the earth and light in the world on the frontiers of mission: a Samaritan and outgoing Church. 

 
 

Keywords: Word of God; Celebration; Liturgy; Faith; Pascal Mystery. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

“...dê-me, Senhor, agudeza para entender; capacidade para reter; 

método e faculdade para aprender; sutileza para interpretar; 

graça e abundância para falar; acerto ao começar; 

direção ao progredir e perfeição ao concluir”1 

 

 A realização do Concílio Vaticano II foi um tempo privilegiado do Espírito de 

Deus que pairava sobre a Igreja Católica. Passados mais de 50 anos, o Vaticano II é o que 

se tem de normativo na vida eclesial, e por isso prossegue na tarefa de continuar sendo 

inspiração e motivação para sustentar a Igreja no coração do ser humano contemporâneo, 

capaz de responder aos seus novos clamores e desafios, mas, sobretudo celebrar a sua fé, 

concretizada na história, com profetismo e mística. Em vez de simplesmente acomodar-

se na Tradição, a Igreja permitiu-se desinstalar-se e buscar novas acomodações, 

particularmente no seu repertório litúrgico, capazes de integrar os fiéis, voltar às suas 

fontes originais, e alcançar tanto afastados como mais próximos. Assim, a teologia 

litúrgica que foi desenvolvida com a reforma conciliar do Vaticano II estendeu-se a 

diversos espaços de compreensão da celebração cristã, abrindo novos horizontes e 

expectativas para a vida das comunidades. 

 A Igreja é tida como sacramento dos povos - sacramento universal; ela busca na 

fonte divina a graça, e a oferta ao seu povo. Por sua missão, torna-se presença ativa na 

história da humanidade e na construção do Reino de Deus oferecido por Jesus. Esse 

encontro divino e humano é celebrado na Sagrada Liturgia, louvando o seu Senhor e 

promovendo a santificação dos homens e mulheres.  

Desde o Vaticano II, busca-se recuperar e desenhar essa nova eclesiologia, e é a 

ação litúrgica que reflete por excelência a transformação da imagem da Igreja, que segue 

hoje, particularmente na sua liturgia a inspiração vinda das fontes Bíblicas e Patrísticas. 

Por isso mesmo, os Padres Conciliares do Vaticano II, conseguiram resgatar dimensões 

importantíssimas da tradição dos ritos que haviam se perdido na história, particularmente 

do primeiro para o segundo milênio, quando houve uma desastrosa mudança de eixo, do 

essencial para elementos um tanto periféricos. 

                                                            
1São Tomás de Aquino.  
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 O Vaticano II salientou a relação “causa-efeito” que propicia o “ex-opere 

operato”; resgatou a força da comunidade, valorizou o sacerdócio comum dos fiéis e a 

fecundidade sacramental. Hoje, além de se ter sacramento conferido, valoriza-se a 

integração na comunidade para a vivência destes sacramentos. É indispensável o 

entendimento de que é importante reunir-se em nome do Senhor Ressuscitado, e saber o 

que se está celebrando, ser sua comunidade de discípulos-missionários e tornar célebre 

os mistérios evidenciados na liturgia, provindos desde os primeiros cristãos. 

 Considerando a própria comunidade de fiéis unida e reunida para celebrar, a Igreja 

depois do Vaticano II, assume-se novamente como peregrina, tal qual sonhou Jesus, seu 

autor. Mesmo que ao ser governada também por homens e mulheres pecadores, se 

confesse então com virtudes e vícios, valores e pecados, mas perseguindo a vontade de 

estar unida a Tradição e ao Magistério, não perdeu a identidade plena com o seguimento 

de Jesus, pelo contrário, recuperou mais ainda, pois o Espírito está sempre presente.  

A vida litúrgica resgatada pelo Vaticano II, pode e deve gerar nova vida para os 

filhos e filhas da Igreja. Celebrar é o caminho pelo qual os fiéis glorificam a Deus e se 

santificam. Por isso, a comunidade peregrina que se reúne para celebrar qualquer coisa, 

como por exemplo a Palavra de Deus em pequenos grupos e famílias, sempre celebra em 

comunhão com o seu Senhor, e assim, provoca ação evangelizadora e missionária para 

além de suas fronteiras eclesiais. 

 A perspectiva da renovação da imagem da Igreja, promovida pelo Vaticano II, 

superando as definições cristalizadas na evolução dos séculos, com forte acento na força 

da hierarquia como tutora dos rituais, projeta agora a comunidade como real e verdadeiro 

povo de Deus. É na esfera litúrgica principalmente, e na elevação da importância dos 

ministérios leigos com sua diversidade de funções, que hoje se vê os rituais atingindo pela 

mistagogia sua devida plenitude. A diversidade de modelos celebrativos, tornou as 

celebrações da Igreja mais cheias da Palavra de Deus, mais espontâneas e simples, menos 

jurídicas, abrindo um caminho sem volta para um novo jeito de celebrar que produz um 

novo jeito de ser Igreja. 

A reforma litúrgica do Vaticano II veio resgatar o essencial na vida cultual da 

Igreja, isto é, aquilo que está para além de todos os padrões humanos que, no corpo 

eclesial, acabaram roubando a cena do Espírito que anima este Corpo, fazendo com que 

a liturgia fosse novamente celebrada como experiência orante, fugindo do centralismo 

litúrgico clerical. 
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 É verdade que no âmbito acadêmico já se produziu vários trabalhos em torno do 

tema aqui proposto nesta Pesquisa: “Celebração da Palavra de Deus”. Diante de diversas 

investigações de que se tem conhecimento a respeito do tema, esta Pesquisa quer 

apresentar através de um aprofundamento um singular diferencial. Para isso, não será 

focado, como muitos autores já produziram, a ideia de que a Celebração da Palavra de 

Deus é importante e válida como Celebração Dominical na ausência do Presbítero. Até 

mesmo do grande equívoco que já se cometeu ao apresentar a Celebração da Palavra de 

Deus, numa linguagem coloquial usada por alguns liturgistas como uma “mini-Missa” ou 

substitutivo da Missa, seja na teoria ou na execução. 

Esta Pesquisa prima por exaltar a Palavra de Deus celebrada pelas famílias e 

pequenas comunidades, mesmo onde hajam muitos Ministros Ordenados. A Celebração 

da Palavra de Deus, recuperada pelo Vaticano II trata-se de uma fonte de onde se alimenta 

a fé. Ela sempre foi um tesouro na história da Igreja, e assim pode ser celebrada como 

instrumento de evangelização. As grandes cidades não param de crescer, e na verdade 

ainda são poucos os presbíteros. As fronteiras de missão não param de se alastrar, não é 

suficiente evangelizar e manter a fé dos batizados apenas com a Missa de Domingo. É 

preciso ensinar os fiéis a fazer liturgia mistagógica em suas casas, quarteirões, varandas, 

galpões, fábricas. É preciso facilitar o contato constante com a Palavra de Deus, que os 

manterá ligados à Paróquia e com vontade madura e esclarecida de buscar a Eucaristia 

celebrada no Domingo, principal fonte de fé, de onde a Igreja se alimenta e atinge seu 

ponto mais alto. 

Bento XVI, na Exortação Apostólica Verbum Domini; sobre a Palavra de Deus na 

vida e na missão da Igreja, apresenta uma pertinente motivação que os Padres Sinodais 

ofereceram a respeito da Celebração da Palavra de Deus, que já é uma confirmação dos 

ensinamentos dos Padres Conciliares2 do Vaticano II: 

 

Os Padres sinodais exortaram todos os Pastores a difundir, nas 
comunidades a eles confiadas, os momentos de Celebração da Palavra 
de Deus: são ocasiões privilegiadas do encontro com o Senhor. Por isso, 
tal prática não pode deixar de trazer grande proveito aos fiéis, e deve 
considerar-se um elemento importante da pastoral litúrgica. Estas 
celebrações assumem particular relevância como preparação para a 
Eucaristia dominical, de modo que os fiéis tenham possibilidade de 

                                                            
2Cf Constituição Sacrosanctum Concilium (SC); sobre a Sagrada Liturgia. In: Documentos do Concílio 
Vaticano II. São Paulo: Paulus, 1997, n. 35. 
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penetrar melhor na riqueza do Lecionário para meditar e rezar a Sagrada 
Escritura, sobretudo nos tempos fortes da liturgia...3 

 

De fato, à medida que o povo cristão cresce em profundidade celebrativa, fica 

mudado pela força com que Jesus lhe fala pessoalmente, e renovado com a nutrição da 

sua presença na Palavra. É importante entender que depois do Vaticano II, o batismo dos 

homens e mulheres, agora é entendido novamente como integração comunitária; a 

vocação batismal valoriza a dimensão do sacerdócio comum dos fiéis; e é essa força que 

compromete cada fiel com a caminhada da Igreja e sua vida sacramental e litúrgica. As 

pequenas comunidades são hoje a referência para a concepção de um novo modelo 

eclesial e deste para um novo modelo ritual. 

Em comunidades numericamente menores, com leigos e leigas envolvidos na sua 

história e os ministérios mais bem compartilhados, a vida litúrgica é mais representativa 

e envolvente. Hoje, não se pode mais “assistir” como espectador a nenhum rito, mas fazer 

juntos a Celebração acontecer. A vida litúrgica das pequenas comunidades tornou-se o 

principal referencial da participação mais efetiva dos fiéis nas celebrações da Igreja, com 

maior autonomia da hierarquia, conforme os rituais; decisão a partir da própria 

comunidade e grande dinâmica dos ministérios litúrgicos sacramentários. Depois do 

Vaticano II, houve uma grande aceleração na partilha dos ministérios: acolhida de  

pessoas simples, dos pobres, minorias e mulheres dentro dos serviços litúrgicos. 

  Por isso, ao pesquisar a teologia da Celebração da Palavra de Deus, recuperada 

no Concílio Vaticano II, pretende-se destacar elementos que justifiquem e incentivem que 

as paróquias motivem e ensinem as famílias a se reunirem em pequenas comunidades em 

torno da Palavra de Deus para alimentarem sua fé, fazendo com que estas cresçam e ao 

mesmo tempo aumentando o número dos discípulos do Senhor. No Sínodo sobre a 

Palavra de Deus, o Papa Bento XVI já fez tal alerta: “...é preciso que os fiéis sejam mais 

bem formados com a Palavra de Deus...”4 

 Para alcançar o proposto, esta Pesquisa apresenta três capítulos, todos na 

perspectiva de restauração litúrgica promovida pelo Concílio Vaticano II. O primeiro 

capítulo, logo de início aborda a memória litúrgica; a Palavra de Deus no contexto do 

Concílio e indica a fonte estrutural da Celebração da Palavra de Deus. Numa 

                                                            
3 BENTO XVI. Exortação Apostólica Verbum Domini (VD); sobre a Palavra de Deus na vida e na missão 
da Igreja. São Paulo: Paulinas, 2010, n. 65. 
4 VD  n. 07. 
  



13 
 

continuidade, o capítulo apresenta elementos resgatados na liturgia da Igreja que estão 

presentes na Sacrosanctum Concilium e no Elenco das Leitura da Missa, e que precisam 

ser conhecidos e valorizados, a saber: a revisão do Ano Litúrgico e o novo Lecionário; a 

recuperação da Celebração da Palavra de Deus, as Leituras Bíblicas, o canto do Salmo, a 

Homilia, a Oração Universal e o Sagrado Silêncio. 

 O segundo capítulo, trata da Celebração da Palavra de Deus também como uma 

fonte de fé e celebração do Mistério Pascal de Cristo. Nenhum conceito está mais presente 

na teologia litúrgica que Celebração do Mistério Pascal. Toda celebração litúrgica, 

compreende-se, é celebração do Mistério Pascal de Jesus Cristo; um axioma evidente e 

sempre presente em todos os rituais. Para isso, o segundo capítulo percorre um caminho 

apresentando a liturgia como realidade teologal; a sacramentalidade da liturgia em si; a 

ação do Espírito Santo; o valor da Mesa da Palavra; reflexões da Constituição Dogmática 

Dei Verbum sobre a Revelação Divina, bem como da Exortação Apostólica Verbum 

Domini; a sacramentalidade da Assembleia, a valorização dos leigos e leigas, e por fim 

os ministérios que os leigos (as) podem e devem assumir na Sagrada Liturgia. 

 O terceiro e último capítulo, apresenta a dimensão e a proposta da primavera 

soprada pelo Vaticano II: um novo jeito de celebrar, para um novo jeito de ser Igreja. 

Jeito que na verdade provém das fontes bíblicas e patrísticas adaptadas ao mundo atual. 

Por isso, o capítulo trata do Dia do Senhor; do povo celebrante; da participação dos fiéis; 

do Espaço Celebrativo, culminando em sugestões celebrativas como: Ofício Divino das 

Comunidades e modelos convencionais de Rito da Celebração da Palavra de Deus – sem 

deixar de abordar e valorizar outras modalidades e exemplos de Celebração da Palavra de 

Deus. Para dar um devido contorno prático a vários argumentos, a Pesquisa apresenta 

também duas entrevistas com presbíteros da Arquidiocese de Ribeirão Preto, que durante 

anos realizaram sua experiência missionária nas comunidades ribeirinhas de Manaus, 

ambiente em que a Celebração da Palavra de Deus encontrou solo fértil e fecundo. 

 Os três capítulos desta pesquisa seguem sucessivamente o método teológico 

pastoral prático: ver, julgar e agir. Faz-se mister apontar que esta Pesquisa é um 

aprofundamento de um Artigo Científico apresentado na conclusão de um curso de 

especialização em liturgia - estudos pós graduados Latu Sensu, no ano de 2013, pelo 

IFITEG em parceria com a REDE CELEBRA na cidade de Goiânia. Porém, continua 

sendo um passo a mais, que poderá ter continuidade para assimilar melhor sua 

compreensão e propor novas pistas de ação e reflexão.  

 



14 
 

CAPÍTULO I 

 

A RENOVAÇÃO LITÚRGICA COMO RETORNO ÀS FONTES DA IGREJA 

 

 No início deste primeiro capítulo, é oportuno de antemão, afirmar que o Concílio 

Vaticano II, vigésimo primeiro Concílio ecumênico, concluído há pouco mais de cinquenta 

anos (1965-2015), refez a Igreja Católica em muitos aspectos, e porque não, em certa medida 

até mesmo o cristianismo. Aconteceu na Igreja, um novo Pentecostes, como pediu em sua 

oração pública, na ocasião da convocação do Concílio Vaticano II, o então papa João XXIII: 

“Digne-se o Divino Espírito escutar da forma mais consoladora a oração que sobe a Ele 

desde as profundezas da terra ... renovai no nosso tempo os prodígios como num novo 

Pentecostes...”5  

 Dentro do método teológico prático pastoral: ver, julgar e agir como bem lembrou a 

Introdução, o objetivo será deter-se no estudo e pesquisa a partir da ótica do ver. Parte-se da 

premissa de que o Vaticano II, foi um Concílio com grande dimensão e profundidade. Ele 

refez a rota fundamental da Igreja e a colocou de frente com o mundo moderno.6  

Até o Concílio Vaticano II, diversos teólogos atestam que a Igreja se encontrava 

distante e muito segura de sua posição e verdade, e o Vaticano II fez com que a Igreja se 

reposiciona-se e reelaborasse seus conceitos sobre si e sobre o mundo7. Assim, a Igreja sai de 

uma condição de isolada do mundo para um sinal de salvação dentro do mundo; passa a 

dialogar com a verdade presente em outras esferas e se torna novamente como Cristo desejou: 

servidora da humanidade. O Vaticano II abriu uma temporada nova na Igreja, uma inesperada 

primavera como intuiu na época João XXIII e continua ainda hoje, sendo tal Concílio 

normativo para toda a Igreja.8 

 Tudo começou com a proposta de um aggiornamento9; o qual aconteceu de fato em 

muitas esferas da Igreja, particularmente na vida litúrgica, que é o ponto de principal interesse 

                                                            
5 Cf PASSOS, João Décio. Concílio Vaticano II. Reflexões sobre um carisma em curso. São Paulo: Paulus, 2014, 
p. 07; Cf BÉGUERIE, Philippe; BEZANÇON, Jean-Noel. A missa de Paulo VI, retorno ao coração da tradição. 
São Paulo: Paulus, 2016, p. 43. 
6 Cf MARINS, José. Fomos a um Concílio. São Paulo: Paulus, 2015, p. 15. 
7 Cf PAULO VI. In: Discurso na solene inauguração da 2ª. Sessão do Concílio Vaticano II. Roma, 29/09/1963. 
8 Cf VASCONCELLOS, Pedro Lima; SILVA, Rafael R. O Vaticano II e a leitura da Bíblia. São Paulo: Paulus, 
2015, pp. 8,9; Cf BERCKHAUSER, Alberto. Sacrosanctum Concilium; texto e comentário. São Paulo: Paulinas, 
2013, p. 12. 
9 Cf LUTZ, Gregório. O que é liturgia? São Paulo: Paulus, 2014, p. 07. 
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nesta Pesquisa. Afirmou o Papa João XIII: “O Concílio que agora começa surge na Igreja 

como dia que promete a luz mais brilhante”.10  

Por esse motivo, o primeiro capítulo desta Pesquisa tem como tema e fio condutor: a 

renovação litúrgica como movimento de retorno às fontes da Igreja11. Para aprofundar essa 

reflexão, a exposição a seguir, percorrerá o seguinte caminho: uma retomada da memória 

litúrgica na vida da Igreja indicando seus momentos pré e pós Concílio Vaticano II com o 

retorno às fontes de onde se alimenta a liturgia da Igreja - fontes Bíblicas e Patrísticas; a 

Palavra de Deus no contexto do Vaticano II e a fonte estrutural da Celebração da Palavra de 

Deus. A seguir, virá um estudo de elementos que foram resgatados pelo Vaticano II na liturgia 

da Palavra, e para isso será realizada uma revisitação da Constituição Sacrosanctum 

Concilium; sobre a Sagrada Liturgia12 e também da Introdução ao Elenco das Leituras da 

Missa (ELM)13. 

 

 

1 Memória litúrgica: caminho, renovação e esperança 

 

 Liturgistas argumentam que até a reforma litúrgica do Vaticano II, o jeito de celebrar 

da Igreja tinha se transformado em apenas cumprir determinações canônicas e ritualistas e às 

vezes um tanto rígidas. Esse engessamento era consequência de vários duelos doutrinais com 

outros movimentos cristãos contrapostos que ocorreram na história da vida eclesial, 

especialmente no segundo milênio.14  

 Preocupações com os ritos, precisão de gestos por parte de quem presidia a liturgia e 

tantos outros detalhes solidificaram-se no Concílio de Trento15, e eram essenciais nas 

                                                            
10 PASSOS, João Décio. Concílio Vaticano II; Reflexões sobre um carisma em curso. 2014, p. 12. 
11 Cf NEUNHEUSER, Burkhard. História da liturgia através das épocas culturais. São Paulo: Loyola, 2007, p. 
217; Cf PASSOS, João Décio. As reformas na Igreja, entre a instituição e o carisma. SANCHES, Wagner; 
FIQUEIRA, Eulálio. In: Uma Igreja de portas abertas; nos caminhos do Papa Francisco. São Paulo: Paulinas, 
2016, p. 143.   
12 Cf CONSTITUIÇÃO SACROSANCTUM CONCILIUM (SC); sobre a Sagrada Liturgia. In: Documentos do 
Concílio Ecumênico Vaticano II. São Paulo: Paulus, 1997, pp. 33-82.  
13  Cf ELENCO DAS LEITURAS DA MISSA (ELM). São Paulo: Paulinas, 1981. 
14 Cf BRIGHENTI, Agenor. Em que o Vaticano II mudou a Igreja. São Paulo: Paulinas, 2016, p. 39; Cf BOGAZ, 
A. Sagrado; HANSEN, J. Henrique. Liturgia no Vaticano II, Novos tempos da celebração cristã. São Paulo: 
Paulus, 2014, p. 21; Cf LUTZ, Gregório. História geral da liturgia; das origens até o Concílio Vaticano II. São 
Paulo: Paulus, 2010, p. 50. 
15 Cf BECKHAUSER, Alberto. Os fundamentos da sagrada liturgia. Petrópolis: Vozes: 2004, p. 258; 
“O Concílio de Trento (1545-1563), 19º concílio ecumênico; convocado pelo Papa Paulo III para assegurar a 
unidade da fé e a disciplina eclesiástica no contexto da reação à divisão vivida na Europa devido à Reforma 
Protestante, razão pela qual é denominado também de Concílio da Contra Reforma. O mais longo da história, foi 
também o que emitiu o maior número de decretos dogmáticos e reformas, e produziu resultados duradouros sobre 
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celebrações litúrgicas; pois, uma celebração litúrgica era exteriormente, algo grandioso que 

impressionava pela beleza e pelo decoro, mas ao mesmo tempo apenas espetáculo a quem 

assistia.16 Houve um enorme prejuízo nesse enrijecimento de normas, que mais tarde vários 

liturgistas batizaram de rubricismo, pois, deu forte conotação de um mero legalismo. Esse 

comportamento, levantou uma muralha e deu um choque contra toda e qualquer tipo de 

reforma cultural, antropológica e devocional das ações litúrgicas, particularmente quando 

chegou o momento de evangelizar novos continentes, culturas e civilizações.17  

 Entretanto, quando se discorre sobre a memória da liturgia que chegou até o Vaticano 

II, é necessário que a ciência litúrgica recorde-se do Movimento Litúrgico, que foi um prelúdio 

da reforma litúrgica conciliar18. Com o Movimento Litúrgico, as mentes de fato começaram a 

pensar e foi desencadeado um processo de verdadeiras mudanças nas concepções litúrgicas. 

Foi se entendendo a sagrada liturgia como um culto público da Igreja, apontando que os atos 

de culto da Igreja são na verdade para celebrar o Mistério de Cristo.  

O Movimento Litúrgico nasceu na Bélgica, através da ação concreta de monges 

beneditinos e tem como pai e protagonista Dom Lambert Beaudoin (1873-1960).19 Mais tarde 

ele se espalha pelo mundo e chega inclusive no Brasil.20 Com uma descrição de Gabriel Frade 

é possível sintetizar o principal objetivo do Movimento Litúrgico: 

 

 
A grande preocupação que norteava as discussões do Movimento litúrgico 
era de tornar a liturgia uma celebração viva, celebrada de modo que os ritos 
pudessem melhor comunicar aos homens do século XX o grande mistério do 
Cristo morto e ressuscitado. A liturgia precisava ser o centro da vida cristã, 
uma verdade fonte de onde brota o necessário para nutrir a fé.21 
  

                                                            
a fé e a disciplina da Igreja”; Cf QUIRINO, Ademilson Tadeu. A Palavra de Deus na liturgia. Uberlândia: A 
Partilha. 2016, pp. 55-59. 
16 Cf SILVA, J. Ariovaldo. Avanços e limites do movimento litúrgico no Brasil. In: Raízes históricas e teológicas 
da Sacrosanctum Concilium. Brasília: Edições CNBB, 2013, p. 45.  
17 Cf FRADE, Gabriel. A Sacrosanctum Concilium, Elementos para uma história da gênese do texto. In: ABREU, 
Elza Helena de; SOUZA, Ney de. Concílio Vaticano II: memória e esperança para os tempos atuais. São Paulo: 
Paulinas/UNISAL, 2014, p. 151; Cf LUTZ, Gregório. O que é liturgia? São Paulo: Paulus, 2014, p. 05. 
18 Cf NEUNHEUSER, B. Movimento Litúrgico. In: Novo Dicionário de Liturgia. São Paulo: Paulus, 1992, p. 
787-789; Cf BARGELLINI, Emanuele. O Movimento Litúrgico dos séculos XIX-XX. In Raízes Teológicas e 
Históricas da Sacrosanctum Concilium. Brasília: Edições CNBB, 2013, p. 09. 
19 Cf BOTTE, Bernard. O Movimento litúrgico: testemunho e recordações. São Paulo: Paulinas, 1978, p. 22; Cf 
MOULINET, Daniel. O Vaticano II contado aos que não o vivenciaram. São Paulo: Paulus, 2012, p. 28; Cf 
BÉGUERIE, Philippe; BEZANÇON, Jean-Noel. A missa de Paulo VI, retorno ao coração da tradição. São 
Paulo: Paulus, 2016, p. 39. 
20 Cf SILVA, José Ariovaldo. O movimento litúrgico no Brasil: estudo histórico. Petrópolis: Vozes, 1983, p. 18; 
Cf FARNÉS, Pedro. A mesa da Palavra II, leitura da bíblia no ano litúrgico. São Paulo: Paulinas, 2007, p. 26; 
Cf ALDAZÁBAL, J. Vocabulário básico de liturgia. São Paulo: Paulinas, 2013, p. 233. 
21 FRADE, Gabriel. A Sacrosanctum Concilium; elementos para uma história da gênese do texto. In: ABREU, 
Elza Helena de; SOUZA, Ney de. 2014, p. 154. 
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 O Movimento Litúrgico pertence a um dos fenômenos mais complexos da história da 

Igreja do século XX, particularmente quando se busca determinar seu nascimento. Quase que 

involuntariamente descobre-se suas raízes cada vez mais longe, até mesmo em parte do século 

XVI, na época da Reforma e Contrarreforma. Alguns impulsos podem ter vindo também da 

época do iluminismo, mas os verdadeiros precursores do Movimento Litúrgico se encontram 

seguramente no segundo e no último terço do século XIX.22 

 Em 20 de novembro de 1947, movido pelo impulso das atividades e reflexões do 

Movimento Litúrgico, o Papa Pio XII, reconhece oficialmente a importância desse 

Movimento na liturgia da Igreja e promulga a Encíclica Mediator Dei23.  

 Tal iniciativa marca uma guinada na mentalidade rubricista que tonificava a liturgia 

apenas no seu aspecto exterior, como bem pronunciou o próprio Pio XII: 

 

Não tem, 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.24 
 

  

 Comentando os efeitos da Encíclica Mediator Dei na vida litúrgica da Igreja, Bogaz e 

Hansen apresentam uma síntese que resume as principais ideias que o Papa Pio XII quis 

provocar a partir daquele dado momento: 

 

... a comunidade eclesial quando se reúne, realiza de forma ininterrupta o 
culto prestado por Cristo durante sua vida. Esse culto revela a natureza 
cultual da Igreja e confirma a presença de Cristo, seu mediador e sacerdote... 
nada é disfarce e apenas externo. A liturgia é o culto verdadeiro de Cristo, 
do qual a Igreja participa com profundidade. Sua função é a realização dos 
ritos que revelam o próprio Cristo em pessoa em todas as suas ações.25 
 

    

 O mundo em profunda transformação, também moveu a Igreja num processo de 

mudanças e consequentemente numa nova visão litúrgica, que mantendo sua essência, procura 

                                                            
22 Cf GERHARDS, Albert; KRANEMANN, Benedikt. Introdução à liturgia. São Paulo: Loyola, 2012, p. 133. 
23 PIO XII. Mediator Dei; Carta Encíclica sobre a Sagrada Liturgia (20.11.1947). In: AAS (1947), pp. 548-580; 
Cf BECKHAUSER, Alberto. Celebrar bem. Petrópolis: Vozes, 2013, p. 27. 
24 PIO XII. Mediator Dei. 1947, n. 22. 
25 BOGAZ, A. Sagrado; HANSEN, J. Henrique. Liturgia no Vaticano II; Novos tempos da celebração cristã. 
2014, p. 22. 



18 
 

até hoje novas formas de responder aos anseios de uma nova eclesiologia.26 Por isso mesmo, 

a história do Vaticano II, classifica muitas ações de Pio XII como decisivas para que o 

Concílio iniciasse seus trabalhos pela dimensão litúrgica, e ao mesmo tempo o tem como o 

antecedente mais próximo de sua reforma litúrgica, já que em seu pontificado muitas outras 

medidas foram tomadas com o objetivo de adequar a liturgia às exigências dos tempos atuais. 

Depois de muito tempo, um documento papal volta a reconhecer a celebração litúrgica como 

fonte de fé. Ela não é mais considerada apenas um dispositivo cerimonial com o qual se deve 

realizar as celebrações sacramentais seguindo prescrições, mas é o lugar onde os fiéis se 

encontram com o seu Senhor.27 

 Buscando uma outra reflexão de Frade, ele comenta o fato do Vaticano II começar 

seus trabalhos pela renovação litúrgica da Igreja, influenciado pelo impulso das medidas de 

Pio XII: 

 

A decisão de começar os trabalhos do Concílio pela liturgia deve ter sido 
tomada em base a múltiplos fatores, como, por exemplo, a pouca 
importância da liturgia na concepção de alguns padres conciliares, o maior 
entrosamento devido ao acumulo de 50 anos de discussões levadas adiante 
pelo Movimento litúrgico, as experiências de reforma na liturgia operadas 
pela Comissão de Pio XII ...28 
 

  

Diversos elementos da Encíclica Mediator Dei, rituais e espirituais, contribuíram para 

a compreensão da verdadeira identidade da liturgia na Igreja naquele momento da história e 

para a posteridade. Celebrar passa ser novamente entendido como tornar Cristo presente de 

fato na liturgia, continuando seu ofício sacerdotal.29 A Encíclica de Pio XII reconhecia o 

caráter litúrgico da Igreja celebrante, pois, a liturgia é a ação cultual da cabeça e do corpo da 

Igreja numa fusão completa.30  

 Vários movimentos que pediam mudanças profundas na renovação da identidade 

eclesial surgiram na Igreja antes mesmo do Vaticano II; integrando a Igreja à novas realidades, 

                                                            
26 Cf LORO, Tarcísio Justino. A pastoral de conjunto na América Latina. In: SOUZA, Ney. Temas de teologia 
latino-americana. São Paulo: Paulinas, 2007, p. 236.   
27 Cf GERHARDS, Albert; KRANEMANN, Benedikt. Introdução à liturgia. São Paulo: Loyola, 2012, p. 134; 
Cf FRADE, Gabriel. A Sacrosanctum Concilium, Elementos para uma história da gênese do texto. In: ABREU, 
Elza Helena; SOUZA, Ney de. 2014, p.155; Cf BERCKHAUSER, Alberto. Sacrosanctum Concilium. Texto e 
comentário. 2013, p. 8. 
28 FRADE, Gabriel. A Sacrosanctum Concilium, Elementos para uma história da gênese do texto. In: ABREU, 
Elza Helena; SOUZA, Ney de. 2014, p. 156. 
29 Cf MARSILI, Salvatore. Anámnesis 1: A Liturgia momento histórico da salvação. São Paulo: Paulinas, 1987, 
p. 99. 
30 Cf PIO XII. Mediator Dei.1947, n. 23. 
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tais como: o Movimento Bíblico, Movimento Eclesial e Movimento Laical. A vida litúrgica 

da Igreja era no entanto a grande preocupação entre todos os movimentos que surgiram no 

período do Concílio Vaticano II. Na época, todo o repertório litúrgico exigia renovação, mas 

isso só aconteceria a partir de uma real conversão dos conceitos e vivência fundamentais da 

liturgia. De fato, Pio XII provocou uma nova teologia da liturgia, com novos aspectos 

espirituais, eclesiológicos e pastorais.  

Marsili comenta de forma bem pontuada esse percurso de mudança, provindo de 

diversas iniciativas históricas, dentro e fora da Igreja: 

 

A percepção da importância dos fundamentos teológicos da liturgia foi 
fecundando a necessidade da sua restauração, assim que a consciência do 
mistério pascal como centro de toda a celebração provoca a reforma e gera 
uma nova visão do cristianismo como mistério eclesial31 
 
 

 Relatos históricos apontam que uma eminente mudança litúrgica urgiria. Na França 

por exemplo, logo após a guerra, cria-se o “Centro Nacional de Pastoral Litúrgica” e publica-

se a revista La Maioson-Dieu, com a finalidade de coordenar pesquisas na área da liturgia. 

Debates acalorados sobre a Missa se desenvolviam desde 1950. Em certos lugares, muitas 

medidas já favoreciam uma maior participação dos fiéis, como mudanças na disposição do 

Altar. J. Gelineau e L. Deiss começam a compor cantos em francês a partir da tradução dos 

Salmos da Bíblia de Jerusalém; distribuem-se folhetos; muitos padres já tem o costume de 

dialogar a Missa com a Assembleia e não somente com os coroinhas; e até explicam os ritos 

aos fiéis. Sabe-se da celebração de paraliturgias como porta de entrada para atrair os mais 

afastados da Igreja.32 

 Até aqui, foi apresentado um relato a respeito da memória litúrgica, isto é, um pouco 

do caminho precedente que a Igreja percorreu até o Vaticano II; uma alusão à renovação que 

aconteceu e a esperança que definitivamente se abriu, e é esta que se vive e faz acontecer até 

hoje num processo contínuo. 

 

2 A Palavra de Deus no contexto do Concílio 

 

 A Palavra de Deus, hoje como elemento constitutivo das liturgias, é uma redescoberta 

do Concílio Vaticano II. De fato, a partir do segundo milênio, a Sagrada Escritura tinha sido 

                                                            
31 MARSILI, Salvatore. Anámnesis 2: Panorama histórico geral da liturgia. São Paulo: Paulinas, 1987, p. 108. 
32 Cf MOULINET, Daniel. O Vaticano II contado aos que não o vivenciaram. 2012, p. 29. 
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colocada num campo de pequena presença nos rituais da Igreja. Com o Vaticano II, a Igreja 

devolve para os leigos a Palavra de Deus e estes, compondo uma Assembleia litúrgica, podem 

agora manifestar a diversidade de seus membros e colocam essa Palavra no centro do ritual e 

de toda celebração.33 

 Assim como para falar de renovação litúrgica em si faz-se mister referir-se ao 

Movimento Litúrgico; ao falar do resgate da Palavra de Deus pelo Vaticano II, é necessário 

também referir-se ao Movimento Bíblico. Tal Movimento, desencadeado muito antes do 

Concílio Vaticano II repercutiu imensamente no próprio evento conciliar.  Sabe-se que os 

Padres Conciliares não se dedicaram diretamente a refletir sobre a Bíblia, mas levaram em 

consideração os grandes temas e estudos bíblicos desenvolvidos nos anos anteriores ao 

Vaticano II. Levando em consideração de que as intuições conciliares estavam bem 

fundamentadas nos estudos bíblicos, de fato a Palavra de Deus foi uma das temáticas mais 

importantes nos documentos do Vaticano II.34 

 A restauração litúrgica operada pelo Concílio visou favorecer a participação dos fiéis. 

Quando se visita a Constituição Sacrosanctum Concilium sobre a Sagrada Liturgia35, percebe-

se em diversos números que seu conteúdo insiste sobre o lugar que se deve dar à Palavra de 

Deus na liturgia. Com o Concílio, a leitura da Palavra passa a ser abundante e variada, não 

existe mais sermão fora da Missa, resgata-se a Homilia para dentro do Mistério celebrado, 

onde o povo pode beber da meditação e reflexão da fonte da Sagrada Escritura dentro da 

liturgia celebrada.36 

 O Concílio Vaticano II, determinou explicitamente que nas celebrações litúrgicas se 

restaurasse a leitura da Palavra de Deus e que fosse de forma abundante, variada e apropriada. 

Assim, o Concílio ensina que proclamar a Palavra de Deus na liturgia não é mero anúncio do 

Evangelho ou catequese, mas constitui um rito comemorativo dos Mistérios celebrados. A 

Sagrada Liturgia é o lugar privilegiado da Palavra de Deus: 

 

Para que apareça mais claramente que na liturgia as cerimônias e as palavras 
estão intimamente ligadas nas celebrações litúrgicas seja mais abundante, 
variada e bem adaptada a leitura da Sagrada Escritura...O ministério da 
Palavra deve ser exercido com muita fidelidade e no modo devido...37 

                                                            
33 Cf BOGAZ, A. Sagrado; HANSEN, J. Henrique. Liturgia no Vaticano II; novos tempos da celebração cristã. 
2014, p. 67. 
34 Cf VASCONCELLOS, P. Lima; SILVA, Rafael R. O Vaticano II e a leitura da Bíblia. 2015, p. 11. 
35 Cf CONSTITUIÇÃO SACROSANCTUM CONCILIUM (SC); sobre a Sagrada Liturgia. In: Documentos do 
Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulus, 1997, n. 35. 
36 Cf MOULINET, Daniel. O Vaticano II contado aos que não o vivenciaram. 2012, p. 31; Cf. BUYST, Ione. 
Homilia, Palavra da partilha. São Paulo: Paulinas, 2001, p. 09. 
37SC n. 35. 
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 O Vaticano II, também destacou a riqueza e a importância da Palavra de Deus não 

apenas no coração da história da salvação, mas como presença viva de Deus na história do 

povo da Aliança. O Concílio entendeu que não se pode prescindir da Sagrada Escritura, uma 

vez que ela é fonte para os textos litúrgicos e inspiração para os rituais, pois, a tradição dos 

ritos, desde os primórdios da Igreja, trata os textos bíblicos com especial veneração. Até o 

Vaticano II, era evidente o afastamento dos fiéis frente à Palavra de Deus, assim, para os 

Padres Conciliares, era vital a recuperação do uso da Palavra de Deus, particularmente nas 

celebrações: 

 

É muito grande a importância da Sagrada Escritura na celebração litúrgica. 
Porque é a ela que se vão buscar as leituras que se explicam na homilia e os 
salmos para cantar; com o seu espírito e da sua inspiração nasceram as 
preces, as orações e os hinos litúrgicos; dela tiram a sua capacidade de 
significação as ações e os sinais. Portanto, para promover a reforma, o 
progresso e a adaptação da Sagrada Liturgia, é necessário desenvolver 
aquele suave e vivo amor pela Sagrada Escritura de que dá testemunho a 
venerável tradição dos ritos, quer orientais quer ocidentais.38 
 
 

Uma das vocações da Igreja é de se reunir para ouvir a Palavra de Deus, celebrando o 

Mistério Pascal de Cristo. A reforma conciliar do Vaticano II, provoca a valorização da 

Palavra de Deus, de modo que a leitura das Escrituras não é mais apenas a oração comunitária 

e eclesial, mas uma forma de culto na qual ela se tornou agora elemento essencial. A Palavra 

de Deus é vital para a comunidade cristã, pois, a Igreja cresce e se constrói ao escutar essa 

Palavra.39 

Carlos Mesters, faz uma avaliação sobre a importância do Concílio Vaticano II em 

relação ao estímulo dos estudos bíblicos e da Palavra de Deus celebrada e praticada na vida 

cristã, apontando ao mesmo tempo um caminho recuperado que não tem mais volta: 

 
 
...houve de fato uma grande mudança na atitude oficial com o Vaticano II. 
A Igreja entrou meio forçada na renovação, pois, os perigos eram grandes. 
Mas entrou, e hoje, a atitude já não é mais tanto de defesa, mas de oferta e 
de serviço. Falo aqui principalmente a respeito das determinações em relação 
à Palavra de Deus. Por outro lado, houve igualmente uma grande mudança 
na mentalidade dos exegetas: eles é que forçaram a mudança de atitude no 
Magistério; conquistaram uma certa liberdade e hoje já não há mais 

                                                            
38 SC n. 24. 
39 Cf ELENCO DAS LEITURAS DA MISSA (ELM). São Paulo: Paulinas, edição revisada, 1981, n. 07; Cf 
ELM n. 24; Cf LUTZ, Gregório. A Palavra de Deus em documentos do Vaticano II e pós conciliares. In: ABREU, 
Elza Helena; SOUZA, Ney de. Concílio Vaticano II: memória e esperança para os tempos atuais. São Paulo: 
Paulinas/UNISAL, 2014, p. 126. 
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magistério que possa fazer mudar de atitude quando este magistério se 
apresenta apenas como autoridade, sem argumentos realmente exegéticos.40 
 
 

A teologia litúrgica cristã exige a presença da Palavra de Deus. No primeiro 

Testamento, a história narrada é apenas simbolizada no culto, mas no segundo Testamento a 

pessoa de Jesus torna-se realidade presente. O Concílio recuperou a consciência de que nossas 

liturgias estão vinculadas à Sagrada Escritura, assim como o Cristo está vinculado à sua 

Igreja.41 

Ao fazer esta memória a respeito da Palavra de Deus no contexto do Vaticano II, é 

importante ressaltar que até então, o que predominava era o uso do latim nas celebrações 

litúrgicas. Liturgistas afirmam que não havia sentido abrir o tesouro das Sagradas Escrituras 

aos fiéis se ela continuasse a ser lida em língua desconhecida para a maioria das pessoas: o 

latim.42 Antes do Concílio Vaticano II, a língua vernácula não era permitida nem para a leitura 

da Palavra de Deus. Foi com o Movimento Litúrgico que se começou a fazer uma espécie de 

dublagem da Palavra de Deus proclamada em latim, pelo presbítero, o diácono ou subdiácono. 

Já perto do Vaticano II, em muitos lugares já haviam duas modalidades, isto é: o presbítero, 

depois de ler em silêncio as leituras e em latim, levava consigo um pequeno missal dos fiéis, 

subia ao púlpito para a pregação e aproveitava para ler em vernáculo uma Epístola e o 

Evangelho.43  

O uso do latim, segundo a Sacrosancutum Concilium continua sendo a língua oficial 

da Igreja,44 mas, não é ele que garante a dimensão e celebração do Mistério. A língua falada 

depois do Vaticano II passa a ter um espaço maior e abundante45, por conta de sua utilidade 

para o povo, sobretudo nas leituras, admoestações e cantos provindos da Palavra de Deus: 

 

Nas Missas celebradas com o povo, pode-se dar lugar conveniente às línguas 
vernáculas, sobretudo nas leituras e na “oração comum” e, segundo as 
diversas circunstâncias dos lugares, também nas partes que pertencem ao 
povo...46 

                                                            
40 MESTERS, Carlos. Como ler a Bíblia hoje? Sobre a metodologia a ser usada na interpretação e ensino da 
Bíblia. Belo Horizonte: Centro de Integração Psico-Teológico, 1978, p. 87.  
41 Cf SC n. 35,2. 
42 Cf BOGAZ, Antônio; HANSEN, João H. Liturgia no Vaticano II, novos tempos da celebração cristã. São 
Paulo: Paulus, 2014, p. 91; Cf BERCKHAUSER, Alberto. Celebrar bem. 2013, pp. 34-35. 
43 Cf BERCKHAUSER, Alberto. Sacrosanctum Concilium; Texto e comentário. São Paulo: Paulinas, 2013. p. 
79. 
44 Cf SC n. 36.  
45 Cf MOULINET, Daniel. O Vaticano II, contado aos que não o vivenciaram. São Paulo: Paulus, 2012, p. 33.  
46 SC n. 54; Cf INSTRUÇÃO GERAL DO MISSAL ROMANO (IGMR). São Paulo: Paulus, 2010, n. 12. 
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A língua em que uma comunidade cristã celebra a sua liturgia foi e continua a ser um 

fator importante para a sua vida de fé. Ao apontar a valorização da Palavra de Deus em que o 

Concílio recuperou o uso da língua vernácula e outras expressões da liturgia, José Ariovaldo 

comenta um estudo histórico a respeito do deslocamento de eixos que ocorreu entre o primeiro 

e o segundo milênio na liturgia da Igreja: 

 

Se no primeiro milênio a Palavra era levada a sério, no segundo milênio o 
povo praticamente perdeu o contato com a Palavra. Pois o padre lia as 
leituras em voz baixa, só para ele, de costas, em latim, lá no altar distante 
colado à parede. Desaparece a prática de leitores proclamando a Palavra. O 
Lecionário é engolido pelo missal. A homilia (explicação da Palavra ouvida) 
virou sermão (discurso sobre um tema que pode não ter nada a ver com a 
Palavra ouvida). O ambão virou púlpito de oratória sacra. E o povo substitui 
a Palavra pela leitura da vida (muitas vezes lendária) dos santos. Se no 
primeiro milênio prevalecia a consciência de que a Liturgia da Palavra e a 
Liturgia eucarística constituíam um só ato de culto, no segundo milênio 
acontece uma separação entre estes dois momentos celebrativos da mesma 
Páscoa. Tanto é que o primeiro momento era chamado de “ante-missa”. 
Importante era estar presente na hora da liturgia eucarística. E se cria que 
bastava fiel chegar na hora do ofertório (como diziam) para dar pleno 
cumprimento ao preceito dominical.47 
 
 

Na história da liturgia, nota-se que aconteceram significativas mudanças na 

compreensão e vivência da liturgia. Até o século IX, se procurava garantir o essencial quando 

se celebrava a liturgia e não o acidental, assim valorizava-se: o mistério pascal como motivo 

central da celebração, contato direto de todos com a Palavra de Deus proclamada na 

celebração, Assembleia como povo sacerdotal e nobre simplicidade – elementos e 

características que depois se perderam.48 Tais elementos tido como essenciais para os Pais e 

Mães da Igreja, acabaram indo para segundo plano ou simplesmente esquecidos no decorrer 

da história. Por isso mesmo, o título atual desta Pesquisa indica elementos que o Vaticano II 

resgatou.  

No decorrer da história, sobretudo no segundo milênio, aconteceram como já se 

apontou, significativos deslocamentos de acento na compreensão e vivência da liturgia, 

precisamente: do aspecto teologal para o devocional; da vivência celebrativa do Mistério 

                                                            
47 SILVA, J. Ariovaldo. A reforma eucarística do Concílio Vaticano II, vista dentro do contexto histórico geral 
da liturgia. In: Acessado o sítio; http://wwwliturgiadaigreja.blogspot.com.br/2012/05/reforma-eucaristica-do-
concilio.html. 20/05/2012, item 2.4; Cf CENTRO NACIONAL DE PASTORAL LITÚRGICA. A arte de 
celebrar, guia pastoral. Brasília: Edições CNBB, 2015, p. 25; Cf SILVA, J. Ariovaldo. Reforma litúrgica do 
Vaticano II, para um jeito renovado de ser Igreja. In: O Concílio Vaticano II; batalha perdida ou esperança 
renovada? São Paulo: Paulinas, 2015. p. 154. 
48 Cf ALDAZÁBAL, J. Vocabulário básico de liturgia. Palavra de Deus. São Paulo: Paulinas, 2013, p. 273. 
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Pascal de Cristo para devoções aos santos; da centralidade dos sacramentos como celebração 

e atualização do Mistério para sua compreensão apenas como utilitarista; da vivência 

celebrativa e centralidade da Palavra de Deus para apenas relatos e às vezes recheados de 

lendas e contemplação da vida dos Santos(as); do caráter comunitário, participativo e 

ministerial da liturgia para o individualismo religioso; da capacidade de adaptação da liturgia 

às diferentes culturas para o centralismo romano.49 

Para registrar o que havia de fato a respeito da Palavra de Deus nas celebrações da 

Igreja e aquilo que o Concílio Vaticano II recuperou e devolveu para a Igreja, é oportuno, 

recorrer à uma entrevista do monge e teólogo italiano Enzo Bianchi, prior e fundador da 

Comunidade de Bose, onde comenta o seu testemunho pessoal a respeito desse antes e depois: 

 

É verdade que as pessoas "assistiam" e que essa era a sua participação: o que 
importava era a devoção, o exercício dos afetos, a atenção à presença de 
Deus, o temor pelo que acontecia sobre o altar. Não era dada a palavra do 
Senhor: o Antigo Testamento, durante a semana, era lido pouquíssimas 
vezes, as leituras da epístola e do evangelho eram sempre as mesmas, em 
ainda em latim (mais em geral, nas missas não "de morto", as leituras 
bíblicas eram muito escassas: textos bíblicos, quase que unicamente do 
evangelho segundo São Mateus e algumas admoestações paulinas).  
Lembro que o meu pároco, considerado um inovador na liturgia e às vezes 
por isso criticado pelo bispo, a partir de 1951, me fazia ler em italiano, do 
parapeito, as leituras que ele, simultaneamente, lia em voz baixa em latim 
no altar. Então, as pessoas faziam silêncio, ouviam, como na elevação: eram 
os únicos momentos em que se suspendiam as devoções realizadas 
paralelamente com o desdobramento da missa.50 
 
 
 

No dia 07 de março de 2015, às 18h, o Papa Francisco, presidindo a Eucaristia na 

paróquia romana de todos os Santos na via Ápica Nova, recordou que naquela mesma Igreja, 

cinquenta anos antes, ali esteve o beato Papa Paulo VI para presidir a Eucaristia pela primeira 

vez em italiano, segundo as renovadas normas litúrgicas estabelecidas pelo Concílio Vaticano 

II. Na ocasião, o Papa Francisco, recordou as palavras do beato Papa Paulo VI expressas em 

sua Homilia: 

 

                                                            
49 SILVA, J. Ariovaldo. A reforma litúrgica a partir do Concílio Vaticano II. In: GONÇALVES, Paulo Sérgio 
Lopes; BOMBONATTO, Vera Ivanise. Concílio Vaticano II, Análise e prospectivas. São Paulo: Paulinas, 2005, 
p. 294. 
50 BIANCHI, Enzo. A reforma litúrgica do Vaticano II. In: entrevista “Clero Rivista italiana”, n. 03, p. 56, 
03/2012; Cf BOGAZ, Antonio Sagrado; HANSEN, J. Henrique. Liturgia e Culto. In: PASSOS, J. Décio; 
SANCHEZ, W. Lopes. Dicionário do Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulus/Paulinas, 2015, p. 558; Cf 
ALDAZÁBAL, J. Vocabulário básico de liturgia. São Paulo: Paulinas, 2013, p. 205. 
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De hoje em diante, norma fundamental é rezar compreendendo cada frase e 
palavra, completá-las com os nossos sentimentos pessoais e uniformizá-los 
em conformidade com a alma da comunidade, que faz coro conosco.51 
 
 

 Todo este material substitutivo que aparentemente havia se perdido na história, ficou 

arquivado no inconsciente coletivo da Igreja, então anestesiada e dominada por padrões pouco 

ou nada cristãos que nela se agregaram. Tudo passou a funcionar de forma inconsciente, e 

portanto, como sendo perfeitamente normal, original e cristão. Só em fins do século XIX e 

com força maior no século XX, emerge pouco a pouco uma nova consciência. Intuições 

proféticas vão surgindo, no sentido de perceber e fazer perceber o quanto a Igreja de Cristo 

havia se distanciado de suas origens. Foi preciso esperar mais de quatro séculos para que 

chegasse a devida reforma litúrgica, e esta veio com o Vaticano II. O grande mérito do 

Concílio Vaticano II, foi ter colocado de novo a liturgia numa perspectiva eminentemente 

teológica pastoral, resgatando a primazia da ação litúrgica como obra de Deus e de Jesus 

Cristo, ou mesmo a ação litúrgica como obra de Cristo na ação ritual. Superou-se assim, uma 

visão exclusivamente estética e ritualista da liturgia em favor de uma compreensão teológica 

e espiritual da mesma.52 

Eis, portanto, uma reflexão a respeito de do contexto que a Palavra de Deus foi 

trabalhada e envolvida no cenário do pré e pós Concílio Vaticano II. Ficou para a Igreja esse 

tesouros de redescobertas: riquezas espirituais da liturgia, a importância e o papel dos fiéis, a 

atualidade dos mistérios celebrados, a própria Igreja como mistério, a Páscoa como centro de 

toda liturgia.53 

 

 
3 A fonte estrutural da Celebração da Palavra de Deus 
 
 
 Este presente capítulo tem como foco a renovação litúrgica realizada pelo Vaticano II, 

como retorno às fontes da Igreja. Assim, depois de perpassar por aspectos da memória 

litúrgica e da recuperação da valorização da Palavra de Deus trazida pelo Concílio, agora 

entrar-se-á na natureza da Celebração da Palavra de Deus, que também foi algo resgatado pelo 

mesmo Concílio. Será exposta uma reflexão, acerca da fonte estrutural da Celebração da 

                                                            
51 L´OSSERVATORE ROMANO. Edição para o Brasil n. 05, 05/04/2015, p. 10; Cf SC n. 26; n. 54. 
52 Cf SILVA, José Ariovaldo. Reforma litúrgica do Vaticano II, para um jeito renovado de ser Igreja. In: O 
Concílio Vaticano II; batalha perdida ou esperança renovada? São Paulo: Paulinas, 2015. p. 163.  
53GERHARDS, Albert; KRANEMANN, Benedikt. Introdução à liturgia. 2012, p. 136. 
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Palavra de Deus: de onde nasce sua forma, traz sua inspiração, características e raízes, e mais 

à frente, no capítulo II, seu conteúdo em si, celebrado até hoje pós Concílio Vaticano II. 

 O Concílio Vaticano II entendeu que para superar toda ruptura entre a Palavra de Deus 

e a liturgia da Igreja, era preciso rever toda integração dos textos sagrados na estrutura dos 

ritos cristãos. Recorda-se que a Eucaristia, os demais sacramentos e o Ofício Divino nas 

comunidades primitivas sempre deram espaço privilegiado para os textos bíblicos.54  

 Os discípulos de Jesus, que formavam a Igreja nascente, receberam, adaptaram e 

aperfeiçoaram as experiências celebrativas de vários povos, mas principalmente e 

particularmente dos judeus. Isso também, não significa afirmar que a liturgia cristã é apenas 

uma síntese de elementos vindos do mundo judaico e do mundo pagão. Hoje, se compreende 

que os cristãos criaram novos conteúdos, formas e significados, mas grande parte de sua 

liturgia é herança, de como santificar-se e prestar culto à Deus, sempre celebrando a vida na 

comunidade.55  

Aldazábal comenta com precisão essa transposição da tradição judaica para os 

primeiros cristãos: 

 

O apreço pela Celebração da Palavra de Deus é um valor herdado dos judeus: 
desde as grandes assembleias do primeiro Testamento (Cf Ex 19,24) para a 
escuta da Palavra, até a estrutura da Celebração no culto sinagogal, centrado 
nas leituras bíblicas e na oração dos Salmos. Não foi difícil a passagem para 
a celebração cristã, com a consciência de que Deus, que tinha falado ao seu 
povo pela boca dos profetas, agora nos dirige a Palavra por meio de seu Filho 
(Cf Hb 1,1-2): a Palavra feito Homem (Cf Jo 1,14).56 
 
 
 

A origem da sinagoga – palavra que no hebraico aponta para Assembleia – está 

diretamente ligada ao período do exílio onde por falta do templo, de sacerdotes e de sacrifícios, 

os israelitas começaram a se reunir para ouvir a Palavra de Deus e responder a ela em oração. 

Depois do exílio – mesmo mais tarde tendo conseguido a reconstrução do Tempo – os 

israelitas teriam mantido o costume de reunir-se toda semana para a escuta da Palavra de Deus, 

bem como a oração em cada cidade. Até mesmo o edifício onde se reuniam foi batizado de 

sinagoga.57  

                                                            
54 Cf ZILLES, Urbano. Didaqué catecismo dos primeiros cristãos; tradução original do grego e comentários. 
Petrópolis: Vozes, 2012, p. 85. 
55 Cf MARTÍN, J. López. No espírito e na verdade. Introdução teológica à liturgia. Petrópolis: Vozes, 1996, p. 
24; Cf PALUDO, Faustino; D’ANNIBALE, Miguel Angel. A Palavra de Deus na Celebração. In: Manual de 
Liturgia II, celebração do mistério pascal. São Paulo: Paulus, 2015, p. 145. 
56 Cf ALDAZÁBAL, J. Vocabulário básico de liturgia. São Paulo: Paulinas, 2013, p. 274. 
57 Cf LUTZ, Gregório. Celebrar em espírito e verdade. São Paulo: Paulus, 2005, pp. 13-14. 
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Bogaz e Hansen, explicam que o culto da sinagoga, ao menos em sua forma estrutural, 

foi a inspiração para a liturgia cristã desenvolver a sua Celebração da Palavra de Deus: 

 

A liturgia cristã deriva historicamente dos rituais da sinagoga, nos quais as 
Escrituras tinham grande importância. Nas sinagogas, davam-se a leitura da 
Torá e dos Profetas e o canto dos Salmos. Em princípio, as liturgias cristãs 
se identificam mais com as sinagogas. Se o templo era o lugar do sacrifício 
de holocaustos e predominantemente sacerdotal, com altar e vítimas, o culto 
da sinagoga representava o resgate da forma cultual primitiva, 
marcadamente javista e eloísta, em que o culto era simples, participativo, e 
os ministérios mais populares. Os profetas atestam essa tradição.58 
 
 

O culto da sinagoga era muito simples e prático. Acontecia na manhã do sábado. 

Geralmente começava com a solene recitação do Shemá por um membro da Assembleia 

designado pelo chefe da sinagoga. No final todos respondiam com o “Amém”. O chefe da 

sinagoga escolhia outro membro que servia como leitor, o qual recebia o rolo do Manuscrito 

do servente. A leitura era proclamada em dois momentos: primeiro se lia uma perícope da 

Toráh (Pentateuco) em seguida, um trecho de um Livro dos Profetas. Após a leitura, o próprio 

chefe da Sinagoga indicava outro membro da Assembleia para a reflexão. Caso no momento 

houvesse um sacerdote presente, concluía o culto da sinagoga invocando a bênção.59  

No episódio a seguir, narrado pela comunidade Lucana, está Jesus no sábado, presente 

num culto sinagogal e tal fato ajuda a entender a estrutura da Celebração da Palavra de Deus: 

 

Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e, segundo seu costume, entrou em dia de 
sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro 
do profeta Isaías; abrindo-o, encontrou o lugar onde está escrito: “O Espírito 
do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres 
... e proclamar o Ano da graça do Senhor”. Enrolou o livro, entregou-o ao 
servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então 
começou a dizer-lhes: “Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem 
da Escritura” (Lc 4, 16-21). 
 

  

Nesta narração, observa-se a descrição do rito e a atuação dos ministérios da 

comunidade dentro da tradição judaica na sinagoga aos sábados. Pelo texto é possível entender 

o rito da Celebração da Palavra de Deus celebrada hoje pelos cristãos como um 

desdobramento da Assembleia sinagogal em sua forma estrutural. É grande a semelhança na 

                                                            
58 BOGAZ, A. Sagrado; HANSEN, J. Henrique. Liturgia no Vaticano II; Novos tempos da celebração cristã. 
2014, p. 68; Cf IRISARRI, Cornelio Urtasun. Liturgia della storia. Milão: Editora Ancora, 1956, p. 60. 
59 Cf ZAN, Renato. Os múltiplos tesouros da única Palavra. Petrópolis: Vozes, 2015, p. 27. 
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forma e nos elementos: espaço, metodologia, ministérios, Assembleia reunida, Manuscrito 

Sagrado, chefe da sinagoga, leitor, servente, proclamação das leituras, reflexão, bênção 

sacerdotal.60 

Como prevê o rito sinagogal, o rolo é dado ao “leitor” Jesus, para que o leia diante da 

comunidade. O servente o entrega em suas mãos, porque na verdade não é sua propriedade. 

Jesus quando termina de proclamar, fecha o Livro Sagrado e o devolve ao ajudante. O rolo do 

Livro Sagrado não é seu, mas da comunidade. Dela ele recebe o Livro Sagrado e pra ela o 

devolve. A comunidade é sua única guardiã autorizada, Deus assim o quis. Também hoje, o 

mesmo acontece nas Celebrações cristãs, o leitor recebe a Palavra, a proclama e a devolve. A 

Palavra é deixada com a Assembleia, pois, o Livro Sagrado é da comunidade reunida que o 

guarda como algo que tem de muito caro.61 

As Sagradas Escrituras que contém a Palavra de Deus e que inspira a Tradição, 

apontam um indício de evolução na maneira de como o povo de Deus e depois o povo cristão 

passaram a celebrar a Palavra, na forma e no espaço, podendo destacar: Templo de Jerusalém, 

a sinagoga e a Igreja da casa62 (Cf. At 5,42; 18,7; 11,3) dos membros da Comunidade 

Nascente, capelas, Igrejas, Catedrais. 

Gregório Lutz, ao apresentar um estudo a respeito do local das celebrações litúrgicas 

nas origens do cristianismo, comenta: 

 

Conforme os relatos do Novo Testamento, os cristãos frequentavam o culto 
(não cristão) no templo e reuniam-se em suas casas para as celebrações 
próprias, por exemplo em Jerusalém, Corinto, Trôade, Roma. 
Frequentemente, membros nobres da comunidade colocavam uma sala ou 
átrio de sua casa à disposição...Por volta do ano 200, surgiram as primeiras 
notícias de que os cristãos tinham casas próprias para suas reuniões.63 
 
 

Os primeiros testemunhos (Cf At 20; Cf Lc 24; Justino no ano 150, na sua Apologia I, 

65-67) dão conta de que a comunidade cristã organizou a sua celebração com as duas partes 

integradas: a Palavra e o Sacramento.64 Partindo do Segundo Testamento e observando a 

Igreja que nascia com os costumes litúrgicos dos judeus65, vê-se que no Templo os primeiros 

                                                            
60 Cf Outras exemplos de fonte estrutural da Celebração da Palavra de Deus no Primeiro Testamento: Ex 19, 5-
6; 24,3-7; 10, 15-17; Js 24; Esd 8,1-7; 9,1-37. 
61 Cf BOSELLI, Godoffredo. O sentido espiritual da Liturgia. Brasília: edições CNBB, 2014, p. 60. 
62 Cf COMBLIN, José. A Igreja na casa. Contribuição sobre os fundamentos das Comunidades Eclesiais de Base. 
In: Revista Eclesiástica Brasileira (REB), Petrópolis: Vozes, t. 47, fasc. 186, 1987, p. 320. 
63 LUTZ, Gregório. História geral da liturgia: das origens até o Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulus, 2010, 
p. 9. 
64 Cf ALDAZÁBAL, J. Vocabulário básico de liturgia. 2013, p. 274; Cf IGMR n. 28. 
65 Cf LUTZ, Gregório. Celebrar em espírito e verdade. 2005, p. 18. 
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cristãos ouviam os textos de Deuteronômio, entoavam Salmos (Cf Lc 24,53) e eram exortados 

pelos ensinamentos dos grandes Profetas de Israel.  

No Livro dos Atos dos Apóstolos, se tem a fotografia da comunidade apostólica: 

“Pedro e João estavam subindo ao Templo para a oração nona ...” (At 3,1). Percebe-se que 

Igreja primitiva ainda continuava ligada ao Templo. Era na porta do Templo que os Apóstolos 

também anunciavam Jesus e faziam o bem (Cf At 3,1ss; 5,12). Observa-se que por enquanto, 

eles continuavam na dependência do Templo, porque acreditavam ser o jeito de continuar 

seguindo o exemplo de Jesus, pois, Ele também havia ensinado ali (Cf Mc 11,11-27; 12,35)66.  

No capítulo 31 dos Livro dos Atos dos Apóstolos, verifica-se o tema da hora.  A hora 

nona corresponde às três horas da tarde. Para os israelitas era a hora do sacrifício vespertino, 

o Tamid67 ou a imolação perpétua (Cf Ex 29,38-42; Cf Nm 28,3-8). O referido sacrifício diário 

era consumido pelo fogo, uma vez que fora parte significativa do culto diário do Santuário e 

exercido com bastante devoção por parte dos israelitas. Não celebrar o sacrifício da hora nona 

era considerado como uma falta grave68 (Cf Dn 8,11-15; 11,31). É provável que a comunidade 

primitiva (judaico-cristã) inicialmente se unisse a Israel para o momento de oração - escuta da 

Palavra de Deus, recitação dos Salmos, leitura dos Profetas69 porém, sem oferecer 

sacrifícios70. 

Urbano Zilles, em seus comentários sobre a Didaqué, catecismo dos primeiros 

cristãos, também oferece suas explicações a respeito da liturgia das primeiras comunidades: 

 

O Novo Testamento nos indica certa diversidade de formas na prática de 
celebração. Certo é que a ceia eucarística e a proclamação da palavra 
constituíam o centro das comunidades cristãs desde o começo. As 
comunidades judaicas neocristãs primeiro continuavam a frequentar o 
templo e a sinagoga (liturgia da Palavra) aos sábados e aos domingos (à 
noite) celebravam nas casas familiares (precedida ou seguida do ágape). E, 
aos poucos começaram as reflexões teológicas.71 

                                                            
66 Cf McNAMARA, Martin. As assembleias litúrgicas e o culto religioso dos cristãos primitivos. In: Revista 
Concilium. Petrópolis: Vozes, n. 02, 1969, p. 22; Cf INSTRUÇÃO GERAL DA LITURGIA DAS HORAS 
(IGLH). São Paulo: Paulus, 1998, nn. 6-7; nn. 23-32. 
67 Cf A.Z.E. In: Tamid; Encyclopaedia Judaica Jerusalem. Keter Publishing Hause. Jerusalem: v.15, 1974, 
pp.785-786; Cf CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA. São Paulo: Paulus, 200, nn. 2599-2615; Cf                          
McNAMARA, Martin. As assembleias litúrgicas e o culto religioso dos cristãos primitivos. In: Revista 
Concilium. 1969, p. 23. 
68 Cf SC nn. 83-84; Cf McNAMARA, Martin. As assembleias litúrgicas e o culto religioso dos cristãos 
primitivos. In: Revista Concilium. 1969, p. 23. 
69 Cf Outras fontes a respeito da Celebração da Palavra de Deus na Igreja nascente: Cf 1Ts 5, 27; Cf 2Cor 1,13; 
Cf Cl 4,15-16. 
70 Cf SC nn. 83-101; Cf McNAMARA, Martin. As assembleias litúrgicas e o culto religioso dos cristãos 
primitivos. In: Revista Concilium. 1969, p. 24. 
71 ZILLES, Urbano. Didaqué, catecismo dos primeiros cristãos; tradução original do grego e comentários. 2012, 
p. 69. 
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Embora a Igreja primitiva de Jerusalém estivesse de início, em termos, dependente do 

Templo, ela encontrava-se separada da religião judaica, justamente porque professava a fé na 

Ressurreição de Jesus e o tinha como Messias. O centro da vida da comunidade não era mais 

o Templo e sim o Crucificado-Ressuscitado – o Senhor. Diante das referências bíblicas 

apresentadas, torna-se fácil concluir que os primeiros cristãos tiveram em linha sucessiva 

histórica, os seguintes locais de celebração: a Sinagoga (Cf Lc 4,16-21), o Templo de 

Jerusalém e a Igreja da casa72 (Cf Rm 16,3-5; Cf 1Cor 16,19; Cf Fl 2; Cl 4,15)   

Os cristãos já nasceram como comunidade celebrante e com certa sistematização de 

culto, isto é, celebrar não era algo livre e sem critérios, pois, havia local determinado, um dia, 

hora e liturgia. Em dado momento, tinham seus encontros nas casas, mas na perspectiva de 

celebrar quase sempre se encontravam nas sinagogas. Eram nesses espaços sagrados que os 

continuadores do projeto de Jesus nutriam a sua fé e fortaleciam o vínculo fraterno para o 

anúncio do projeto do Reino de Deus, pregado por Jesus.73 Relatos bíblicos transpõe o 

raciocínio para o coração da “mãe” de todas as Igrejas, Jerusalém (Cf At 1,10; Cf 2,42; Cf 

20,7; Cf 1Cor 16,2) e a partir dela as demais comunidades  

Existiram outras liturgias habituais em torno da Palavra, mas quanto à forma estrutural, 

é visível que o culto sabático sinagogal inspirou em sua estrutura a Liturgia da Palavra da 

Igreja e como desdobramento a Celebração da Palavra de Deus; tanto nas origens, como no 

período subapostólico. Mais tarde, no decorrer da história, sob a vivência cristã, a Igreja vai 

estruturar num modo próprio a Liturgia da Palavra e por isso mesmo a Celebração da Palavra 

de Deus.74 Atualmente, a comunidade cristã continua a ser chamada a intensificar sua vocação 

de comunidade celebrante75 a exemplo dos primeiros cristãos, pois foram os Padres 

Conciliares do Vaticano II que recuperaram para a Igreja essa dádiva vinda da Igreja Nascente.  

 
 

4 Elementos resgatados na Liturgia - “A Sacrosanctum Concilium e a Introdução ao 
Elenco das Leituras da Missa” 

 

Avançando na reflexão, abre-se e ao mesmo tempo aprofunda-se o referido estudo, 

apresentando aspectos da Constituição Sacrosanctum Concilium sobre a Sagrada Liturgia e 

                                                            
72 Cf COMBLIN, José. A Igreja na Casa. Contribuição sobre os fundamentos das Comunidades Eclesiais de 
Base. In: Revista Eclesiástica Brasileira (REB). Petrópolis: Vozes: tomo 47, fascículo 186, 1987, p. 325. 
73 Cf LUTZ, Gregório. História geral das origens até o Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulus, 2010, p. 09.  
74 Cf ZAN, Renato. Os múltiplos tesouros da única Palavra. 2015, p. 26. 
75 Cf ALDAZÁBAL, José. Ministérios ao serviço da comunidade celebrante. São Paulo: Paulinas, 2011, pp. 9-
10. 
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da “Introdução ao Elenco das Leituras da Missa (ELM)”, para isso serão apresentados 

elementos que o Vaticano II resgatou para as celebrações litúrgicas da Igreja. Particularmente, 

a intenção é indicar o resgate de elementos que hoje estão presentes na Liturgia da Palavra da 

Missa e consequentemente na Celebração da Palavra de Deus; os quais haviam se perdido no 

percurso da história da Igreja.76 

 Esta Pesquisa também apresenta as diversas modalidades de Celebração da Palavra 

de Deus, como uma fonte de fé; por isso mesmo, ao ser celebrada, é necessário observar os 

elementos que o Vaticano II trouxe de volta para a Liturgia da Palavra. Por isso mesmo, será 

feito um estudo sobre: a configuração e o ritmo do Ano litúrgico e dos Lecionários; as Leituras 

Bíblicas proclamadas na Celebração; o Canto do Salmo; a Homilia agora dentro da 

Celebração; a Oração Universal e a importância do Sagrado Silêncio. 

A Constituição Sacrosanctum Concilium sobre a Sagrada Liturgia, completou 50 anos 

no dia 04 de dezembro de 2013 e foi o primeiro fruto do Vaticano II. Na verdade, em toda a 

história da Igreja, foi a primeira vez que um Concílio Ecumênico tratou exaustivamente da 

Sagrada Liturgia, mesmo lembrando o próprio ensinamento: “A Sagrada liturgia não esgota 

toda a ação da Igreja”77.  

O Concílio de Trento já havia tentado sem muito sucesso uma reforma litúrgica, mas 

por vários motivos ela foi apenas parcial, a saber: o latim foi mantido como língua única das 

celebrações litúrgicas e faltou conhecimento maior das fontes litúrgicas da Patrística que 

pudessem iluminar a natureza íntima da Sagrada Liturgia; naquele momento, a reforma foi 

prejudicada por um posicionamento apologético diante das posições da Reforma Protestante. 

Consequência: houve uma unificação de todos os ritos por normas e rubricas que 

permaneceram fixos durante quatro séculos.78  

Sabe-se que após o Concílio de Trento, houve várias propostas de reforma e de 

renovação da liturgia da Igreja, mas todas frustradas. Foi justamente com os diversos 

movimentos de retorno às fontes da Igreja que a questão da renovação litúrgica voltou à tona 

por volta do século XIX.79 Quanto à essa reflexão, observe-se o comentário de Gregório Lutz: 

 
A Sacrosanctum Concilium é e será ainda por muito tempo o primeiro e 
principal documento de referência para nossa liturgia. Ela orientou a reforma 
litúrgica desencadeada pelo Concílio Vaticano II e deve orientar-nos em 
todos os esforços por uma liturgia autêntica, sobretudo para uma renovação 

                                                            
76 Cf LUTZ, Gregório. O que é liturgia? São Paulo: Paulus, 2014, p. 38. 
77 Cf SC n. 09. 
78 Cf SILVA, J. Ariovaldo A celebração do mistério de Cristo ao longo da história; panorama histórico geral da 
liturgia. In:; Manual de Liturgia IV; celebração do mistério pascal. São Paulo: Paulus, 2007, p. 486.    
79 Cf BERCKHAUSER, Alberto. Sacrosanctum Concilium. Texto e comentário. 2013, p. 08 
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do espírito com que celebramos. Infelizmente muitos dos católicos 
continuam vivendo ou voltam-se de novo para uma mentalidade pré-
conciliar, tridentina e medieval.80 
 

 

Tendo como motivação a Sacrosanctum Concilium, veio a produção do Elenco das 

Leituras da Missa (ELM), publicado pela primeira vez em 196981 e revisado com uma nova 

edição típica em 1981. Trata-se de uma devida e organizada distribuição das Leituras Bíblicas 

que possibilita aos cristãos o conhecimento de toda a Palavra de Deus no decorrer do ciclo 

completo do Ano Litúrgico (distribuído em três anos consecutivos). O Elenco corresponde às 

necessidades e desejos do povo cristão, “como está disposto no Lecionário do Missal Romano, 

foi realizado em primeiro lugar, para obter um fim pastoral, seguindo o espírito do Concílio 

Vaticano II”.82 O Elenco ainda é muito pouco conhecido, seja por parte dos pastores da Igreja, 

seja pelos leigos e leigas, isto é, seu espírito, teologia e critérios com os quais se fez esta 

seleção e organização de Leituras Bíblicas para o ciclo do Ano Litúrgico.  

 

 

4.1 A revisão do Ano Litúrgico e o novo Lecionário 

 

Quando o Concílio Vaticano II a partir da Sacrosanctum Concilium motiva a 

Celebração da Palavra de Deus,83 ele já aponta que se aproveite e valorize os vários tempos 

litúrgicos, bem como sugere as modalidades de Celebração da Palavra de Deus, tais como: 

Encontros Bíblicos, Vigílias, Ofício Divino, Novenas e tantos outros momentos de devoção, 

religiosidade e Celebração. Esta Pesquisa, quer desenvolver uma reflexão que contribua para 

que a Igreja continue a motivar as oportunidades de se realizar a Celebração da Palavra em 

vários lugares e momentos, pois, ela serve como uma fonte de fé para todo batizado. Por isso 

mesmo, é importante que sempre se acompanhe e se viva com fidelidade o ritmo do Ano 

Litúrgico84, transparecendo-o nos ritos, preces, cantos, símbolos e leituras. 

É sempre oportuno valorizar o espírito da renovação litúrgica do Concílio Vaticano II 

em todas as circunstâncias litúrgicas da Igreja. Vale destacar que foi uma determinação dos 

                                                            
80 LUTZ, Gregório. O que é liturgia? São Paulo: Paulus, 2014, p. 05.  
81 Cf INTRODUÇÃO GERAL AO ELENCO DAS LEITURAS DA MISSA (ELM). São Paulo: Paulinas, 1981. 
82 ELM n. 58. 
83 SC n. 35,4. 
84 Cf PALUDO, Faustino. O Ano litúrgico; o Domingo. In: Liturgia, momento histórico da salvação. Brasília: 
Edições CNBB, 2014, p. 71.  
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Padres Conciliares do Vaticano II, expressa na Sacrosanctum Concilium, que o Ano Litúrgico 

fosse devidamente revisado e recolocado no verdadeiro espírito das fontes da tradição eclesial: 

 

Reveja-se o Ano Litúrgico de tal modo que, conservando-se ou reintegrando-
se os costumes tradicionais dos tempos litúrgicos, segundo o permitirem as 
circunstâncias de hoje, mantenha o seu caráter original para, com a 
celebração dos mistérios da Redenção cristã, sobretudo do mistério pascal, 
alimentar devidamente a piedade dos fiéis...Oriente-se o espírito dos fiéis em 
primeiro lugar para as festas do Senhor, as quais celebram durante o ano os 
mistérios da salvação e, para que o ciclo destes mistérios possa ser celebrado 
no modo devido e na sua totalidade, dê-se ao próprio do tempo o lugar que 
lhe convém, de preferência sobre as festas dos santos.85 
 
 

Após o Vaticano II, o Ano Litúrgico foi recolocado no verdadeiro espírito das fontes 

da tradição eclesial, isto é, segundo explicação de Pedro Farnés que: “a vida espiritual dos 

fiéis não poderia mais transcorrer por caminhos diferentes dos da liturgia”.86 Antes do 

Vaticano II, ainda continua Farnés, a maioria das leituras bíblicas proclamadas na liturgia, não 

correspondiam com um conteúdo ao Mistério celebrado, exceto em algumas festas, tais como: 

Natal, Páscoa, Ascenção, Pentecostes, São Pedro. No restante do Ano, a mensagem das 

leituras era extremamente pobre e desconexa. 

Partindo especificamente para as orientações do Elenco das Leituras da Missa (ELM), 

logo no primeiro capítulo do Elenco, fica claro que o Vaticano II desejou que fosse despertado 

na Igreja como um todo, diversos aspectos sobre o valor da Palavra de Deus, bem como a 

restauração do seu uso adequado em toda celebração litúrgica. As diferentes celebrações, 

como a Celebração da Palavra de Deus passa a ser uma grande oportunidade dos fiéis terem 

acesso aos múltiplos tesouros da Palavra de Deus: 

 

Nas diferentes celebrações e nas diversas assembleias das quais os fiéis 
participam de maneira admirável, exprimem-se os múltiplos tesouros da 
única Palavra de Deus, seja no transcorrer do ano litúrgico, em que se 
recorda o mistério de Cristo em seu desenvolvimento, seja na celebração dos 
sacramentos e sacramentais da Igreja, seja nas respostas de cada fiel à ação 
interna do Espírito Santo. Desse modo, a mesma celebração litúrgica, que se 
sustenta e se apoia principalmente na palavra de Deus, converte-se num 
acontecimento novo e enriquece a palavra com uma nova interpretação e 
eficácia. Por isso, a Igreja continua fielmente na liturgia o mesmo sistema 
que usou Cristo na leitura e interpretação das Sagradas Escrituras, visto que 
ele exorta a aprofundar o conjunto das Escrituras, partindo do “hoje” de seu 
acontecimento pessoal.87 

                                                            
85 SC nn. 107-108. 
86 FARNÉS, Pedro. A mesa da Palavra II; leitura da bíblia no ano litúrgico, 2007, p. 18. 
87 ELM n. 03; Cf SC n. 51. 
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A Igreja pede atenção ao princípio hermenêutico da Palavra revelada, pois, quando é 

proclamada na liturgia, é peculiar que a Palavra provoque na própria Celebração uma 

atualização, a partir do seu “hoje” e “aqui”, dando novo e eficaz sentido à Palavra contida na 

Sagrada Escritura. Jesus fez isso em sua homilia em Nazaré: “Hoje, esta Escritura se realizou 

para vós que a ouvi” (Lc 4, 16-21).88 

De fato, quando os fiéis participam de uma celebração litúrgica, a Palavra de Deus que 

é viva e eficaz, exprime-se sempre de modos diferentes, proporcionando aos ouvintes que 

também tenham os corações tocados de maneira diversa89. Esse mistério é sempre obra do 

Espírito de Deus. Assim, ao anunciar a Palavra na liturgia, a Igreja anuncia o mesmo e único 

mistério de Cristo, pois, Cristo é o centro e a plenitude de toda a Palavra de Deus. “Quanto 

mais se compreende a celebração litúrgica, mais se estimará a importância da Palavra; e o 

que se diz de uma se afirma de outra, visto que ambas lembram o mistério de Cristo...”90 

 A Palavra revelada é sempre viva e eficaz, não cessando de recordar e prolongar a 

salvação, ela de fato adquire sua máxima expressividade e força salvadora dentro da 

celebração litúrgica, pois, como já se destacou, Cristo está sempre presente e ativo quando se 

proclama a Palavra na comunidade91, realizando o mistério da salvação, santificando seu povo 

e prestando um culto perfeito ao Pai. 

Este raciocínio do Elenco das Leituras da Missa, encontra sua inspiração na 

Sacrosanctum Concilium, indicando o real sentido que a Igreja no Vaticano II desejou dar ao 

Ano Litúrgico e qual é a sua função: 

 

A santa mãe Igreja considera seu dever celebrar, em determinados dias do 
ano, a memória sagrada da obra de salvação do seu divino Esposo. Em cada 
semana, no dia a que chamou domingo, celebra a da Ressurreição do Senhor, 
como a celebra também uma vez no ano na Páscoa, a maior das solenidades, 
unida à memória da sua Paixão. Distribui todo o mistério de Cristo pelo 
correr do ano, da Encarnação e Nascimento à Ascensão, ao Pentecostes, à 
expectativa da feliz esperança e da vinda do Senhor. Com esta recordação 
dos mistérios da Redenção, a Igreja oferece aos fiéis as riquezas das obras e 
merecimentos do seu Senhor, a ponto de os tornar como que presentes a todo 
o tempo, para que os fiéis, em contato com eles, se encham de graça.92 
 
 

                                                            
88 Cf ALDAZÁBAL, J. A mesa da Palavra I; elenco das leituras da missa e comentários. São Paulo: Paulinas, 
2007, p. 15. 
89 Cf ELM n. 04. 
90 ELM n. 05. 
91 Cf SC n. 07. 
92 SC n. 102; Cf ALDAZÁBAL, J. Vocabulário básico de liturgia. 2013, p. 33. 
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O Ano Litúrgico leva, portanto, à vivência do Mistério Pascal na experiência anual do 

tempo. Na experiência pascal do tempo, a Igreja celebra a recordação da obra salvífica de 

Jesus. Nunca se deve esquecer que, o Domingo é a primeira expressão do Ano Litúrgico, na 

verdade, a soma de todos os Domingos, como a Pesquisa também apontará mais adiante. 

É oportuno expor a composição e o conteúdo dos Lecionários93 que acompanham de 

forma lógica a ordem do Ano Litúrgico que o Vaticano II resgatou para a liturgia da Igreja. 

Lecionário é o Livro que contém um sistema organizado das Leituras Bíblicas proclamadas 

nas celebrações litúrgicas. A princípio, a comunidade cristã lia diretamente na Bíblia, com 

ampla liberdade de seleção - enquanto o tempo permite -  dizia São Justino, pelo ano de 150. 

Entretanto, depressa se viu a conveniência de uma seleção de leituras para os diversos tempos 

e festas. Na renovação litúrgica do Vaticano II, um dos elementos que mais riqueza trouxe à 

celebração foram os novos Lecionários.94 

É bom recordar que os critérios para a seleção das leituras não são, na liturgia, 

meramente exegéticos, mas levam em conta o tempo, a festa e a celebração sacramental 

concreta. No decorrer do Ano Litúrgico, fiel ao Lecionário, a Igreja vai celebrando a Palavra 

de Deus e, com isso revela e vive todo o Mistério de Cristo, desde sua Encarnação, Natividade, 

passando pela Paixão, Morte, Ressurreição, Ascenção, Pentecostes e a expectativa da feliz 

esperança da Vinda de Jesus – Parusia. Assim se dispõe a espiritualidade e a sacramentalidade 

do Ano Litúrgico.95 

Antes do Vaticano II, pelos estudos feitos, depara-se com a pobreza do antigo 

Lecionário, a saber: o fenômeno cada vez mais forte e respaldado por decretos episcopais, de 

substituir o comentário evangélico por alguns pontos doutrinas, à margem totalmente da 

Bíblia e da liturgia. De fato, antes do resgate litúrgico do Vaticano II, na época pré-conciliar, 

os Lecionários ofereciam uma pobre e limitada mensagem nos tempos fortes comemorados, 

reduzida quase que exclusivamente às leituras dominicais e outras perícopes. Estas não 

possuíam uma mensagem unitária como se tem hoje, não tinham critérios de seleção, eram 

repetidas sem cessar durante a maior parte do ano.96 

O esvaziamento da Palavra na liturgia não parava por aí. Junto com o Ano Litúrgico, 

havia se desenvolvido na liturgia da Igreja um segundo ano popular de devoções, que 

                                                            
93 Cf PALUDO, Faustino; D’ANNIBALE, Miguel Angel. A Palavra de Deus na Celebração. In: Manual de 
Liturgia II, celebração do mistério pascal. São Paulo: Paulus, 2015, pp. 175-180.  
94 Cf ALDAZÁBAL, J. Vocabulário básico de liturgia. 2013, p. 199. 
95 Cf BERCKHAUSER, Alberto. Sacrosanctum Concilium; Texto e comentário. 2013, p. 126. 
96 Cf FARNÉS, Pedro. A mesa da Palavra II, leitura da bíblia no ano litúrgico.  2007, p. 18; Cf ALDAZÁBAL, 
J. Vocabulário básico de liturgia. 2013, p. 199. 
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dificilmente alguém se atrevia a omitir ou a submeter à liturgia, como: novena da Imaculada 

Conceição em dezembro, sete domingos de São José na Quaresma, mês de Maria e do Sagrado 

Coração no Tempo Pascal. Com todas essas práticas, acompanhadas de seus cantos, 

meditações e pregações, pouco restava para as leituras bíblicas do Ano Litúrgico. De fato, era 

essa a iminente revisão que os Padres Conciliares do Vaticano II pediram de maneira urgente 

para o Ano Litúrgico, cuidando e salvando a centralidade do Mistério Pascal.97 

No Elenco das Leituras da Missa, a Igreja oferece os fatos e palavras principais da 

história da salvação, de modo que a liturgia da Palavra ao ser celebrada, vai recordando aos 

fiéis, passo a passo, em diversos momentos o Mistério Pascal de Cristo, dando um sentido 

contínuo de atualidade.98 

A partir disso, é possível vislumbrar o quanto a Igreja resgatou e passou a celebrar com 

a renovação litúrgica do Vaticano II. Em via de regra, para os Domingos e Festas, a Celebração 

hoje proclama três leituras. Uma do Primeiro Testamento, outra das Cartas dos Apóstolos ou 

do Livro do Apocalipse e a terceira o Evangelho. Tal distribuição aponta a unidade do 

Primeiro e Segundo Testamento. Ainda para os Domingos e Festas é proposto um ciclo de 

três anos, chamados de anos A, B e C,99 favorecendo uma leitura variada e abundante da 

Palavra de Deus.100 No tempo do Advento, Quaresma e Páscoa, a composição entre os textos 

das leituras de cada celebração baseia-se em princípios especiais. Nos domingos do Tempo 

Comum, que não tem uma característica peculiar, os textos da leitura das Cartas e do 

Evangelho se distribuem segundo a ordem de uma leitura chamada semi contínua, ao passo 

que a leitura do Primeiro Testamento se compõe harmoniosamente com o Evangelho.101 Desta 

maneira, a Igreja anuncia a Sagrada Escritura na intenção de conduzir os fiéis à verdade plena. 

Hoje, para os dias da semana, geralmente toda celebração apresenta duas leituras: uma 

do Primeiro Testamento ou Carta dos Apóstolos, destacando que no Tempo Pascal será 

sempre do Livro dos Atos dos Apóstolos e o segundo texto é o próprio Evangelho. Outra 

característica específica tem o tempo Quaresmal, pois, o seu ciclo leva em consideração as 

características batismal e penitencial desse Tempo. Nos dias da semana do Advento e no 

tempo do Natal e Páscoa, o ciclo é anual e por isso as leituras não variam. Nos dias da semana 

                                                            
97 Cf BOGAZ, A. Sagrado; HANSEN, J. Henrique. Sacrosanctum Concilium. In: PASSOS, J. Décio; 
SANCHEZ, W. Lopes. Dicionário do Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulus/Paulinas, 2015, p. 865; Cf 
FARNÉS, Pedro. A mesa da Palavra II; leitura da bíblia no ano litúrgico. 2007, p. 19. 
98 Cf ELM n. 61. 
99 Cf PALUDO, Faustino; D’ANNIBALE, Miguel Angel. A Palavra de Deus na Celebração. In: Manual de 
Liturgia II, celebração do mistério pascal. São Paulo: Paulus, 2015, p. 178.  
100 Cf ELM n. 105; Cf GERHARDS, Albert; KRANEMANN, Benedikt. Introdução à liturgia. São Paulo: 
Loyola, 2012, p. 207. 
101 Cf ELM n. 67. 
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das trinta e quatro semanas do Tempo Comum, as leituras do Evangelho se distribuem num 

só ciclo que se repete a cada ano. A primeira leitura, distribui-se em duplo ciclo que se lê em 

anos alternados, empregados como anos ímpares e anos pares.102A composição dos 

Lecionários conforme se encontra no Elenco das Leituras da Missa, ainda prevê e oferece as 

leituras para as celebrações dos santos, missas rituais, para diversas necessidades, votivas e 

defuntos.103  

Ao vislumbrar toda essa composição, “...nunca se deve esquecer que: a celebração 

litúrgica da Palavra não é uma mera reunião de estudo ou uma catequese de formação 

permanente em torno de um livro sagrado: é o acontecimento de um Deus que fala hoje e aqui 

a esta comunidade”.104O capítulo quinto do Elenco das Leituras da Missa, a partir do número 

noventa e dois, oferece uma descrição e explicação detalhada a respeito das leituras bíblicas 

selecionadas para o Ano Litúrgico, bem como os critérios pelos quais foram escolhidos e 

distribuídos os textos, para que tanto aqueles que presidem, como a equipe de celebração e o 

povo fiel, conhecendo melhor o espírito dessa seleção, possam realizar seu mistério de ajuda 

à comunidade que cresce ouvindo a Palavra.105  

O Elenco das Leituras da Missa, ainda apresenta de maneira resumida e de fácil 

compreensão, explicações sobre o conteúdo da Palavra de Deus unido ao Mistério celebrado 

no ciclo dos tempos litúrgicos:  

- Advento: os textos da Palavra de Deus referem-se à vinda do Senhor no final dos 

tempos; à pessoa de João Batista como precursor e a preparação em si para o nascimento do 

Senhor. A Igreja também busca no Primeiro Testamento as profecias sobre o Messias e o 

tempo messiânico, tiradas principalmente do Livro do profeta Isaías.  

- Natal: as leituras selecionadas tratam geralmente do Mistério da Encarnação e 

evocam um apelo à salvação pela fé que se obtém pelo batismo.  

- Quaresma: neste tempo, as leituras indicam a missão do Senhor, os anúncios de sua 

Paixão e Glorificação, bem como a realização da Nova e Eterna Aliança, até que Ele volte.  

- Tríduo Sacro e Tempo Pascal: na quinta-feira santa o Senhor institui a Eucaristia e 

deixa como testamento o mandamento do amor. Sexta-feira: vislumbra-se o momento 

culminante no relato da Paixão do Senhor. Vigília Pascal: da noite santa do sábado são 

lembradas as maravilhas de Deus na história da salvação e quase que se misturando com o 

                                                            
102 Cf ELM n. 69. 
103 Cf ELM nn 70-83; Cf SC nn. 104-106. 
104 ALDAZÁBAL, J. A mesa da Palavra I; elenco das leituras da missa e comentários. 2007, p. 14. 
105 Cf SC n. 37. 
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mistério do Domingo da Ressurreição é proclamada solenemente a Páscoa do Senhor, com 

destaque no sepulcro vazio e na manifestação do Senhor glorioso aos seus discípulos. Daí em 

diante, todo o Ano Litúrgico tem como centro e gira em torno do Domingo da Páscoa do 

Senhor. Assim, a ação litúrgica transforma-se em momento histórico de salvação – Kairós.106 

 O objetivo desta Pesquisa não é realizar e apresentar uma explicação narrativa, e sim 

analítica de tais ensinamentos expostos anteriormente. Por isso mesmo, se opta aqui por uma 

exposição concisa. É evidente que uma leitura atenta de todo o capítulo dois da Introdução ao 

Elenco das Leituras da Missa, pode oferecer uma explicação e estudo minuciosos e detalhados 

de todo o sentido das celebrações nos diversos tempos do Ano Litúrgico107. Nesta Pesquisa, 

deseja-se apenas, indicar que foi o Vaticano II que resgatou esses elementos para a liturgia da 

Igreja e que podem e devem ser usados na Celebração da Palavra de Deus celebrada 

constantemente pelas famílias e grupos; nos condomínios, casas, varandas, quarteirões e 

fábricas -  no abastecimento de sua fé e na sua contínua evangelização e acima de tudo destacar 

o valor teológico-litúrgico-pastoral da Palavra de Deus. 

A seguir, será analisado especificamente, alguns elementos resgatados pela reforma 

litúrgica do Vaticano II e que devem estar presentes na Celebração da Palavra de Deus. Porém, 

antes será apresentado o resgate da Celebração da Palavra de Deus promovido pelo Vaticano 

II. 

 

4.2 A recuperação da Celebração da Palavra de Deus. 

 

 Para que o Vaticano II realizasse o tão desejado movimento de levar a liturgia da Igreja 

de volta às suas fontes, era necessário uma reforma litúrgica muito ampla, pois, desse modo 

uma das finalidades essenciais do Concílio seriam cumpridas. O desejo dos Padres Conciliares 

do Vaticano II era responder à nova sensibilidade cultural amadurecida do século XX e por 

isso era preciso devolver para a liturgia elementos como: protagonismo da comunidade, 

participação de todos, simplicidade e autenticidade.108 

 Fomentar sempre mais a vida cristã entre os fiéis foi um dos grandes objetivos da 

reforma litúrgica do Vaticano II, e seguindo o intuito desta Pesquisa, a prática da Celebração 

                                                            
106 Cf ELM nn. 92-110; Cf LUTZ, Gregório. O que é liturgia? São Paulo: Paulus, 2014, pp. 09-12.  
107 Cf PALUDO, Faustino. Ano Litúrgico. In: Deixe a flor desabrochar. Elementos de Pastoral Litúrgica. 
Brasília: Edições CNBB, 2013, p .19. 
108 Cf BOGAZ, A. Sagrado; HANSEN, J. Henrique. Sacrosanctum Concilium. In: PASSOS, J. Décio; 
SANCHEZ, W. Lopes. Dicionário do Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulus/Paulinas, 2015, p. 861. 
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da Palavra de Deus, por sua simplicidade, acessibilidade e praticidade pode muito exercer esse 

efeito na vida dos cristãos: 

 

O Sacrossanto Concílio propõe-se a fomentar sempre mais a vida cristã entre 
os fiéis; acomodar melhor às necessidades de nossa época as instituições que 
são suscetíveis de mudanças; favorecer tudo o que possa contribuir para a 
união dos que creem em Cristo; e promover tudo o que conduz ao 
chamamento de todos ao seio da Igreja. Por isso julga seu dever cuidar de 
modo especial da reforma e do incremento da Liturgia.109 

 

 A Celebração da Palavra de Deus não nasceu no Concílio Vaticano II, mas diante da 

motivação anteriormente citada, foi um incentivo dos Padres Conciliares que essa prática fosse 

recuperada na vida da Igreja, seja por razões pastorais; seja por sua riqueza em si de alimentar 

a fé dos batizados pela reflexão e meditação da Palavra de Deus: 

 

Promova-se a Celebração da Palavra de Deus nas vigílias das festas mais 
solenes, em alguns dias feriais do Advento e da Quaresma e nos domingos e 
dias de festa, especialmente onde não houver sacerdote; neste caso será um 
diácono, ou outra pessoa delegada pelo bispo, a dirigir a celebração.110 

 

Já no início do século II, a Didaqué alude a uma reunião às quartas e sextas-feiras que 

aponta para a prática da Celebração da Palavra de Deus entre os primeiros cristãos. Em 

Alexandria, na metade do século V, existia também às quartas e sextas-feiras uma Assembleia 

na qual se celebrava apenas a Palavra e não a Eucaristia. No tempo de São Leão Magno ocorria 

também em Roma a Celebração da Palavra nas quartas e sextas-feiras.111 Este é o centro do 

que se trabalha nesta Pesquisa, isto é, a Celebração da Palavra não é apenas para os lugares 

onde não se tem presbítero ou não se pode celebrar a Eucaristia de Domingo. A Celebração 

da Palavra de Deus, realizada com frequência, por pequenos grupos e famílias, em locais 

diversos e simples, é fonte de fé para ser exaustivamente explorada pelos fiéis, pois, é uma 

prática muito antiga na vida dos cristãos, que ajudava no crescimento da comunidade e que o 

Vaticano II buscou resgatar. Talvez falte esse entendimento hoje na vida pastoral da Igreja. 

                                                            
109 SC n. 01. 
110 SC n. 35,4. 
111 Cf FARNÉS, Pedro. A mesa da Palavra II, leitura da bíblia no ano litúrgico. 2007, p. 24 (nota de pé de 
página); Cf Sócrates, História Eclesiástica 5, 22; Cf ALDAZÁBAL, J. Vocabulário básico de liturgia. 2013, p. 
310. 
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A regulamentação das Celebrações da Palavra, viria com alguns passos, logo em 

seguida ao Vaticano II: a Instrução Inter Oecumenici (1964); Eucharisticum Mysterium 

(1967); Ritual da Sagrada Comunhão e da Eucaristia fora da Missa (1973) e vários outros 

documentos produzidos pelo Magistério da Igreja. O Papa João Paulo II, pediu à Congregação 

para o Culto Divino que publicasse o Diretório sobre as Celebrações Dominicais na ausência 

do presbítero (1988). Tal Diretório ampliou as perspectivas e possibilidades de adaptação às 

diversas realidades litúrgicas das Igrejas locais. 

No caso do Brasil, em 19 de abril de 1994, na 32ª. Assembleia Geral da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), foi aprovado o Documento de número 52: 

“Orientações para a Celebração da Palavra de Deus”. E assim, tal reflexão e caminho nunca 

mais parou de ser percorrido. Agora, para os anos de 2017/2018 está em pleno 

desenvolvimento um novo Documento da CNBB sobre a Celebração da Palavra de Deus 

levando em consideração todas as experiências vividas até aqui pelas comunidades.112 

A liturgia recuperada no Vaticano viu uma semente no processo de resgate que o 

Concílio ofereceu para toda a Igreja. Nos anos que se sucederam ao Vaticano II, logo muitas 

conferências episcopais precisaram lançar mão dessa motivação para a Celebração da Palavra 

de Deus, inclusive para sanar problemas de evangelização e pastoral em diferentes locais em 

que estavam presentes. Foi justamente o caso do Brasil, como foi citado, que produziu um 

completo documento, exclusivo para orientar a prática da Celebração da Palavra de Deus. 

Logo no início do documento se lê: “Entre as formas celebrativas da tradição litúrgica, é 

muito recomendada a Celebração da Palavra de Deus, para alimento da fé, da comunhão e 

do compromisso do povo de Deus.”113 

Dom Clemente José Carlos Isnard, quando presidia em 1994, a Dimensão Litúrgica da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), ao redigir a apresentação do Documento 

52: “Celebração da Palavra de Deus, subsídio para as comunidades”, escreveu: 

 

As Celebrações da Palavra de Deus não são uma criação das últimas décadas, 
mas fazem parte da tradição da Igreja. As comunidades primitivas criaram 
uma estrutura própria de Celebração da Palavra – o ofício divino. A 
finalidade destas celebrações é a de assegurar às comunidades cristãs a 
possibilidade de se reunir no domingo e nas festas, tendo preocupação de 
inserir suas reuniões na celebração do ano litúrgico e de as relacionar com 
as comunidades que celebram a Eucaristia.114 

                                                            
112 Cf STEINMETZ, Geremias. As celebrações da Palavra de Deus. In: Liturgia Epifania da Palavra de Deus. 
Brasília: Edições CNBB, 2014, p. 55.  
113 CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL (CNBB). Doc. 43. Animação da vida litúrgica 
no Brasil. São Paulo: Paulinas, 2000, n 95.  
114 CNBB. Celebração da Palavra de Deus, subsídio para as comunidades. São Paulo: Paulinas, 2014, p. 8. 
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A Palavra de Deus está viva e atuante na vida das comunidades. Deus continua a falar 

com seu povo por meio de Jesus seu Filho no Espírito Santo. Vale-se da comunidade de fiéis 

que celebra a liturgia, para que a sua Palavra se propague e seja conhecida, amadurecendo a 

fé de todos.115 A própria Igreja, observando o aumento dessas práticas de celebrações se viu 

no dever de produzir um Diretório produzido pela Congregação para o Culto Divino que 

orientasse as normas e práticas da Celebração da Palavra de Deus.116  

Alberto Berckhauser comenta a motivação da Sacrosanctum Concilium para a 

Celebração da Palavra de Deus: 

 

Este resgate da Celebração da Palavra de Deus constitui, certamente, uma 
grande bênção para a Igreja, sob três aspectos. Primeiro, o maior contato 
com a Palavra de Deus, viva, atual e eficaz quando é lida na Igreja. Segundo, 
na iluminação das diversas devoções populares, e, terceiro na celebração do 
Dia do Senhor em torno da Palavra de Deus, na ausência do sacerdote.117 
 

Ao afirmar que o Vaticano II levou a liturgia da Igreja de volta às suas fontes, se pensa 

nas primeiras comunidades (fonte bíblica) e na Patrística (Pais e Mães da Igreja), porém, 

quando se visita a história de muitas comunidades eclesiais espalhadas pelo mundo, se depara 

com diversos momentos e lugares onde a Celebração da Palavra de Deus em suas diversas 

modalidades, foi muito vivenciada pelos cristãos como fonte de fé.118  

No final do século XIX, no ano de 1898119, encontram-se dados da Celebração 

dominical da Palavra de Deus, presidida por ministros leigos no pequeno país da África, 

Burundi120. Segundo Chupungco, já em 1943 tal prática celebrativa veio a tornar-se 

                                                            
115 Cf CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO. Cerimonial dos bispos: Cerimonial da Igreja. São Paulo: 
Paulus, 2004, n. 222; Cf CNBB. Doc 26. São Paulo: Paulinas, 1992, n 71; Cf ISNARD, Clemente. O bispo e a 
liturgia. In: Revista Eclesiástica Brasileira. v. 44, n. 176, dez/1984, pp. 818-834. 
116 Cf CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO. Diretório para celebrações dominicais na ausência do 
Presbítero. São Paulo: Paulinas, 1988. 
117 BERCKHAUSER, Alberto. Sacrosanctum Concilium; Texto e comentário. 2013. p. 58. 
118 Cf CARPANEDO, Penha. Ofício divino das comunidades, uma introdução. São Paulo: Paulinas, 2012, p. 48; 
Cf NEUNHEUSER, Burkhard. História da liturgia através das épocas culturais. São Paulo: Loyola, 2007, p. 
35.  
119 Cf CHUPUNGCO, A. J. Liturgias do futuro: processos e métodos de inculturação. São Paulo: Paulinas, 1992, 
p. 202. As celebrações da Palavra tiveram seu início após a fundação das missões, pois era grande o número 
daqueles que tornavam-se cristãos e achavam-se dispersos em várias regiões, onde não havia uma presença 
suficiente de missionários; Cf DELLA TORRE, L. Informazioni e spunti di riflessione sulle Assemblee 
domenicali gestite da laici. In: Revista di Pastorale Liturgica. Brescia, v. 23, n.132, pp. 67-72, Set/Ott, 1985. 
120 Burundi ou Burúndi, hoje oficialmente República do Burindi, é um pequeno país da África, localizado entre 
Ruanda a norte, a Tanzânia a leste e ao sul da República Democrática do Congo; www.wikpedia.org – acessado 
em 27/07/2016. 
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obrigatória onde não havia a presença de missionários. Em Ruanda, por incentivo dos sínodos 

dos bispos africanos, a Celebração da Palavra de Deus, dirigida por leigos, já acontecia há 

mais de duas décadas. Em certas regiões de Madagascar, os padres marcavam presença nas 

paróquias apenas quatro vezes ao ano. Frente a tal realidade, cabia ao catequista presidir e 

animar a celebração dominical em torno da Palavra de Deus. Há notícias de práxis das 

celebrações dominicais da Palavra de Deus dirigidas por leigos em Uganda, Zaire (hoje 

Congo), Costa do Marfim, Quênia, República da África Central, Nigéria e Nova Guiné121.  

Tais reminiscências históricas da Celebração da Palavra de Deus, foram preservadas e 

estão presentes com todo fervor ainda hoje, depois da renovação litúrgica do Vaticano II: 

 

O Missal Romano para as dioceses do Zaire, que permite celebrar a Palavra 
de Deus segundo expressões da “palavra africana”, é um belo exemplo de 
mudanças em práticas eclesiais e celebrações de sacramentos e 
sacramentais...Hoje, as Igrejas da África, com seus teólogos e seus 
liturgistas, tem em vista e elaboram certos ritos próprios aos seus meios 
culturais apoiando-se em elementos dos ritos particulares existentes e 
explorando as características comuns às culturas e às religiões tradicionais 
africanas.122 
 
 

 No ano de 1930 há registros de que Togo, país africano, seguiu o exemplo de Burundi, 

e a partir daí vários países africanos começaram a introduzir no seio das suas comunidades a 

prática da Celebração da Palavra de Deus. Não se pode esquecer de que a prática da 

Celebração da Palavra de Deus dirigida por ministros leigos foi de grande importância para a 

construção da consciência eclesial e fonte de evangelização de muitos países africanos. Dessa 

formmanuala, a prática da Celebração da Palavra de Deus123, dirigida por leigos, foi 

difundindo-se ao longo dos anos e chegou aos países da Ásia e da América Latina124.  

                                                            
121 Cf FERNANDES, Veronice. A dimensão orante da celebração dominical da Palavra de Deus (dissertação 
de mestrado), São Paulo: Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, 2002, p. 109. 
122 FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DAS UNIVERSIDADES CATÓLICAS (FIUC); projeto organizado por 
vários autores; A unidade e a diversidade no encontro do evangelho e da Igreja com o mundo e as culturas. In: 
50 anos após o Concílio Vaticano II; teólogos do mundo inteiro deliberam. São Paulo: Paulinas, 2017, p. 99.  
123 Cf PALUDO, Faustino; D’ANNIBALE, Miguel Angel. A Palavra de Deus na Celebração. In: Manual de 
Liturgia II, celebração do mistério pascal. São Paulo: Paulus, 2015, pp. 164-174.  
124 Cf FERNANDES, Veronice. A dimensão orante da celebração dominical da Palavra de Deus (dissertação 
de mestrado). 2002, p. 110. 
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Em relação à Europa125, a Celebração da Palavra pode ter existido em outros 

contextos sócio-político-eclesiais. Por exemplo, na diocese de Trier (Alemanha)126, os padres 

eram em número pequeno e cada presbítero tinha permissão para presidir somente uma missa 

por dia, e havia celebrações da Palavra de Deus presidida também por ministro ordenado. 

Assim sendo, o bispo da Igreja de Brandengurg127(Alemanha) escreveu uma pequena 

orientação sobre o jeito de celebrar a Palavra de Deus, dirigida pelos presbíteros128. 

Durante a Revolução Francesa, no final do século XVIII, existiam indícios da 

participação de leigos à frente das Celebrações da Palavra de Deus, pois foram criadas as 

“messes blanches”: pulando a narrativa da Instituição da Eucaristia, usando o paramento 

presbiteral, os leigos simulavam a elevação, dando ao final a bênção. Ainda em terras 

francesas, no contexto da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), os clérigos encontravam-se 

nos campos de batalhas a serviço do exército e as damas da Congregação do Rosário, 

meditavam o terço como modalidade de Celebração da Palavra de Deus129.  

Vale ressaltar que a própria oração do Rosário é uma forma bastante popular da 

Celebração da Palavra de Deus, pois, na sua base estão sintetizados os mistérios de Cristo 

contidos no Evangelho, isto é, o Mistério Pascal. Diante desta prática religiosa em contexto 

de guerras, as mulheres (leigas) francesas se agarraram à Palavra de Deus através da 

celebração do Rosário de Nossa Senhora. Até mesmo a Oração do Angelus pode ser 

considerada uma versão popular e mariana da celebração da Liturgia das Horas, ou seja, uma 

modalidade de Celebração da Palavra de Deus, porque consiste em recordar a ação de Deus 

na história da humanidade através de Maria a mãe do Senhor, que se colocou à disposição do 

projeto salvífico de Deus130.  

Durante a primeira guerra mundial, essa forma popular de celebração litúrgica 

sustentou a fé daquelas senhoras no contexto de guerras. No ano de 1973, o episcopado 

                                                            
125 Cf “Em relação à história da Celebração da Palavra de Deus em alguns países da Europa, a Mestre Veronice 
Fernandes em sua Pesquisa, informa que os dados foram recolhidos durante o Curso de Atualização em Liturgia, 
nas aulas de “Celebração dominical da Palavra de Deus”, ministrada por Ione Buyst, em janeiro de 1998, em São 
Paulo. Por se tratar de anotações feitas em aula, não foi possível ter acesso às referências bibliográficas, porém 
parece pertinente inserir na Pesquisa, a título de conhecimento de um pouco da história da Celebração da Palavra 
de Deus, bem como demais notas a seguir”; Cf FERNADES, Veronice. A dimensão orante da celebração 
dominical da Palavra de Deus (dissertação de mestrado). 2002, nota: 207, p. 109. 
126 Entre os anos de 1220 a 1630. 
127 No ano de 1380. 
128 Cf FERNANDES, Veronice. A dimensão orante da celebração dominical da Palavra de Deus (dissertação 
de mestrado). 2002, p. 109.  
129 Cf FERNANDES, Veronice. A dimensão orante da celebração dominical da Palavra de Deus (dissertação 
de mestrado). 2002, p. 110. 
130 Cf CHUPUNGCO, Anscar J. Que és la liturgia. Buena Prensa: México, 2012, p. 60. 
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francês, tomara a iniciativa de fomentar e incentivar as Celebrações da Palavra de Deus131. Na 

Alemanha Oriental, quase às vésperas do Concílio Vaticano II (1949), um monsenhor 

elaborara um livro para oração – “Culto para a diáspora”. As famílias se reuniriam para orar 

juntas, porém, pesquisadores afirmam que a prática não se prolongou. Mais tarde, em 30 de 

abril de 1965, pediram a Roma a licença para distribuir a Comunhão Eucarística. Atendidos 

em seu pedido, iniciou-se uma maior participação do povo nas Celebrações da Palavra de 

Deus, agora com distribuição da Comunhão Eucarística132. 

É fato que a Igreja nunca deixou de se reunir para celebrar o Mistério Pascal de seu 

fundador,133 lendo tudo quanto a Ele se referia em todas as Escrituras (Cf Lc 24,27) e o Cristo, 

por sua vez, para levar a efeito sua obra tão importante, está sempre presente em sua Igreja, 

sobretudo nas ações litúrgicas, particularmente pela sua Palavra, pois, é Ele mesmo quem fala 

quando se leem as Sagradas Escrituras.134  

Na Celebração da Palavra de Deus, resgatada pelo Vaticano II, a comunidade 

formada por pequeno ou grande número, reunidos nas casas, nas varandas, nos salões, nas 

fábricas, capelas e grandes Igrejas pode ouvir e meditar a Palavra com mais frequência. A 

Palavra de Deus ouvida e meditada vai dando seus frutos na vida. A Palavra que sempre 

aguarda uma resposta concreta e generosa por parte do Povo de Deus.135 

 

 

4.3 As Leituras Bíblicas proclamadas na Celebração Litúrgica 

 

Com a reforma dos Lecionários, o Vaticano II devolveu para a Igreja uma realidade 

conquistada. Para viver o que eles significam e contribuem, requer de todos atitudes 

subjetivas. É preciso que se use os Lecionários atuais na perspectiva da renovação litúrgica e 

não com critérios por exemplo da era pré-conciliar, isto é, a reforma litúrgica dos Lecionários 

não deu para a Igreja apenas uma presença quantitativa e abundante da Sagrada Escritura, mas 

                                                            
131 Cf BRULIN, Monique. As assembleias dominicais na ausência de sacerdote na França. In: BROUARD, 
Maurice. Eucharistia: enciclopédia da Eucaristia. São Paulo: Paulus, 2006, p.713-715; Cf FERNANDES, 
Veronice. A dimensão orante da celebração dominical da Palavra de Deus (dissertação de mestrado). 2002, p. 
110.  
132 Cf HEINZ, Andreas. Celebrações dominicais na ausência de sacerdote nas regiões de língua alemã. In: 
BROUARD, Maurice. Eucharistia: enciclopédia da Eucaristia. São Paulo: Paulus, 2006, p. 703-705; Cf 
FERNANDES, Veronice. A dimensão orante da celebração dominical da Palavra de Deus (dissertação de 
mestrado). 2002, p. 110. 
133 Cf SC n. 06. 
134 Cf SC n. 07. 
135 Cf CNBB. Doc 43. n. 78; Cf SILVA, J. Ariovaldo. Liturgia: ecos do mistério. Elementos para reflexão e ação. 
In: Liturgia na ação evangelizadora. Brasília: Edições CNBB, 2015, p. 24. 
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qualitativamente distinta e superior, onde em tudo há uma conformidade, comunhão e 

ressonância.136 

Antes do Vaticano II, como já aqui se expôs, enfrentava-se uma pobreza bíblico-

litúrgica, e desde o Movimento Litúrgico e Bíblico sentia-se um desejo em vários grupos de 

se viver mais intensamente a liturgia pela Palavra de Deus. Com a chegada e o uso dos 

chamados missais para os fiéis, dava-se a falsa impressão de algo havia mudado na relação 

Bíblia e liturgia, mas passava-se a noção de que a vida de oração na liturgia se alimentasse 

unicamente de algumas leituras que até então já eram inteligível em seus missais, mas que na 

verdade só se repetiam.137 

Os Padres Conciliares do Vaticano II, destacaram a importância da Palavra de Deus 

não apenas como o núcleo da história da salvação, mas como reprodução simbólica da 

presença de Deus na história do povo da Aliança. Era nítido o afastamento que o povo tinha 

em relação às Sagradas Escrituras, quase que como uma reação apologética posterior ao 

Concílio de Trento. Por isso, era fundamental a recuperação do uso da Palavra de Deus nas 

celebrações e a providência veio pelas leituras que hoje se tem em seu Elenco.138 

Hoje, tendo sido sanada essa deficiência que havia antes da renovação litúrgica, 

infelizmente muitos textos litúrgicos continuam sendo analisados e usados de maneira isolada, 

forçada, artificial e repetitiva, deturpando a intenção dos Padres Conciliares do Vaticano II.139 

Farnés, apresenta alguns pontos que se deveria cuidar para que tal distorção não fosse 

reincidente nas comunidades e suas celebrações: 

 

A Escritura não é um dos adornos que colorem a celebração litúrgica e que 
cada um pode utilizar a seu gosto para ambientar as celebrações, mas é um 
de seus elementos constituintes; é preciso situar as leituras bíblicas nos livros 
dos quais foram selecionadas; é necessário distinguir os diversos sistemas 
de leitura empregados na liturgia...; é preciso insistir tanto na mensagem de 
cada escrito bíblico, quanto nos aspectos mais particulares da leitura 
concreta, enlaçando ambos os aspectos nos ciclos de leitura contínua.140 
 
 

                                                            
136 Cf FARNÉS, Pedro. A mesa da Palavra II, leitura da bíblia no ano litúrgico. 2007, p. 13; Cf BUYST, Ione; 
O sacramento da Eucaristia, raiz e centro da comunidade cristã. In: BUYST, Ione; FRANCISCO, Manoel João. 
O mistério celebrado, memória e compromisso II. São Paulo: Paulinas, 2004, p. 41. 
137 Cf MARINS, José. Fomos a um Concílio, a surpresa do Vaticano II. São Paulo: Paulus, 2015, p. 27. 
138 Cf BARGELLINI, Emanuele. O Movimento Litúrgico dos séculos XIX-XX. In Raízes Teológicas e 
Históricas da Sacrosanctum Concilium. Brasília: Edições CNBB, 2013, p. 35. 
139 Cf PALUDO, Faustino; D’ANNIBALE, Miguel Angel. A Palavra de Deus na Celebração. In: Manual de 
Liturgia II, celebração do mistério pascal. São Paulo: Paulus, 2015, p. 174.   
140 FARNÉS, Pedro. A mesa da Palavra II, leitura da bíblia no ano litúrgico. 2007, p. 21. 
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O Vaticano II deixou claro que a Sagrada Escritura constitui o núcleo fundamental da 

celebração da Igreja, foi por isso motivo também que defendeu a reforma litúrgica. Ao mesmo 

tempo é preciso alimentar o amor suave e vivo para com a Palavra de Deus, particularmente 

quando se tem contato com ela na liturgia.141 

É importante ressaltar o quanto possível valorizar o papel da Palavra de Deus no 

interior da celebração. A leitura bíblica é fundamental em toda Celebração litúrgica e tem sua 

última e principal razão de ser em todas as assembleias cristãs, particularmente nas 

Celebrações da Palavra de Deus, onde a pequena comunidade se senta à Mesa para dela se 

alimentar.142  

Os Sagrados Livros nasceram nas celebrações cristãs e foram escritos visando o seu 

uso nas assembleias litúrgicas. Tal como foram escritos e hoje são proclamados, de maneira 

integral e contínua, pode-se afirmar que na Igreja primitiva os códices da Bíblia eram seus 

Lecionários litúrgicos. Este é o coração da intenção da renovação do Ano Litúrgico realizada 

pelo Vaticano II.143 

A reforma dos Lecionários litúrgicos dão hoje para a Palavra de Deus sua devida 

funcionalidade na liturgia quando ela é proclamada, até mesmo a presença das duas Mesas, 

Palavra e Eucaristia, de maneira bem visível demonstra isso. Com o Concílio Vaticano II já 

se pode dizer que a liturgia celebra a Palavra de Deus. A Palavra é um dos componentes 

integrantes da liturgia e a liturgia não apenas se serve da Palavra de Deus para os seus ritos.144 

Pode acontecer que algumas comunidades recorram à Palavra de Deus para selecionar 

nela, segundo o próprio critério, aqueles textos que melhor expressam o que se deseja celebrar. 

Quando isso acontece, há uma distorção, pois ali a Palavra continua sendo vista como um 

conjunto de textos que podem ser utilizados numa celebração e não com o espírito de ser um 

dom gratuito de Deus ao seu povo como pensou o Concílio Vaticano II: 

 

Não é permitido que nas celebrações as leituras bíblicas, juntamente com os 
cânticos tirados da Sagrada Escritura, sejam suprimidas, nem abreviadas 
nem, coisa ainda mais grave, substituídas por leituras não bíblicas...145  
  

 

                                                            
141 Cf SC n. 24; Cf. QUIRINO, Ademilson Tadeu. A Palavra de Deus na liturgia. Uberlândia: A Partilha. 2016, 
p. 19. 
142 Cf PALUDO, Faustino. A Celebração da Palavra de Deus. In: Manual de liturgia IV, celebração do Mistério 
Pascal. São Paulo: Paulus, 2007, p. 167.   
143 Cf LIMA, Maria de Lourdes Corrêa.  Dei Verbum. In: PASSOS, J. Décio; SANCHEZ, W. Lopes. Dicionário 
do Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulus/Paulinas, 2015, p. 251; Cf SC n. 24. 
144 Cf SC n. 56. 
145 ELM n. 12. 
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De fato, o Vaticano II quis fomentar na vida Igreja um amor suave e vivo pela Palavra 

de Deus, mas esse amor é sem dúvida muito mais do que servir-se de algumas de suas páginas 

que em ocasiões determinadas possam agradar para iluminar preocupações pessoais. É preciso 

estar disposto a contemplar o que Deus quer comunicar e não escolher o que se quer ouvir. 

Essa é a diferença entre celebrar a Palavra e se servir da Palavra; aqui está o cerne do que 

realmente é usar a belíssima dinâmica que o Vaticano II deu para a Igreja com os novos 

Lecionários litúrgicos: 

 

Lendo, citando e indicando textos bíblicos, a liturgia está fazendo referência 
ao anúncio básico da fé cristã, trazendo à fala com isso o fundamento da 
comunidade de fé. Tanto os textos veterotestamentários da Torá ou dos 
profetas quanto os evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as epístolas do Novo 
Testamento, entre outros, narram a história de Deus com os homens como 
nos é transmitida pela Bíblia. É nos textos bíblicos que se expressam de 
modo essencial as motivações e a esperança que movem os cristãos a se 
reunir para a liturgia.146 
 

 

Depois do Concílio Vaticano II, em toda e qualquer celebração litúrgica são lidos ou 

citados textos bíblicos, seguindo diversos parâmetros e criteriologia determinada, não existe 

mais nenhuma celebração sem a Palavra de Deus. 

 Neste item a principal intenção foi apontar a importância das leituras bíblicas dentro 

da celebração litúrgica. A partir de agora, será feito um caminho apontando a sequência de 

itinerário que a Celebração da Palavra de Deus realiza no seu rito depois de passar pela 

proclamação das Leituras: Salmo, Evangelho, Homilia, Preces – elementos recuperados e 

devidamente organizados na liturgia do Vaticano II, tal como se apresentam na Sacrosanctum 

Concilium. Tal ordem de rito, seguindo sempre o espírito mistagógico que exige a preservação 

do Sagrado Silêncio e interiorização. 

 

 

4.4 O Canto do Salmo 

 

O Vaticano II realçou fortemente a urgência de harmonizar a pedagogia e estrutura das 

celebrações com a fé do povo de Deus. Sabe-se que antes do Concílio havia uma ruptura entre 

os ritos formais e repetitivos e a própria fé dos batizados. Com a reforma litúrgica, a 

                                                            
146 GERHARDS, Albert; KRANEMANN, Benedikt. Introdução à liturgia. São Paulo: Loyola, 2012, p. 203. 
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Assembleia celebrante passa a sentir-se dentro do ritual e não é mais apenas espectadora, agora 

o povo celebra, é protagonista do ritual e contribui para sua mais plena realização.147 

Foi nessa intenção que a renovação litúrgica restaurou um importante elemento na 

celebração: o Canto do Salmo; ou Salmo Responsorial. Também chamado gradual, ele é parte 

integrante da liturgia da Palavra e por conseguinte de toda Celebração da Palavra de Deus. Os 

Salmos dentro da liturgia realçam a mensagem da primeira leitura proclamada e assim ele se 

torna oração da Igreja.148 São preferencialmente cantados e tem a participação da Assembleia, 

pois, são configurados com responsos e estrofes, harmonizados em forma de diálogo dentro 

da liturgia.149 

O Canto do Salmo, encontrado nos Lecionários, vem indicado no Elenco das Leituras 

da Missa e não pode ser substituído por outro canto.150 O que pode acontecer é que a sabedoria 

da Igreja algumas vezes o substituí por um outro cântico bíblico. Assim, o Canto do Salmo na 

liturgia participa da função memorial. Ele faz parte da ação ritual e objetiva, que expressa e 

faz acontecer a salvação. O Canto do Salmo ajuda a prolongar e interiorizar a mensagem da 

primeira leitura, fazendo uma espécie de eco. Quando ensinam a rezar são pedagógicos; 

quando introduzem no mistério são mistagógicos e sempre operam transformação pascal.151 

Reintroduzido pelo Vaticano II na liturgia da Palavra depois de treze séculos de 

desaparecimento, o Canto do Salmo é hoje parte integrante das celebrações litúrgicas, seja da 

liturgia da Palavra na Missa, seja da Celebração da Palavra de Deus como seu desdobramento. 

Ele é Palavra de Deus e ao ser meditado numa celebração, está sempre em consonância ao 

mistério que está sendo celebrado. É na verdade a resposta orante da Assembleia à leitura que 

acaba de ser proclamada e por isso favorece a meditação da Palavra ouvida:152 

 

 
Embora o testemunho de Justino, no século II, não nos fale ainda de um 
salmo intercalado entre as leituras, sabemos que é antiquíssima a sua 
existência, herdada da liturgia judaica. No tempo de Santo Agostinho era um 
dos elementos preferidos da liturgia da Palavra: ele mesmo, nas suas 
homilias, o cita com frequência e, às vezes, o converte em tema principal das 
suas palavras...nos séculos posteriores, foi se dando mais importância à 
música que ao texto do salmo e foi se complicando a sua realização, 
convertendo-se em patrimônio de especialistas...153 

                                                            
147 Cf BOGAZ, A. Sagrado; HANSEN, J. Henrique. Liturgia no Vaticano II; Novos tempos da celebração cristã, 
2014, p. 42. 
148 Cf ELM n.  19; Cf CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA(CIC). São Paulo: Paulus, 200, n. 1154. 
149 Cf ELM nn. 22; 56. 
150 Cf IGMR n. 57. 
151 Cf BUYST, Ione. O ministério de leitores e salmistas. São Paulo: Paulinas, 2011, p. 45. 
152 Cf CNBB. Celebração da Palavra de Deus. 2014 p. 38. 
153 ALDAZÁBAL, J. Vocabulário básico de liturgia. 2013, p. 341. 
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O Canto do Salmo era um dos cânticos mais antigos da celebração cristã, herdado 

provavelmente da sinagoga judaica, de onde também nasceu a forma estrutural da Celebração 

da Palavra de Deus. Não se tem muitos dados históricos de como se introduziu e de como se 

cantava o Salmo na Igreja primitiva, sabe-se apenas que no século IV era muito apreciado 

como elemento integrante da Celebração da Palavra. Escritos de Santo Agostinho, Santo 

Ambrósio, São João Crisóstomo e São Leão Magno indicam a importância litúrgica que se 

concedia ao Canto do Salmo, a ponto das homilias destes Santos Padres se inspirarem muitas 

vezes na mensagem do Salmo entoado. As comunidades cristãs foram entendendo os Salmos 

que cantavam como profecias de Jesus - o Cristo. Orientadas pelo Espírito Santo, foram 

reinterpretando os Salmos a partir dos acontecimentos da Morte e Ressurreição de Jesus, bem 

como de sua própria vida e missão como comunidade de fé.154 

O Canto do Salmo, converte-se num momento importante da Celebração da Palavra, 

que ajuda a entrar no necessário diálogo entre Deus que fala e a comunidade que escuta e 

responde. Do íntimo de seu interior cada membro da Assembleia pode dizer seu “sim” à 

salvação que Deus oferece. Ao comentar e indicar a localização e função do Canto do Salmo 

na celebração litúrgica, a Instrução Geral do Missal Romano assim comenta: 

 

 
A primeira leitura é seguida do canto do Salmo, que é parte integrante da 
Liturgia da Palavra e tem, por si mesmo, grande importância litúrgica 
pastoral, pois, favorece a meditação da Palavra de Deus.155 
 

 

Os cento e cinquenta Salmos da Palavra de Deus, são poemas líricos israelitas, 

compõem na verdade um único livro chamado Saltério ou Louvores. São quase que um 

resumo de toda a Bíblia, dispostos de forma orante e cantante. Eles estão previstos e dispostos 

propositalmente e indicam qualquer situação: louvor e ação de graças, lamentações, clamor e 

súplica, alegria e contentamento, tristeza e saudade, solidão e comunhão.156 

O povo de Israel, ao longo de sua história foi expressando sua fé e sua vida cantando, 

suplicando e agradecendo ao Senhor. Quase sempre sua inspiração parte da situação difícil da 

vida e da história dos mais pobres: doença, sofrimento, desprezo, perseguição, ataques do 

inimigo, expulsão da terra, exílio, prisão, morte. O povo sempre vai terminar louvando e 

                                                            
154 Cf BUYST, Ione. O ministério de leitores e salmistas. São Paulo: Paulinas, 2001, p. 44; Cf ALDAZÁBAL, 
José. Ministérios ao serviço da comunidade celebrante. São Paulo: Paulinas, 2011, p. 177. 
155 IGMR n. 61. 
156 Cf BUYST, Ione. Celebração do domingo ao redor da Palavra de Deus. São Paulo: Paulinas, 2006, p. 142. 
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agradecendo ao Senhor por sua presença junto a ele, por sua Aliança, solidariedade e 

proteção.157 

Os Salmos possuem uma sabedoria e transmitem um ensinamento. Este Livro é na 

verdade uma coletânea de devoções espontâneas e das crenças de Israel desde a monarquia 

até o período pós exílico. Na forma e no estilo, o Livro dos Salmos de onde saem os textos do 

Canto do Salmo das celebrações litúrgicas pós Vaticano II, não podem ser considerados 

simplesmente proféticos, mas também líricos e em certo sentido são o compêndio de todas as 

crenças de todo o Primeiro Testamento. Seus temas são antes supostos ou implícitos, pois, na 

oração não se pode explicar muita coisa, sobretudo quando ela é um canto.158 Foi nessa fonte 

que os Padres Conciliares do Vaticano II foram beber e trouxeram de volta o Canto do Salmo 

para as celebrações da Igreja.159 

Muitas vezes escritos em primeira pessoa, os Salmos foram assumidos na liturgia do 

povo judeu como sendo uma expressão comunitária e até hoje é para eles uma das únicas 

formas legítimas e permitidas de se falar com o Senhor. Assim, todo o povo, a uma só voz, 

expressa sua legítima fé à Lei do Senhor. Os Salmos são uma herança de teor espiritual 

incalculável, pois, muitas gerações alimentaram e ainda hoje alimentam sua fé rezando e 

cantando os Salmos.160 

Nas celebrações, o Canto do Salmo pode ser denominado uma leitura cantada, pois, 

torna-se um cântico executado ao som do Saltério – um instrumento musical. É mais um 

alimento servido na Mesa da Palavra de Deus, disposto na Celebração da Palavra. Com a 

reforma conciliar do Vaticano II, o Canto do Salmo ganhou uma dimensão orante como das 

primeiras comunidades cristãs.161  

Aldazábal afirma que um bom salmista canta a partir de dentro, sendo o primeiro que 

escutou o Senhor falar e apresenta uma reflexão pertinente a respeito da importância do 

salmista nas celebrações, explicando que o salmista é guia e mestre da oração poética e 

cantada, dando vida ao Salmo: 

 

O Salmista tinha sido um personagem muito querido, nos primeiros séculos. 
Apreciava-se a sua arte musical, feita de técnica e de fé. Cantilando as 

                                                            
157 Cf BUYST, Ione. O ministério de leitores e salmistas.  2011, p. 41. 
158 Cf McKENZIE, John L. Dicionário Bíblico. In: Salmos. São Paulo: Paulus, p. 830. 
159 Cf DEISS, Lucien. A Palavra de Deus celebrada; Teologia da celebração da Palavra de Deus. Petrópolis: 
Vozes, 1998, p. 49. 
160 Cf GERHARDS, Albert; KRANEMANN, Benedikt. Introdução à liturgia. 2012, p. 209; Cf BUYST, Ione. 
O ministério de leitores e salmistas. 2011, p. 42. 
161 Cf BORTOLINI, José. Conhecer e rezar os salmos; comentário popular para os nossos dias. São Paulo: 
Paulus, 2000, p. 67. 
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estrofes do Salmo, para que a comunidade intercalasse a cada uma a sua 
resposta cantada, criava um clima de sereno aprofundamento. O Papa São 
Dâmaso fala do “placidum modulamen” do salmista, nas suas missas: uma 
modulação plácida que infunde serenidade e contribui para que vão 
penetrando os sentimentos do Salmo, nos espíritos dos fiéis.162 
 

 

Hoje, entende-se que a beleza do repertório litúrgico está na sincronia do ritual. Ao 

percorrer essa reflexão analítica do Canto do Salmo nas celebrações, nota-se que o repertório 

litúrgico reformado pelo Vaticano II exprime a espiritualidade e os conceitos litúrgicos das 

comunidades celebrantes. De fato a reforma litúrgica do Vaticano II teve como principal 

objetivo que todas as coisas fossem orientadas e celebradas de modo simples, sóbrio e solene. 

Liturgia simples, não se sobrepõe ao Mistério celebrado, pois, o fundamental são os símbolos 

e conceitos da fé cristã. Numa solene liturgia, como propõe o Vaticano II, os rituais litúrgicos 

serão sempre valorizados, pois, se distanciam da banalização e da superficialidade que já 

foram gritantes em outros tempos da história da Igreja e que por falta de comunhão com o 

pensamento dos Padres Conciliares acabam se repetindo atualmente em várias 

comunidades.163 

 

 

4.5 A Homilia 

 

Como já fora exposto, a liturgia da Palavra de Deus e por isso mesmo toda a estrutura 

da Celebração da Palavra de Deus, está constituída de vários elementos que foram resgatados 

pela reforma litúrgica promovida pelo Concílio Vaticano II, isto é:  as Leituras Bíblicas, o 

Canto do Salmo, aclamação ao Evangelho, Homilia, profissão de Fé e Oração Universal.  

É na Homilia164, palavra que vinda do grego - “homilein” - significa trato; e no latim 

- “sermo”- significa conversa familiar e instrução em tom de intimidade; ter uma prática 

familiar. Aquele (a) que preside a celebração litúrgica atualizará a Palavra de Deus que foi 

proclamada; explicando seu contexto histórico, ligando no hoje da vida e fazendo ligação com 

o Mistério celebrado. Esse é o entendimento da Homilia recuperada pelo Vaticano II dentro 

da celebração: com caráter e função mistagógica; de conduzir a Assembleia que escutou a 

                                                            
162 ALDAZÁBAL, José. Ministérios ao serviço da comunidade celebrante, 2011, p. 181; Cf ELM n. 20; IGMR 
n. 61. 
163 Cf BOGAZ, A. Sagrado; HANSEN, J. Henrique. Reforma Litúrgica; renovação ou revolução. São Paulo: 
Paulus, 2012, p. 116. 
164 Cf PALUDO, Faustino; D’ANNIBALE, Miguel Angel. A Palavra de Deus na Celebração. In: Manual de 
Liturgia II, celebração do mistério pascal. São Paulo: Paulus, 2015, pp. 180-190.  
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Palavra de Deus até o interior do mistério que se está celebrando, ressaltando a unidade e a 

continuidade entre as duas Mesas – Palavra e Eucaristia - quando for o caso de uma Celebração 

da Palavra de Deus com distribuição da Eucaristia.165 

Deus convoca a Assembleia para celebrar, e a ela se dirige com sua Palavra, 

interpelando-a no hoje da história. Deus também fala a seu povo reunido pela Homilia, 

revelando o mistério da redenção e da salvação como um alimento espiritual que se transforma 

em vida concreta. Por sua Palavra, Jesus está no meio daqueles que estão reunidos e o povo 

pode se apropriar de sua Palavra. O Vaticano II, devolveu a Homilia como parte integrante da 

liturgia; por isso a Homilia não é apenas uma instrução, mas é também um ato de culto.166 

A Homilia havia se perdido no decorrer dos séculos, restando apenas um sermão167, 

feito muitas vezes no final ou depois da Missa, e quase nunca necessariamente ligado com a 

Palavra e o Mistério celebrado no momento. Com o Vaticano II, a Homilia, como era nos 

tempos apostólicos e dos Santos Padres, ela volta a fazer parte integrante da liturgia da Palavra 

e necessariamente da Celebração da Palavra de Deus, pois, ela tem significado sacramental. 

Foi isso que determinou os Padres Conciliares na Sacrosanctum Concilium: 

 

 
Indiquem as rubricas o momento mais apto para a pregação, que é parte da 
aço litúrgica, quando o rito a comporta. 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.168 
 
 

A prática da Homilia foi resgatada como parte da ação litúrgica. O Cristo está presente 

na fala e na voz do homiliasta169. A Homilia é anúncio do Evangelho, testemunho do Mistério 

Pascal, contemplação das maravilhas de Deus e oração daquele que prega e de toda a 

                                                            
165 Cf ELM n.11; Cf CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO. Diretório para celebrações dominicais na 
ausência do Presbítero, 1988, n. 41b; Cf ALDAZÁBAL, J. Vocabulário básico de liturgia. 2013, p. 166. 
166 Cf CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO E A DISCIPLINA DOS SACRAMENTOS. Diretório 
Homilético. Brasília: Edições CNBB, 2015, p. 20; Cf INSTRUÇÃO GERAL DO MISSAL ROMANO (IGMR) 
n. 33; Cf. CNBB. DOCUMENTO N. 52. Celebração da Palavra de Deus. 2014, p. 66. 
167 Cf SILVA, J. Ariovaldo. A celebração do mistério de Cristo ao longo da história; panorama histórico geral 
da liturgia. In: Manual de Liturgia IV; celebração do mistério pascal. São Paulo: Paulus, 2007, p. 478.  
168 SC n. 35,2. 
169 Cf SILVA, J. Ariovaldo. Liturgia: ecos do mistério. Elementos para reflexão e ação. In: Liturgia na ação 
evangelizadora. Brasília: Edições CNBB, 2015, p. 24. 
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Assembleia reunida. Esse é um dos motivos, no qual até mesmo o Papa Francisco, insiste que 

a Homilia não pode ter característica de conferência ou mesmo de uma aula.170 

É instrução direta do Vaticano II a recomendação do retorno da Homilia dentro da 

celebração litúrgica e não mais tida como sermão fora dela: 

 
 
Recomenda-se vivamente a homilia, como parte da própria Liturgia; a partir 
do texto sagrado ela é a exposição dos mistérios da fé e das normas da vida 
cristã no decurso do ano litúrgico; não deve omitir-se, sem motivo grave, nas 
missas dos domingos e festas de preceito, concorridas pelo povo.171 
 

 

Essa foi de fato uma das preocupações dos Padres Conciliares do Vaticano II: devolver 

a Homilia como um direito aos fiéis reunidos. Que a Homilia pudesse se distinguir do sermão 

tradicional que frequentemente era temático, ao passo que a Homilia deixa a Palavra de Deus 

lida e ouvida falar aos fiéis. Ela é memorial do Mistério celebrado; contemplativa, orante e 

testemunho da fé. Tem em vista sempre a Palavra de Deus proclamada, o Mistério celebrado 

e a Assembleia ouvinte e não mais temas selecionados. A Homilia, portanto, não é mais 

deslocada como antes do Vaticano II, ela é caracterizada como um rito memorial, tendo caráter 

sacramental como todo rito litúrgico possui.172 

 A Homilia recolhe os motivos de ação de graças e dispõe tudo na atitude de Cristo.173 

Farnés transmite uma noção do que seria a pregação da Palavra de Deus antes da renovação 

litúrgica do Vaticano II, o que ajuda a compreender o que foi o resgate realizados pelos Padres 

Conciliares: 

 

...os ditos sermões costumavam conservar ainda como tema o evangelho 
dominical, mas como os textos evangélicos eram poucos e muito dispersos, 
a pregação tendia a se tornar “autônoma” – mais que comentar o evangelho, 
se tornava o pretexto de alguma de suas frases para explicar algum aspecto 
da vida cristã – e frequentemente tomava acentos moralizantes. As pessoas 
piedosas geralmente faziam sua oração totalmente à margem das leituras 
evangélicas, seguindo, como nos outros dias, algum autor espiritual.174 
 

 

                                                            
170 Cf FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. São Paulo: Paulus, 2013, n. 138; Cf 
BERCKHAUSER, Alberto. Sacrosanctum Concilium; texto e comentário, p. 57; Cf ALDAZÁBAL, J. 
Vocabulário básico de liturgia. 2013, p. 167. 
171 SC n. 52. 
172 Cf BUYST, Ione. Preparando a Homilia. In: Deixe a flor desabrochar. Elementos de Pastoral Litúrgica. 
Brasília: Edições CNBB, 2013, p. 51. 
173 Cf FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, n. 136; Cf BERCKHAUSER, Alberto. 
Sacrosanctum Concilium; texto e comentário, p. 77. 
174 FARNÉS, Pedro. A mesa da Palavra II; leitura da bíblia no ano litúrgico, p. 18. 
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A Igreja em vários documentos recomenda que a Homilia seja sempre reservada ao 

presbítero que preside a Eucaristia ou pelo diácono no caso de uma Celebração da Palavra 

presidida por este.175 Na proposta da Celebração da Palavra de Deus ser celebrada com mais 

frequência pelos fiéis leigos como fonte de fé e evangelização nos quarteirões, capelas, 

condomínios, varandas, nas casas, em família e nos vilarejos, a homilia pode funcionar como 

uma reflexão ou partilha que pode ser feita por aquele que preside ou por qualquer membro 

que ali exerce um ministério na ocasião: 

 

 
Quando oportuno, convém que a homilia ou a partilha da Palavra desperte a 
participação ativa da assembleia por meio do diálogo, aclamações, gestos, 
refrões apropriados. Segundo as circunstâncias, quem preside convida os 
presentes a dar depoimentos, contar fatos da vida, expressar suas reflexões, 
sugerir aplicações concretas da Palavra de Deus. Poderá haver troca de ideias 
em grupo seguida de uma breve partilha comum e a complementação de 
quem preside.176 

 

 

A Homilia também serve para levar os fiéis à uma participação ativa na celebração 

litúrgica, para que estes consigam viver de acordo com a fé que professam. Por isso a 

necessidade de que seja uma explicação viva da Palavra de Deus proclamada, e possa ter uma 

real eficácia.177 Para isso, aquele que a profere deve ser diligente na sua preparação, com 

devida meditação, consultas, oração e pesquisas. Iluminado pelo Espírito Santo, o texto 

explicado de modo simples e familiar serve como mediação para o encontro entre Jesus e a 

comunidade reunida.178  

Eis algumas indicações do Papa Francisco na Exortação apostólica Evangelii 

Gauidium a respeito da Homilia: 

 

 
...são muitas as reclamações relacionadas a este mistério importante, e não 
podemos fechar os olhos. A homilia é o ponto de comparação para avaliar a 
proximidade e a capacidade de encontro de um Pastor com o seu 
povo...muitas vezes sofrem os fiéis e os ministros ordenados; uns a ouvir e 
outros a pregar. A homilia pode ser, realmente, uma experiência intensa e 

                                                            
175 Cf CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO. Diretório para celebrações dominicais na ausência do 
Presbítero. 1988, n. 43; Cf CNBB. Celebração da Palavra de Deus. 2014, p. 76.  
176 CNBB. Celebração da Palavra de Deus. 2014, n. 77; Cf CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO 
BRASIL. Animação da vida litúrgica no Brasil. 2000, n. 279.  
177 Cf BENTO XVI. Exortação Apostólica Verbum Domini (VD). São Paulo: Paulinas, 2010, n. 59. 
178 Cf ELM n. 24; Cf BUYST, Ione. Liturgia de Coração. São Paulo: Paulus, 2007, p. 51. 
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feliz do Espírito, um encontro consolador com a Palavra, uma fonte 
constante de renovação e crescimento.179 
 
 

Valeriano, também comenta esse caminho indispensável de preparação de uma 

Homilia, que pode ser profícuo ou mesmo inoperante, vai depender de alguns critérios a serem 

seguidos: 

 

No entanto, mesmo depois de um acurado estudo dos textos com sua 
referência litúrgica, a homilia pode ser fria e vazia, sem inspiração, se o 
pregador mesmo não tiver sido tocado pela Palavra de Deus. Quanto a isso, 
não há nada que humanamente se possa fazer. Com certeza, faltou a 
preparação espiritual. Entenda-se, aqui, a espiritualidade como vivida no 
Espírito. Portanto, não se trata apenas de falta de oração, mas também de 
adequação da vida ao mistério de Cristo expresso nas leituras de cada 
celebração...180 
 

 

A Homilia deve centrar-se nos textos e no mistério proclamado e assim ela arranca e 

ao mesmo tempo enraíza na vida, encontrando seu pleno sentido na celebração do Mistério e 

do cotidiano. Ela é explicativa, uma mensagem atualizada e acontecimento celebrativo. 

Nenhuma dessas considerações devem ser limitadas, nem mesmo mutiladas ou exageradas. 

Assim, a Homilia não degenera e não perde os contornos de sua própria natureza.181 

Semelhante à pregação de Jesus que tinha um ensinamento novo, a Homilia, resgatada 

e recomendada pelo Vaticano II, é o anúncio mais pleno da Boa Notícia, pois, supõe e deve 

conter alguns aspectos importantes, sem se reduzir com exclusividade a nenhum deles: 

querigma (anúncio), didascália (conteúdo da fé) e catequese (confirma a fé), pois, tais 

elementos nunca se opõe, mas se completam e levam à plenitude do desejado. Porém, por 

causa de seu caráter litúrgico celebrativo, ela é uma forma original e específica de transmissão 

da Palavra de Deus. Tudo culmina e propicia numa mistagogia que conduz à transformação 

da vida cotidiana, celebrada constantemente na própria vida da fé, isto é, a liturgia da Igreja. 

Aquilo que a Palavra anuncia e a teologia explica, a liturgia o oferece à experiência da fé, 

                                                            
179 FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. 2013, n. 135; Cf BENTO XVI. Exortação 
Apostólica Sacramentum Caritatis. São Paulo: Paulus, 2012, n. 46. 
180 COSTA, Valeriano Santos. Celebrar a Eucaristia. São Paulo: Paulinas, 2008, p. 52. 
181 Cf BOROBIO, Dionisio. Celebrar para viver, São Paulo: Loyola, 2009, p. 238; Cf BUYST, Ione. Homilia, 
Palavra da partilha. São Paulo: Paulinas, 2001, p. 13. 
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numa comunhão e comunicação, na qual a Assembleia reunida está sendo motivada a 

participar, pois, o Mistério celebrado não é irracional, mas ultrapassa nossa razão.182 

A Homilia, como a própria celebração litúrgica, é memória do passado salvífico, 

anúncio de uma presença salvadora e profecia de um futuro escatológico de salvação. O 

específico da Homilia é que ela se trata de uma Palavra que é ação litúrgica; acontecimento 

celebrativo. Palavra e Rito formam numa celebração dois aspectos integrantes da ação 

litúrgica pelos quais se anuncia, atualiza e realiza o mistério da salvação. Palavra e rito são 

proclamação e são interpretação viva do mistério presente e operante na Assembleia 

celebrante reunida. Trata-se, portanto, de conduzir a Assembleia à uma convicção e à 

experiência de que o anúncio acontece e o mistério de Cristo realiza-se aqui e agora para os 

fiéis, tudo pela mediação da Igreja.183 

Desde o Vaticano II, diversos liturgistas procuram encontrar o método ideal para uma 

boa Homilia e não falta às comunidades aqueles que proferem o ideal, como também não falta 

aqueles que distorcem e proferem algo totalmente deslocado e descabido do que orienta a 

Igreja. Não é a Homilia que impõe o conteúdo da Palavra, mas esta que se impõe à Homilia, 

e aqui está um dos principais equívocos. A Homilia é um serviço da palavra à Palavra de Deus, 

de modo que esta seja entendida, aceita, celebrada e vivida, pois, contém a salvação. Não se 

dispensa a totalidade do Mistério; a plenitude da fé; a situação das pessoas; o caráter da 

celebração. O homiliasta não é dono do Evangelho e nem possuidor da verdade plena, antes o 

depositário, o herdeiro e servidor que tenta transmitir o que pode, mas com devida fidelidade. 

Por isso, o pregador não prega a si mesmo, mas o Cristo; não manifesta uma ideologia, mas a 

verdade o Evangelho. Só assim, ele serve à Palavra e não se serve dela.184 

Entende-se, portanto, que a Homilia é a mediação entre o Espírito de Deus e os homens 

e mulheres, é uma palavra circunstanciada, isto é, adaptada às necessidades das pessoas, à sua 

situação de vida e da fé. Leva em consideração as interrogações e problemas das pessoas, sua 

capacidade de recepção e assimilação. A Homilia precisa conduzir os fiéis ao amadurecimento 

da vivência humana e cristã e por sua vida à devida conversão. Por isso mesmo, a Igreja desde 

o Vaticano II, orienta que a Homilia parta dos problemas e esperanças, alegrias e sofrimentos 

da própria Assembleia reunida na presença do Senhor. A eloquência da vida faz eloquente a 

                                                            
182 Cf BUYST, Ione. O segredo dos ritos. São Paulo: Paulinas, 2011, p. 120; Cf DEISS, Lucien. A Palavra 
celebrada; Teologia da Celebração da Palavra de Deus, p. 90; Cf CNBB. Comunidade de comunidades: uma 
nova paróquia, A conversão pastoral da paróquia, nn. 27-28. 
183 Cf SC n. 35; Cf ELM n. 41; Cf BOROBIO, Dionisio. Celebrar para viver, 2009, p. 240; COSTA, Valeriano 
Santos. Espiritualidade litúrgica. Revista de Cultura Teológica, n. 52, pp. 33-47, jul./set. 2005. 
184 Cf PAULO VI. Evangelii Nuntiandi; Exortação apostólica sobre a evangelização. São Paulo: Paulinas, 1980, 
n. 15; Cf BOROBIO, Dionisio. Celebrar para viver, 2009, p. 240. 
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Palavra de vida. Por isso a Palavra de Deus é livre, profética, cheia da denúncia das mentiras 

e anúncio da verdade; nunca acorrentada a demagogias, politicagens e subordinada a nenhum 

interesse humano que não seja a vida em abundâncias dos filhos e filhas de Deus.185 

 

 

4.6 A Oração Universal 

 

O Povo de Deus reunido ao redor da Palavra de Deus constitui uma ação comunitária, 

Assembleia orante e Igreja convocada. Os ritos que ali são celebrados, bem como os anseios 

de cada pessoa são transformados em oração para fomentar a esperança. Durante o desenrolar 

do Ano Litúrgico, o rito nas celebrações precisam valorizar a união do povo com Deus, por 

isso, a importância de propiciar um diálogo de amor e sempiterno; onde manifeste o louvor, o 

perdão, a intercessão e o desejo de comunhão entre as pessoas.186 

O Vaticano II realçou fortemente a urgência de harmonizar os ritos das celebrações 

com a fé do povo de Deus. O povo participa também vendo suas orações sendo dirigidas à 

Deus. Pela afirmação dos Padres Conciliares na Sacrosanctum Concilium, motivando o 

retorno da Oração Universal na liturgia da Palavra, se vê que a reforma litúrgica desejou 

também refletir primordialmente que a liturgia é verdadeira ação ativa de Cristo em sua Igreja 

que reza sem cessar.187 

A ritualidade litúrgica se torna real na presença de Cristo entre a comunidade reunida. 

Ela é sempre atualizada em ações sacramentais e desponta como edificação do encontro e do 

diálogo entre o povo de Deus, mediante o Mistério Pascal de Cristo, manifestado pela liturgia 

celebrada e rezada. Toda ação litúrgica opera, portanto, a salvação divina a favor do seu povo, 

por isso Deus precisa ouvir o clamor de seus filhos em prece. Na liturgia, os ritos permitem 

que a vida seja expressa por sinais sensíveis, unindo o visível ao invisível, o sensível ao 

espiritual. Essa é uma das causas pela qual a comunidade celebrante se edifica; celebrando 

sua fé de maneira ativa e tem necessidade de que Deus ouça sua intercessão.188  

Devido a essas premissas teológicas litúrgicas, os Padres Conciliares do Vaticano II, 

acharam por bem devolver para a celebração a Oração dos fiéis ou ainda denominada Oração 

                                                            
185 Cf GUINDA, F.J.C. Homiletica. Madrid: BAC, 2003, p. 26; Cf COSTA, Valeriano Santos. Celebrar a 
Eucaristia, p. 50. 
186 Cf IGMR n. 69; Cf BUYST, Ione. Liturgia de Coração. 2007, p. 20. 
187 Cf ALDAZÁBAL, J. Vocabulário básico de liturgia. São Paulo: Paulinas, 2013, p. 258. 
188 Cf SC n. 02. 
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Universal ou Oração Comum. Nessa Oração, o povo também exerce sua função sacerdotal.189 

Diversos liturgistas exaltam o valor que as comunidades precisam dar para esse momento, 

destacando sua estrutura bem simples de súplica: rezar pela Igreja, pelo mundo, pelos 

necessitados e pela comunidade local, mas em comunhão e inspiração com a Palavra que foi 

proclamada: 

 

A Palavra de Deus ouvida com um coração atento ao Espírito Santo e com 
um olhar atento aos fatos da vida, suscita em nós um grito de pedido, uma 
súplica ao Pai...A comunidade une-se à intercessão de Cristo, pedindo pelo 
universo inteiro...O Espírito Santo nos faz pedir de acordo com o desejo e o 
projeto do Pai. Ele nos une ao Cristo glorificado, sentado à direita de Deus, 
intercedendo por seus irmãos, acolhendo o clamor do povo...as preces 
brotam do momento celebrativo...pedindo que venha o Reino de 
Deus...comunidade sintonizada com o Senhor, a Palavra e os sinais dos 
tempos.190 
 

 

Na Oração Comum, os fiéis tem o direito de pedir a Deus que a salvação proclamada 

na Palavra agora se torne uma realidade para a Igreja, para a humanidade e para os que ali 

estão reunidos. Uma súplica, que parte da Palavra de Deus, em favor não apenas de si, mas 

também pelos que sofrem e pelas necessidades mais variadas e distintas.191 Quando se estuda 

a Tradição e a história da liturgia da Igreja é possível entender que ela sempre rezou assim: 

 

 
Foi sob a influência da liturgia judaica, que continha também orações de 
intercessão em forma litânica, que, desde cedo, apareceram na história da 
Eucaristia alusões concretas a essa oração pela humanidade. Paulo, em 1Tm 
2, recomendava que a comunidade “orasse por todos os homens, pelos reis 
e por todas as autoridades.” Justino, no ano de 150, afirma: “fazemos as 
orações comuns por nós mesmos, pelo que foi iluminado (batizado) e por 
todos os outros que há em todas as partes” (Apologia I, 65)... o nome Oração 
dos Fiéis faz referência ao tempo em que se fazia a despedida dos 
catecúmenos, nesse momento da celebração, depois da homilia, e ficavam 
só os “fiéis” para a Eucaristia, começando precisamente a sua atuação com 
essa oração.192 
 
 

Assim como na prática dos primeiros cristãos, o Vaticano II recuperou para a 

Assembleia a possibilidade de quando se reunir para ouvir a Palavra de Deus, possa a partir 

                                                            
189 Cf BECKHAUSER, Alberto. Celebrar bem. Petrópolis: Vozes, 2007, p. 140. 
190 BUYST, Ione.A Palavra de Deus na liturgia. São Paulo: Paulinas, 2001, p. 39. 
191 Cf Instrução Geral do Missal Romano, nn. 45-47; Cf CNBB. Animação da vida litúrgica no Brasil. 2000, n. 
283.  
192ALDAZÁBAL, J. Vocabulário básico de liturgia. São Paulo: Paulinas, 2013, p. 258. 
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do que Deus falou elevar sua Oração Comum com grande simplicidade e espontaneidade. Os 

pedidos devem ser orientados a serem feitos com atenção à realidade local, eclesial e litúrgica. 

É de fato uma Oração que brota do coração da comunidade animada pelo Espírito Santo, pela 

Palavra ouvida e pela vida.193 

O Vaticano II realizou um intenso trabalho de restauração litúrgica, e é exatamente 

com essa palavra que os Padres Conciliares na Sacrosanctum Concilium pedem o retorno da 

Oração Comum: 

 

Restaure-se, especialmente nos domingos e festas de preceito, a “Oração 
Comum” ou “Oração dos fiéis”, recitada após o Evangelho e a homilia, para 
que, com a participação do povo, se façam preces 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. (Cf 1Tm 2, 1-2)194 
 
 
 

Essa é a fundamentação teológica por excelência: a Oração Comum prorrompe como 

um elemento de resposta inquietante da Palavra de Deus que foi proclamada, meditada no 

silêncio e partilhada pela comunidade reunida através da Homilia. A Oração dos fiéis em certo 

sentido são uma resposta conveniente à mensagem ouvida pela comunidade. A Palavra de 

Deus é a luz das preces que brotam dos corações. Ela é, portanto, elemento integrante da 

liturgia da Palavra, particularmente quando os pequenos e grandes grupos se reúnem buscando 

alimentar sua fé pela Celebração da Palavra de Deus.195  

De fato, assim como outros elementos, a Oração dos Fiéis tinha sido perdido no 

decorrer dos séculos. Um resquício tinha sobrado nas palavras que o presbítero pronunciava 

após a proclamação do Evangelho ao dar o ósculo no Missal, dizendo: “que pelas palavras 

do Evangelho nos sejam perdoados os pecados”. A Oração Universal tinha permanecido 

apenas na Celebração da Morte do Senhor na Sexta- Feira Santa, quando a Igreja espalhada 

pelo mundo inteiro se nivela no rito litúrgico, celebrando não a Missa, mas realizando a 

Celebração da Palavra de Deus, desde o Papa, passando pelos bispos, padres, religiosos e fiéis 

leigos (as)196. Neste dia a Igreja inteira celebra apenas a Palavra de Deus. 

                                                            
193 Cf CNBB. Celebração da Palavra de Deus. 2014, nn. 80-81. 
194 SC n. 53. 
195 Cf BIANCHI, Enzo. Presbíteros: Palavra e liturgia. São Paulo: Paulus, 2016, p. 21; Cf IGMR nn. 69-71; Cf 
ALDAZÁBAL, José. Instrução geral sobre o missal romano, terceira edição, comentários. São Paulo: Paulinas, 
2015, p. 85. 
196 Cf BERCKHAUSER, Alberto. Sacrosanctum Concilium; texto e comentário, 2013, p. 78. 
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A Oração Universal precisa contemplar um pouco de tudo, particularmente as 

necessidades da Igreja, da nação, dos povos e suplicar a esperança e bem estar dos filhos e 

filhas de Deus. Ela figura entre as práticas mais antigas, embora não tenha lugar somente na 

Celebração da Eucaristia, mas também em outros sacramentos, sacramentais, celebrações e 

exercícios de piedade. Ocupa um lugar de destaque na liturgia da Igreja, porque faz com que 

esta apareça como a grande advogada em favor da humanidade e de toda a criação. Ela é um 

fruto maduro da Palavra celebrada, representa a sensibilidade espiritual dos filhos de Deus, 

motivando à solidariedade. A Oração Comum combate as formas de egoísmo que pode se 

manifestar até mesmo na espiritualidade.197 

A Oração Universal não tem por finalidade apenas ser resposta à Palavra de Deus, nem 

mesmo comentário de seu conteúdo em forma de oração, mas antes um diálogo com Deus a 

partir de sua Palavra; que provoca atitudes de abertura que permitem o desenvolvimento da 

vida a partir do referencial da Palavra ouvida.  

O Concílio devolveu diretamente a Palavra de Deus para a liturgia celebrada, pois, 

entendeu que a comunidade é o lugar da proclamação da Palavra, e por isso mesmo a função 

sacerdotal do povo é também de intercessor dentro da liturgia. De fato, essa intercessão 

expressa que os batizados possuem uma fé universal. O que se proclamou e creu, volta a ser 

proclamado em forma de oração para que todos cheguem à fé e à salvação. A Palavra ali 

ouvida já dá frutos, pois, sua força dialógica envolve e compromete as pessoas como 

indivíduos e como comunidade de fé.198 

 

 

4.7  O Sagrado Silêncio na Liturgia 

 

Passados mais de 50 anos, até hoje, um dos grandes desafios para a reforma litúrgica 

do Concílio Vaticano II, continua sendo a espiritualidade e a mistagogia da Assembleia 

celebrante. A identidade da mística litúrgica foi o grande ponto de estrangulamento das 

transformações rituais promovidas pelo Vaticano II.199 Frequentemente, se concebe que a 

linguagem máxima da comunicação interpessoal são as palavras e a sucessão das expressões 

                                                            
197 Cf COSTA, Valeriano. Celebrar a Eucaristia.  2008, p. 55. 
198 Cf BOROBIO, Dionisio. Celebrar para viver. 2009, p. 241. 
199 Cf BUYST, Ione. Uma questão de sandálias. In: Liturgia na ação evangelizadora. Brasília: Edições CNBB, 
2015, p. 38. 
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dialogais, mas o silêncio é também a expressão da inefabilidade de qualquer encontro 

comunitário.200 

Durante a história da humanidade, espiritualidade já foi confundida com emoção e/ou 

ideologia. O fato é que muitos defendem que não existe verdadeira espiritualidade sem a 

preservação do silêncio nos momentos celebrativos. Ele manifesta a urgência presente na alma 

da comunhão com o próprio Deus. Na liturgia, o silêncio jamais é um tempo inútil a ser 

preenchido, mas é um terreno da fecundidade divina, é a epiclese201 da alma crente que vive 

na nostalgia de Deus; é a atitude ritual e existencial anterior a todo verdadeiro e determinante 

encontro com Deus.202 

Hoje, sabe-se que apesar da abertura e criatividade que o Vaticano II ofereceu para a 

liturgia da Igreja, é o cumprimento fiel das expressões rituais, como: gestos, símbolos e 

palavras que garantem de fato a eficácia sacramental e a mística litúrgica. Por isso mesmo, a 

espiritualidade promovida pela reforma litúrgica do Vaticano II deve ser compreendida como 

relação transcendental dos fiéis com Jesus Cristo: morto, ressuscitado e presente como fonte 

de vida e esperança para seus seguidores. Essa transcendência é eficaz e deveria nortear a 

Assembleia celebrante, tanto de quem preside como aqueles que num único corpo e espírito a 

celebram.203  

Penha Carpanedo apresenta uma reflexão sobre o valor do sagrado silêncio na história 

da liturgia da Igreja: 

 

Nos primeiros séculos do cristianismo, a espiritualidade cristã brotava da 
participação ativa na Liturgia e tinha por base a atenção e a obediência à 
Palavra. O silêncio era condição para a participação nas ações litúrgicas em 
memória do Mistério Pascal. Com o passar do tempo, no ocidente, a liturgia 
deixou de ser compreensível ao povo. Houve um silêncio forçado por parte 
da Assembleia, um silêncio sem palavras...no entanto, vivemos na era da 
comunicação com muitas palavras e pouca escuta. O silêncio quando 
acontece, parece soar como um intruso, sinal de que alguma coisa não 
funcionou.204 
 
 
 

                                                            
200 Cf LUTZ, Gregório. O que é liturgia? São Paulo: Paulus, 2014, p. 42; Cf QUIRINO. Ademilson Tadeu. A 
Palavra de Deus na Liturgia. Uberlândia: A Partilha, 2016, p. 23. 
201 Cf BENTO XVI. Exortação Apostólica Verbum Domini (VD). São Paulo: Paulinas, 2010, n. 66; Cf. 
ALDAZÁBAL, J. Vocabulário básico de liturgia. 2013, p. 128. 
202 Cf DONGHI, Antonio. Gestos e palavras na liturgia. São Paulo: Loyola, 2009, p. 40. 
203 Cf BOGAZ, A. Sagrado; HANSEN, J. Henrique. Reforma Litúrgica; renovação ou revolução. 2012, p. 112. 
204 CARPANEDO, Penha. O silêncio na liturgia. In: Deixe a flor desabrochar. Elementos de Pastoral Litúrgica. 
Brasília: Edições CNBB, 2013, p. 41. 
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A originalidade da espiritualidade litúrgica quando o assunto é a preservação da 

mistagogia, implica a busca de alguns elementos fundamentais: sentimentos de unidade e 

comunhão íntima com Deus, integração no Mistério Pascal de Cristo e envolvimento da 

comunidade celebrante. Preservados esses elementos a liturgia irá favorecer e gerar nos fiéis 

uma vida pautada em valores evangélicos. O sustento e a continuidade das nossas assembleias 

se realizam no cultivo da mística litúrgica, nutrida pela noção de que os batizados são 

membros de um Corpo - irmãos na fé - possuem uma necessidade afetiva e precisam celebrar 

tudo isso na comunidade reunida. O encontro com Deus se dá quando a comunidade celebra 

com tal interioridade que consegue contemplar seu divino mistério; contemplação essa que se 

dá mesmo quando o coração está carregado de sentimentos trazidos da vida cotidiana para 

celebrar.205 

A Igreja insiste e recomenda a experiência do silêncio como elemento integrante da 

liturgia, pois, sem o silêncio as pessoas voltam para suas casas do mesmo jeito que chegaram 

ou quem sabe piores. O silêncio recomendado pela Igreja é para facilitar a plena ressonância 

da voz do Espírito Santo nos corações e unir mais estreitamente a oração pessoal com a Palavra 

de Deus e com a voz pública da Igreja: 

 

 
Oportunamente, como parte da celebração, deve-se observar o silêncio 
sagrado. A sua natureza depende do momento em que ocorre em cada 
celebração... após a Palavra proclamada, é preciso silêncio para meditação 
no íntimo do coração...o silêncio contribui para que todos se disponham, 
devota e devidamente celebrar os sagrados mistérios.206 
 
 

A Igreja recomenda observar breves momentos de silêncio, para ajudar na escuta da 

Palavra de Deus com profundidade, para personalizar a oração ou até mesmo prolongar em 

concentração o espaço de comunhão com Deus e com os irmãos reunidos. Todos os momentos 

de silêncio dão à qualquer celebração, principalmente ao celebrar a Palavra de Deus um ritmo 

sereno que permite a todos ir sintonizando com o que celebram, ouvem e dizem.207 

Muitas vezes se confunde com o sentido real o que é uma participação ativa na liturgia, 

e por isso se perde em excesso de exterioridades e multiplicação de experiências subjetivas, 

enquanto a Igreja ensina que do silêncio também depende uma profunda participação nas 

                                                            
205 Cf BUYST, Ione. Liturgia, de coração, espiritualidade da celebração. São Paulo: Paulus, 2007, p. 19. 
206 IGMR n. 45. 
207 Cf ALDAZÁBAL, José. Instrução geral sobre o missal romano, terceira edição, comentários. 2015, pp. 67-
68; Cf BECKAUSER, Alberto. Celebrar bem.2013, p. 95. 
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celebrações. O silêncio é o ambiente normal no qual se vive e se desenvolve a comunhão com 

Deus. Fazer silêncio gera uma sede viva da Palavra de Deus: 

 
 
Para promover a participação ativa, cuide-se de incentivar as aclamações dos 
fiéis, as respostas, a salmodia, as antífonas, os cânticos, bem como ações, 
gestos e atitudes, mas seja observado, a seu tempo, o silêncio sagrado.208 
 
 
 

Para que a Palavra possa ser ouvida, é necessário o cultivo do silêncio. O Espírito de 

Deus age no silêncio produzido pela comunidade reunida para celebrar, enquanto o barulho 

abafa e impede que a Palavra de Deus chegue aos ouvidos e ao coração. Vale lembrar que, 

nem tudo cabe em palavras - Deus também fala no silêncio. Por isso mesmo, o silêncio na 

liturgia é momento em que se possibilita a concentração e disponibilidade para ouvir e receber 

a Palavra, para fazê-la ecoar na mente e no coração; para descansar em Deus, mergulhando 

em seu mistério. Em diversos momentos do rito se deve valorizar o silêncio: antes da 

celebração, no ato penitencial, antes da Oração da Coleta, depois de cada leitura, depois da 

Homilia, entre uma prece e outra, após a comunhão Eucarística.209 

A Instrução Geral do Missal Romano indica o silêncio em várias partes do rito, por 

isso, o silêncio é parte integrante das ações onde se insere, e merece ser tratado com maior 

atenção. Ele se articula com tudo o que lhe precede e com o que lhe segue, e visa permitir uma 

melhor participação interior de cada um, desde que seja respeitado, preparado e habituado.  

O silêncio é antes de tudo uma arte, uma qualidade de presença ao que se faz, uma 

escuta do que se lê e do que se exprime em uma oração. O Documento 52, que na Igreja do 

Brasil orienta a Celebração da Palavra de Deus, também demonstra essa preocupação de se 

preservar o silêncio para esse tipo de Celebração: 

 

Também faz parte da liturgia da Palavra de Deus um tempo de meditação e 
silêncio, com o objetivo de buscar em comunidade o que o Senhor pede e 
para acolher a Boa Notícia que sua Palavra comunica. Por isso, evite-se a 
pressa que impede o recolhimento...pode e se deve guardar momento de 
silêncio...210 
 

 

                                                            
208 SC n. 30. 
209 Cf BUYST, Ione. A Palavra de Deus na liturgia.  2001, p. 41. 
210CNBB. Doc n. 52. Celebração da Palavra de Deus. 2014, n. 71. 
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Muitas vezes, liturgias celebradas em várias comunidades são severamente criticadas 

justamente pelo excesso de barulho e falta do silêncio e contemplação; impedindo que os fiéis 

cheguem na mistagogia - mergulhem no Mistério celebrado. A liturgia da Palavra, com os 

elementos recuperados pela renovação conciliar do Vaticano II é autenticamente 

contemplativa e mistagógica, mas se não for celebrada com fidelidade e cumprimento no que 

recomendam os Padres Conciliares, ela pode produzir incompreensões e algumas vezes 

motivação para que pessoas busquem apenas formas extraordinárias de celebrar, como por 

exemplo o rito da Missa. Por isso a Igreja desde o Vaticano II pede que reserve e preserve o 

lugar para o silêncio; as celebrações em muitos lugares carecem de silêncio.211  

A liturgia da Palavra e por sua vez a Celebração da Palavra de Deus precisam ser 

acompanhadas de silêncio, afim de que seja possível interiorizá-las, guardar e assumir tudo 

como memória de Deus no coração. Um silêncio que seja habitado, eloquente; não forçado e 

nem preenchido de vazio ou simplesmente de ausência de rumores e palavras, mas de louvor 

e tranqüilidade, como vértice de uma íntima comunhão. O silêncio revela atitudes interiores 

particulares que brotam de uma mesma riqueza interior: a viva consciência de encontrar-se na 

presença de Deus que revela seu rosto e sua salvação. Não se pode esquecer que a liturgia é 

também pedagogia para o cristão. Por isso, a fé celebrada precisa atingir o cotidiano da vida, 

até mesmo no desenvolvimento da capacidade da quietude, interioridade e silêncio.212 

A liturgia bizantina, valoriza muito a contemplação nas celebrações, e convida de 

modo solene para a atitude de silêncio em diversos momentos, como por exemplo na escuta 

da proclamação do Evangelho quando diz: “Sabedoria! Atentos! Escutemos o Santo 

Evangelho!”; e a liturgia romana indica o mesmo depois do convite daquele que preside, 

quando diz: “Oremos”. As indicações do Magistério e da práxis litúrgica ensinam o quanto é 

importante o silêncio na dinâmica de toda e qualquer celebração litúrgica.213 

São os instantes de silêncio que permitem uma pausa na celebração e à Assembleia 

retomar o fôlego e recolher-se. Sem o silêncio não há oração interior e um índice positivo de 

celebração agradável é a qualidade do silêncio - dos silêncios. Há quem questione que as 

liturgias não são ações privadas e apenas públicas e por isso não se deve valorizar com ênfase 

o silêncio, mas a despeito disso, veja o que ensina a Igreja:  

 

 

                                                            
211 Cf CENTRO NACIONAL DE PASTORAL LITÚRGICA. A arte de celebrar, guia pastoral. 2015, pp. 152-
153. 
212 Cf BIANCHI, Enzo. Presbíteros: Palavra e liturgia. 2016, p. 20. 
213 Cf DONGHI, Antonio. Gestos e palavras na liturgia. 2009, p. 39. 
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A celebração litúrgica não é um tempo essencialmente de meditação e oração 
pessoal, é essencialmente ação pública da Igreja, de uma assembleia 
constituída por homens e mulheres com sensibilidades diversas, uma 
assembleia que se edifica como povo da Aliança através de programas 
rituais, de composições de figuras simbólicas em um espaço codificado e 
organizado. Mas, todavia toda celebração prevê sim ações do tipo meditativo 
e também espaços de silêncio propriamente ditos e integrados em certas 
sequências.214 
 

 

Formada por pequenas assembleias, e por ser fonte de fé, a prática da Celebração da 

Palavra de Deus é propícia para a escuta; uma escuta profunda possibilitada e favorecida por 

momentos de fecundo silêncio durante o rito. O silêncio facilita o olhar para Deus, para as 

necessidades dos irmãos e para dentro de si mesmo. Ele ajuda o homem e a mulher da 

atualidade a constatar seu vazio interior, sua pobreza e a necessidade que tem de Deus. O 

silêncio abre o ser para Deus e para ouvir a voz da Igreja, dos irmãos que precisam ser amados 

e da humanidade que clama por justiça. 

 No silêncio litúrgico se escuta a voz do Espírito, que fala de Deus e fala à Deus. A 

criatura quando se põe diante de seu Criador, o glorifica primeiramente mediante o silêncio, 

em conformidade com o que já os antigos diziam: “Deus é honrado com o silêncio porque o 

silêncio é louvor ao Altíssimo”. O silêncio faz emergir a intensidade da súplica do coração 

humano para que Deus venha.215 O silêncio se torna, portanto, o lugar do aprofundamento, da 

meditação, do discernimento da Palavra de Deus, de uma personalização do encontro com 

Deus. Nele é possível sondar as profundidades e as inesgotáveis riquezas da manifestação 

divina. O silêncio faz emergir a urgência de atingir a plenitude da comunhão-comunicação 

com Deus. 

Terminando as reflexões desse primeiro capítulo, o qual indicou pontos a respeito da 

renovação litúrgica como movimento de retorno às fontes da Igreja e estudou elementos 

resgatados na liturgia da Palavra a partir do Vaticano II, faz-se justo e mister transcrever as 

palavras do Papa Paulo VI, quando por ocasião da promulgação dos primeiros Documentos 

do Concílio, particularmente da Sacrosanctum Concilium assim se expressou: 

 

Exulta o nosso espírito com este resultado. Vemos que se respeitou a escala 
de valores e dos deveres: Deus em primeiro lugar; a oração, a nossa 
obrigação primeira; a Liturgia, fonte primeira da vida divina que nos é 
comunicada, primeira escola de nossa vida espiritual, primeiro dom que 
podemos oferecer ao povo cristão que junto a nós crê e ora; o primeiro 

                                                            
214 CENTRO NACIONAL DE PASTORAL LITÚRGICA. A arte de celebrar, guia pastoral. 2015, p. 154. 
215 Cf LUTZ, Gregório. Vamos celebrar. São Paulo: Paulus, 2011, p. 31. 
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convite dirigido ao mundo para que solta sua língua muda em oração feliz e 
autêntica e sinta a inefável força regeneradora, ao cantar conosco os divinos 
louvores e as esperanças humanas, por Cristo Senhor nosso e no Espírito 
Santo...Se introduzimos agora alguma simplificação nas expressões do 
nosso culto e se procuramos torná-lo mais compreensível ao povo fiel e mais 
adaptado à nossa linguagem atual, não quer dizer que pretendemos diminuir 
a importância da oração, colocá-la depois de outros cuidados do mistério 
sagrado ou da atividade pastoral, nem ainda empobrecê-la na sua força 
expressiva e no seu valor artístico; queremos apenas torná-la mais pura, mais 
genuína, mais próxima das suas fontes de verdade e graça, mais capaz de se 
tornar patrimônio espiritual do povo.216 
 
 

  

A tomada de posição sobre a correta compreensão teológica da sagrada liturgia da 

Igreja, fugindo de ritualismos e legalismos presentes de maneira muito forte até o Vaticano II, 

abriu muitos novos caminhos: uma compreensão da Igreja segundo o Mistério; o 

entendimento de que a Igreja precisa alimentar sua liturgia nas fontes e celebrar Mistérios e 

não temas; a dignidade e missão dos leigos e leigas; a compreensão dos diversos ministérios 

na Igreja a serviço do povo de Deus profético, sacerdotal e real (Cf Ap 1,6)217 

Parte-se agora para o segundo capítulo que irá tratar da Celebração da Palavra de Deus 

como uma fonte de fé e garantia de se celebrar Mistério Pascal de Cristo, todas as vezes que 

para os fiéis que se organizam em nome da Igreja em pequenas comunidades celebrantes. 

 

                                                            
216 BERCKHAUSER, Alberto. Sacrosanctum Concilium; texto e comentário, 2013, p. 10. 
217 Cf BUYST, Ione. Liturgia de Coração. 2007, p. 21. 
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CAPÍTULO II 

 

A CELEBRAÇÃO DA PALAVRA DE DEUS: 

FONTE DE FÉ E CELEBRAÇÃO DO MISTÉRIO PASCAL DE CRISTO. 

 

O capítulo anterior foi dedicado ao estudo do movimento que o Vaticano II 

realizou de renovação litúrgica numa dimensão de retorno às fontes da Igreja; apontando 

elementos restaurados particularmente na liturgia da Palavra e que por sua vez estão 

presentes na Celebração da Palavra de Deus. 

Neste segundo capítulo, o intuito é demonstrar que a Celebração da Palavra de 

Deus também é uma fonte de fé para todos os batizados que precisam ser sempre mais 

evangelizados. Porém, ao mesmo tempo é preciso de uma forma teológica e sistemática 

indicar que, seguindo o entendimento dos ensinamentos do Vaticano II, no momento em 

que se reúne para celebrar a Palavra de Deus, os fiéis estão celebrando de maneira 

autêntica, o Mistério Pascal de Jesus Cristo.218 A proposta, portanto, é aprofundar a 

teologia e a fundamentação que levou os Padres Conciliares do Vaticano II a se 

empenharem na reforma litúrgica, e para isso, o caminho a ser percorrido dentro do 

método teológico prático pastoral é deter-se no julgar. 

 Será apresentado um estudo a respeito dos seguintes pontos: a liturgia como 

realidade teologal e fonte de espiritualidade; a sacramentalidade da Liturgia; a ação do 

Espírito Santo na Liturgia; o resgate da Mesa da Palavra de Deus; aspectos peculiares da 

Constituição Dogmática Dei Verbum219 e da Exortação Apostólica Verbum Domini220 na 

sacramentalidade da Palavra de Deus; a sacramentalidade da Assembleia reunida pela 

Palavra de Deus; a Celebração da Palavra de Deus como Mistério Pascal; os Leigos(as) 

no contexto do Concílio Vaticano II e os ministérios Leigos na realização da Celebração 

da Palavra de Deus. 

De um lado está uma nova leitura da liturgia realizada pelo Concílio Vaticano II, 

que foi beber nas fontes bíblicas e patrísticas; de outro está essa mesma liturgia entendida 

como ação na história da salvação e do sujeito eclesial plenário. Assim se reconhece um 

traço qualificador da nova prospectiva de aproximação à fé, amadurecida no Vaticano II, 

                                                            
218 Cf BOGAZ, A. Sagrado; HANSEN, J. Henrique. Sacrosanctum Concilium. In: PASSOS, J. Décio; 
SANCHEZ, W. Lopes. Dicionário do Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulus/Paulinas, 2015, p. 860. 
219 Cf CONSTITUIÇÃO DOGMÁTICA DEI VERBUM (DV); sobre a Revelação Divina. In: Documentos 
do Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulus, 1997, pp. 347-366.  
220 Cf BENTO XVI. Exortação Apostólica Verbum Domini (VD). São Paulo: Paulinas, 2010. 
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que é justamente a proposta de uma nova forma de experiência da Palavra de Deus, a 

partir da Celebração litúrgica, onde o Cristo; Verbo do Pai, é o sujeito.221 

Como já foi exposto no primeiro capítulo, a Constituição Sacrosanctum 

Concilium sobre a Sagrada Liturgia, foi o primeiro documento a figurar no Concílio 

Vaticano II e apresentou uma visão teológica extremante importante. Ela está dividida 

em 07 capítulos e logo no primeiro, encontra-se a sua fundamentação teológica, a parte 

mais importante e profunda do documento.222 

 Na restauração litúrgica operada pelo Vaticano II, e isso está explícito na 

Sacrosanctum Concilium, a liturgia é apresentada no horizonte da história da salvação, 

cujo fim é a redenção humana e a perfeita glorificação de Deus223. Porém, a liturgia não 

exaure totalmente a ação e vida espiritual da Igreja, antes dignifica momentos solenes da 

vida cristã, tornando-se o ponto mais alto da vida e caminhada da comunidade.224 A Igreja 

ensina que nas ações litúrgicas o batizado encontra força e alimento, pois, a liturgia assim 

como os sacramentos em geral, realiza aquilo que significa.225 

Com o Vaticano II, a visão da Igreja foi renovada em todos os seus aspectos, 

particularmente na liturgia. Assim, a liturgia cristã abriu-se para novas perspectivas e 

despertou essa vida litúrgica para novas dimensões. As celebrações assumiram uma 

realidade mais autêntica, fecunda e consciente das comunidades cristãs. Os fiéis puderam 

tomar consciência da presença de Cristo na Liturgia: 

 

Para realizar tão grande obra, Cristo está sempre presente em sua Igreja, 
e especialmente nas ações litúrgicas. Está presente no sacrifício da 
Missa, tanto na pessoa do ministro, pois, aquele que agora se oferecer 
pelo ministério sacerdotal é o “mesmo que, outrora, se ofereceu na cruz, 
como sobretudo nas espécies eucarísticas...  Está presente na sua 
Palavra, pois é Ele que fala ao ser lida na Igreja. Está presente, enfim, 
quando a Igreja reza e canta, Ele que prometeu: “Onde estiverem dois 
ou três reunidos em meu nome, Eu estou no meio deles” (Mt. 18,20).226 
 

 

                                                            
221 Cf GRILLO, Andrea. Liturgia, epifania da Palavra de Deus na Sacrosanctum Concilium e nos outros 
documentos do Concílio Vaticano II. In: Liturgia Epifania da Palavra de Deus. Brasília: Edições CNBB, 
2014, p. 13. 
222 Cf SC n. 01. 
223 Cf BOGAZ, A. Sagrado; HANSEN, J. Henrique. Sacrosanctum Concilium. In: PASSOS, J. Décio; 
SANCHEZ, W. Lopes. 2015, p. 860. 
224 SC n. 12. 
225 Cf BUYST, Ione. O segredo dos ritos. São Paulo: Paulinas, 2011, p. 33.  
226 SC n. 07. 
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É através de sinais simbólicos que a salvação realizada por Cristo se atualiza na 

vida dos cristãos. Os rituais, utilizando todo o seu instrumental litúrgico, tais como: sinais 

e símbolos, palavras e gestos, movimentos e silêncio, se transformam nos mediadores do 

diálogo entre Deus e seu povo, por Jesus Cristo, no Espírito Santo. A essa dimensão se 

dá o nome de realidade teologal; é o que a seguir será exposto, pois, a verdadeira 

celebração litúrgica acontece na integração da comunidade cristã como comunidade 

trinitária.227 

 

   

1 Liturgia: realidade teologal e fonte de espiritualidade 
 

Sem o sentido da convicção plena da presença e ação da Santíssima Trindade 

numa celebração litúrgica, os rituais correm o risco de serem celebrados apenas como 

representações teatrais ou meros acontecimentos marcantes do passado. No entanto, pela 

fé, que nasce de uma comunidade de batizados no Deus Uno e Trino, a expressão ritual 

manifesta os acontecimentos divinos como uma realidade verdadeiramente presentes hoje 

em nossas vidas e história – memória perpétua. Por isso, liturgia é ação de Deus e do 

homem numa cooperação de sinergismo; Deus operando no querer do ser humano e este 

sempre aberto à graça.228 

No dia do batismo, o homem e a mulher são introduzidos na comunidade cristã 

que os acolheu como dom do Espírito Santo, e paulatinamente, se cresce na vida teologal 

e na experiência de comunhão. Assim, se aprende a alegria do que é ser no Deus-

Comunidade-Família: 

 

O cristão é uma pessoa comunitária porque é imagem viva da 
Santíssima Trindade: não vive mais sozinho porque quem está em 
Cristo está com todos os irmãos, mesmo se fisicamente distante. O 
nosso espírito crente vibra com a contínua ânsia de comunhão porque 
intui a urgência de encarnar na vida cotidiana o dom da vida divina e 
de dela fazer partícipes os irmãos.229 

                                                            
227 Cf CIPOLINI, Pedro Carlos. Eclesiologia Latino Americana, uma Igreja da libertação pascal. In: 
SOUZA, Ney. Temas de teologia latino-americana. São Paulo: Paulinas, 2007, p. 72; Cf BOGAZ, A. 
Sagrado; HANSEN, J. Henrique. Liturgia no Vaticano II, Novos tempos da celebração cristã. 2014, p. 37. 
228 Cf LENGELING, Emil Joseph. Liturgia/Ciência Litúrgica. In: EICHER, Peter. Dicionário de conceitos 
fundamentais de teologia. São Paulo: Paulus, 1993, p 502-503; Cf COSTA, Valeriano. Noções teológicas 
de liturgia. São Paulo: Ave-Maria, 2012, p. 57. 
229 DONGHI, Antonio. Gestos e palavras na liturgia. São Paulo: Loyola, 2009, p. 19. 
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Pela ação litúrgica, Cristo introduz o cristão na comunhão com o Pai e o Espírito 

Santo. A liturgia bem celebrada convida homens e mulheres a redescobrirem sua vocação 

humana, a crescer na comunhão, a ser povo de Deus, a agir com os irmãos e em favor dos 

irmãos na própria dinâmica da celebração, porque é possível fazer com que todos tomem 

consciência de que a existência é verdadeira se souber cantar o “nós” da Santíssima 

Trindade. De fato, como desejou o Vaticano II, a Assembleia litúrgica faz reviver a 

fecundidade da Igreja apostólica (Cf At 2,42-47): 

 

...a liturgia...é obra da Trindade. Do mesmo modo que a história da 
salvação é realizada pelo Deus único (Antigo Testamento), que se 
manifesta e realiza seu plano salvador por Cristo (Novo Testamento) e 
a continua pelo Espírito Santo (Igreja); assim a liturgia é a continuação 
atualizada dessa mesma salvação de Deus Pai, por Cristo, no 
Espírito...na liturgia o Deus Uno e Trino continua a realizar as suas 
maravilhas, manifestando seu amor e salvação aos homens.230 
 

 

Para os Padres Conciliares do Vaticano II, a liturgia restaurada agora retoma 

características vitais: momento de mão dupla, intercâmbio, cooperação, sublime troca, 

interrelação e comunhão - uma ação original. Trata-se de um serviço mútuo, um trabalho 

realizado em conjunto pela Santíssima Trindade e pela comunidade reunida. Por isso 

mesmo, definitivamente a liturgia não pode ser um ato facultativo, periférico ou enfeite 

da vida cristã, ela é fonte de vida cristã; é um ato teologal; ação simbólico-sacramental, 

fundante da comunidade de fé que alimenta a sua vida e missão.231 

Todas as expressões que se sucedem na celebração litúrgica nascem de um 

inefável silêncio de comunhão que vigente e vigoroso entre Deus Trindade e a 

comunidade reunida. Entre o Espírito de Deus e a alma humana propicia pela liturgia um 

aprofundamento espiritual e existencial até que a alma entre em plena comunhão com a 

Santíssima Trindade e esteja pronta para produzir frutos daquilo que os fiéis celebram: 

 

Quando se entra no mundo de Deus, percebe-se que a linguagem 
habitual da relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o silêncio. 
Por isso, o homem que na liturgia cultiva o silêncio cria capacidade de 
acolher o irmão para além das diferenças, e o irmão experimenta ser 
acolhido como dom.232 

                                                            
230 BOROBIO, Dionisio. Celebrar para viver, liturgia e sacramentos da Igreja. São Paulo. Loyola, 2009, 
p. 37;  Cf BUYST, Ione. O segredo dos ritos. São Paulo: Paulinas, 2011, p. 72. 
231 Cf BUYST, Ione. Liturgia de Coração, espiritualidade da celebração. São Paulo: Paulus, 2007, p. 
100.  
232 DONGHI, Antonio. Gestos e palavras na liturgia. 2009, p.41. 
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Ao observar o rito da Celebração Eucarística, antes do início do Rito da 

Comunhão, a liturgia profere num momento de ápice a sua Doxologia233 do Memorial 

Eucarístico: “Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a Vós Deus Pai Todo Poderoso, na 

unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém”234. 

Esta aclamação indica com autenticidade como de fato a liturgia da Igreja é realidade 

teologal. Até mesmo as outras orações eucológicas235 de qualquer ritual indicam esse 

caminho teologal: “Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 

Santo. Amém.” Percebe-se que na liturgia o valor não está apenas naquilo que se 

manifesta e se vê, mas naquilo que está presente e atua, e também não se vê. Todo 

significado – dito e feito -  numa celebração litúrgica e sacramental são tão somente 

formas humanas pelas quais se expressam a presença atuante e salvadora do Deus 

invisível, mas misteriosamente visível e presente através dos sinais.236  

Esse é o entendimento do que a Trindade realiza: a essência da liturgia é sempre 

atualização da salvação que Deus realizou em seu Filho Jesus Cristo, por meio do Espírito 

o propulsor primeiro das palavras e gestos. De fato, toda essa atualização se realiza numa 

comunhão trinitária, pois, é o poder do Espírito Santo que garante a eficácia sacramental 

de tudo que a liturgia celebra na terra.  Dionisio Borobio, ao apresentar a liturgia como 

obra da Trindade, explica justamente esse conceito: 

 

Ao falar de liturgia, pensamos normalmente na ação humana, na 
execução do rito por parte dos ministros...mas, com frequência nos 
esquecemos de que o verdadeiro agente, o autêntico protagonista, o 
centro e o conteúdo principal da ação ritual pertencem a Deus, no modo 
como ele é: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se perdemos 
essa referência, se esquecemos esse sentido, reduzimos nossa liturgia a 
uma simples ação humana ou social ... o original de nossa liturgia não 
são tanto as formas quanto o conteúdo e o mistério...não é tanto o que 
se manifesta e se vê, que está presente e atua, mas que não se vê.237 
 

 

A Liturgia cristã não é um rito isolado sem história, mas uma celebração em 

continuidade com outras celebrações que ao longo da história a comunidade crente 

                                                            
233 Cf ALDAZÁBAL, J. Doxologia. In: Vocabulário básico de liturgia. São Paulo: Paulinas, 2013, p. 124. 
234 Cf Missa com o povo; Oração Eucarística I. Doxologia - “Por Cristo...” –. In: Missal Romano. São 
Paulo: Paulus, 1992, p. 476. 
235 Cf ALDAZÁBAL, J. Vocabulário básico de liturgia. 2013, p. 138. 
236 Cf BECKHAUSER, Alberto. Os fundamentos da sagrada liturgia. Petrópolis: Vozes: 2004, p. 155.  
237 BOROBIO, Dionisio. Celebrar para viver, liturgia e sacramentos da Igreja.2009, p. 33; Cf BOGAZ, 
A. Sagrado; HANSEN, J. Henrique. Liturgia e culto. In: PASSOS, J. Décio; SANCHEZ, W. Lopes.2015, 
p. 557. 
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celebrou, seja a história presente no Primeiro como no segundo Testamento, e na ampla 

história da Igreja através do séculos. Diante de uma explicação coesa para tão grande 

mistério, Ione Buyst a aplica impreterivelmente na prática da Celebração da Palavra de 

Deus: 

 

A Palavra celebrada – seja unida à celebração de um sacramento, seja 
como celebração autônoma – não é uma simples reunião para estudo da 
Bíblia. Como toda celebração litúrgica, ela é celebração do Mistério 
Pascal. É um acontecimento teologal. Tem valor e eficácia sacramental. 
É comunicação de Deus; é presença do Mistério de Cristo agindo aqui 
e agora. É Palavra eficaz do Deus libertador que cria vida nova. Na 
escuta da Palavra, o Espírito implanta em nós a vida nova de seguidores 
de Cristo.238 
 
 
 

 Por ser a liturgia uma realidade teologal,239 ela é eminentemente a principal e 

primeira fonte de espiritualidade para todo batizado, daí a necessidade de ser bem 

compreendida, celebrada e participada: 

 

É desejo ardente na mãe Igreja que todos os fiéis cheguem àquela plena, 
consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas que a própria 
natureza da Liturgia exige e que é, por força do Batismo, um direito e 
um dever do povo cristão, “raça escolhida, sacerdócio real, nação santa, 
povo adquirido” (1 Pd 2,9; 2, 4 -5). Na reforma e incremento da sagrada 
Liturgia, deve dar-se a maior atenção a esta plena e ativa participação 
de todo o povo porque ela é a primeira e necessária fonte onde os fiéis 
hão de beber o espírito genuinamente cristão. Esta é a razão que deve 
levar os pastores de almas a procurarem-na com o máximo empenho, 
através da devida educação.240 
 
 

 A liturgia não é uma ação técnica ou psicológica, mas é ação teologal, isto é, Pai, 

Filho e Espírito Santo se comunicando e entrando em comunhão com seu povo, fazendo-

o participar de sua vida. Deus sempre desejou falar, tocar e transformar seu povo, por 

isso, o faz com linguagens humanas241. Dentro dessa realidade teologal, os fiéis são 

chamados a compreender o Mistério celebrado por meio dos ritos e preces e assim se 

alimentarem espiritualmente. Como o Mistério celebrado brota da Trindade, é necessário 

ir além dos ritos e preces de forma externa. Por isso, a ação ritual é por natureza 

                                                            
238 BUYST, Ione. Liturgia, acontecimento teologal. In: Revista de Liturgia. São Paulo: set/1989, n. 95, p. 
148; Cf CNBB. Doc 43. Animação da vida litúrgica no Brasil. São Paulo: Paulinas, 2000, n 77. 
239 Cf BECKHAUSER, Alberto. Celebrar bem. Petrópolis: Vozes, 2007, p. 17.  
240 SC n. 14. 
241 Cf BUYST, Ione. Participar da Liturgia. São Paulo: Paulinas, 2012, p. 53. 
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mistagógica, isto é, introduz os fiéis no mistério -  não por explicação, mas por 

experiência - tendo os ritos como mediação.242  

Os Pais e Mães da Igreja, já ensinavam que mistagogia é um ensinamento 

ordenado para fazer compreender aquilo que os sacramentos significam para a vida, mas 

que supõe a iluminação da fé que brota dos próprios sacramentos deixado pelo Cristo e 

celebrados pela Igreja. Assim o que se aprende na celebração ritual dos sacramentos, não 

é diferente daquilo que se aprende vivendo de acordo com o que os sacramentos 

significam. Tal experiência só possível que o povo de Deus atinja se toda ação litúrgica 

não for feita de forma mecânica, sem atenção e sem a unção do Espírito de Deus, 

atentando para a presença do Senhor junto de sua comunidade reunida – a comunidade é 

o lugar natural da presença do Senhor.243 

 

 

2   A sacramentalidade da liturgia 

 

A expressão sacramentalidade da liturgia244 não é um muito antiga na história da 

Igreja. A referida expressão também é um legado da caminhada do Concílio Vaticano II. 

Antes do Vaticano II, o termo “sacramento” era usado basicamente para fazer referência 

aos sete Sacramentos: Batismo, Confirmação, Eucaristia, Reconciliação, Unção dos 

enfermos, Ordem e Matrimônio. Como já foi exposto, antes do Vaticano II, falar de 

liturgia, entendia-se basicamente às exterioridades das celebrações -  das “cerimônias”. 

Percebe-se que ainda hoje, passados mais de 50 anos da reforma litúrgica, muitos lugares 

e pessoas ainda não quiseram e/ou não conseguiram fazer essa transposição do aparente 

para o essencial e central.245 

Desde o Concílio Vaticano II, num movimento constante de apuração, prossegue 

o esforço de conduzir o espírito da liturgia da Igreja de volta às suas fontes, isto é, ao 

movimento original de Jesus246; ao espírito das primeiras comunidades e às fontes 

Patrísticas. Porém, mesmo a Igreja tendo o Vaticano II como normativo para toda a sua 

                                                            
242 Cf BUYST, Ione. Liturgia de Coração; espiritualidade da celebração. São Paulo: Paulus, 2007, p. 99.  
243Cf SANCHES, Víctor. A Liturgia como fonte da espiritualidade cristã. In: Manual de Liturgia IV, A 
celebração do mistério pascal. São Paulo: Paulus, 2007, p. 443; Cf BUYST, Ione. Participar da Liturgia. 
2012, p. 55. 
244 Cf SILVA, J. Ariovaldo. Liturgia, eco do mistério, elementos para reflexão e ação. In: Liturgia na ação 
evangelizadora. Brasília: Edições CNBB, 2015, p. 22. 
245 Cf BUYST, Ione. Alguém me tocou; sacramentalidade da liturgia na Sacrosanctum Concilium (SC). In: 
Revista de Liturgia. São Paulo: mar/2003, n.176, pp. 4-9. 
246 Cf PAGOLA, J. Antonio. Jesus, aproximação histórica. Petrópolis: Vozes, 2010, p. 323. 
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ação eclesial, não é difícil se deparar muitas vezes com um movimento de estagnação, ou 

ainda, uma negação de certos princípios básicos da reforma litúrgica conciliar, gerando 

um movimento de ruptura com o protagonismo leigo (a) e abrindo espaço em muitos 

casos para o antigo clericalismo.247 

A respeito do risco da Igreja não seguir coerentemente o movimento de 

renovação e restauração litúrgica do Vaticano II, Ione Buyst oferece uma reflexão 

perspicaz sobre essa tendência: 

 

Uma das grandes mudanças instauradas pelo Concílio Vaticano II foi a 
renovação litúrgica com a Constituição Sacrosanctum Concilium. No 
entanto, nos parece que está havendo uma estagnação, ou pior, na 
prática, uma negação de certos princípios básicos da reforma conciliar. 
Percebemos uma tentativa de retorno ao eclesiocentrismo, clericalismo, 
devocionalismo, sacramentalismo e ritualismo. Além disso, está 
havendo um fechamento da Igreja sobre si mesma, brecando o 
ecumenismo e a abertura para com o mundo. Surge em vários lugares 
uma preocupação em construir templos cada vez maiores e atrair 
multidões para uma liturgia-espetáculo do que em formar um povo 
consciente e competente para agir na sociedade como fermento na 
massa, como pede o Concílio. Temos uma estrutura eclesiástica 
considerável, porém um laicato praticamente inexistente em muitas 
realidades.248 
 
 

A sacramentalidade da liturgia tornou-se um eminente legado para a Igreja, 

justamente porque o Concílio Vaticano II viu a necessidade de se voltar às fontes do 

cristianismo primitivo. E o resultado dessa volta às fontes e origens, foi também a 

mudança de conceitos anteriormente citados. Hoje, fala-se da Igreja como sacramento ou 

como mistério e apresenta toda a liturgia, e não apenas os sete sacramentos, como uma 

ação sacramental; uma ação de Deus que vem salvar seu povo. Daí nasce a expressão 

sacramentalidade da liturgia. Este termo não aparece explicitamente na Constituição 

Sacrosanctum Concilium, mas o sentido é justamente esse – liturgia é sacramento da ação 

de Deus249. Mais adiante, esta Pesquisa abordará também a sacramentalidade da Palavra 

de Deus e a sacramentalidade da assembleia reunida pela Palavra de Deus, ambos os 

conceitos temo como referência a sacramentalidade da liturgia.250 

                                                            
247 Cf BRIGHENTI, Agenor. Em que o Vaticano II mudou a Igreja. São Paulo: Paulinas, 2016, p. 29.  
248 BUYST, Ione. O Concílio Vaticano II e a renovação litúrgica, 50 anos depois. In: entrevista, Revista 
Eletrônica do Instituto Humanitas – UNISINOS. 02/07/2012. 
249 Cf BECKHAUSER, Alberto. Os fundamentos da sagrada liturgia. Petrópolis: Vozes: 2004, p. 90; Cf 
BUYST, Ione. Alguém me tocou; sacramentalidade da liturgia na Sacrosanctum Concilium (SC), In: 
Revista de Liturgia. São Paulo: março/2003, n. 176, p. 5. 
250 Cf BUYST, Ione. Liturgia de Coração; espiritualidade da celebração. 2007, p. 88.  
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Com o exercício e o movimento da volta às origens/fontes, o Concílio Vaticano 

II resgatou o entendimento e ao mesmo tempo a vivência da liturgia sintonizada com a 

história da salvação, conforme se observa nos números II, V, VI, VII e VIII da 

Constituição Sacrosanctum Concilium251. Reorientada pelos ensinamentos dos primeiros 

Padres da Igreja, hoje, a liturgia não é mais vista somente como expressão de meras 

cerimônias, ritualismos, mas em plena comunhão com a caminhada da história da 

salvação, que tem sua expressão maior no Mistério Pascal de Jesus Cristo. Ela é fonte e 

cume da vida da Igreja em missão.252 

Na expressão sacramentalidade da liturgia está sintetizada a ideia de que Deus 

está misteriosamente presente no mundo e faz com que seu desígnio; seu plano para com 

a humanidade aconteça. E tal presença de Deus -  Mistério - é revelada na Pessoa de Jesus 

Cristo - Mistério Pascal. Justamente o Mistério que é celebrado na liturgia, através de 

sinais sagrados, sensíveis e eficazes, para dele os fiéis poderem participar. Emprega-se 

necessariamente, duas palavras: Mistério e Sacramento, também para designar a liturgia 

em seu conjunto e em seus detalhes.253 Tome-se como exemplo: o sal usado no Batismo, 

as celebrações de Exéquias no cuidado com os restos mortais, a Dedicação das Igrejas e 

tantos outros sinais. Nesta perspectiva, Santo Agostinho, aludindo numa ampla reflexão 

chega a enunciar mais de trezentos Mistérios e/ou “sacramentos”254.  

A sacramentalidade da liturgia perpassa pelos sinais sensíveis, que tocam a 

sensibilidade humana desde a sua corporeidade, expressos claramente nos rituais das 

celebrações dos sacramentos: 

 

No uso atual, o conceito de ritual está inflacionado que é preciso fixar 
alguns aspectos elementares. Dentro da ciência litúrgica, ritual significa 
uma ação estruturada, via de regra repetível, estilizada e sancionada por 
um grupo de pessoas. Rituais são ações de responsabilidade de uma 
comunidade, realizadas também em situações de transição da vida...são 
expressão simbólica...o modo de agir dos símbolos...255 
 

 

                                                            
251 Cf SILVA, J. Ariovaldo. Sacramentalidade da liturgia. In: COSTA, Paulo Cézar. Sacramentos e 
evangelização. São Paulo: Loyola, 2004, p. 24. 
252 Cf SC n. 10. 
253 Cf GRILLO, Andrea. Liturgia, epifania da Palavra de Deus na Sacrosanctum Concilium e nos outros 
documentos do Concílio Vaticano II. In: Liturgia Epifania da Palavra de Deus. Brasília: Edições CNBB, 
2014, p. 10.  
254 Cf SILVA, J. Ariovaldo. Sacramentalidade da liturgia. In: COSTA, Paulo Cézar. Sacramentos e 
evangelização. 2004, p. 25. 
255 GERHARDS, Albert; KRANEMANN, Benedikt. Introdução à liturgia. São Paulo: Loyola, 2012, p. 25. 
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A sacramentalidade da liturgia abarca todas as coisas dentro da ação ritual, desde 

os sentidos: ver, ouvir, apalpar, cheirar e degustar; passando pelos sinais: pão, vinho, 

água, óleo, incenso, velas acesas; espaço para celebrar, Mesa da Palavra, Mesa da 

Eucaristia; até mesmo os gestos e movimentos: mãos que se tocam e ungem; pessoas que 

caminham e se reúnem; se cumprimentam com um aceno e se abraçam; cantam e atuam 

em conjunto; osculam o Altar ou uma cruz256. Muitos destes, uma vez também escolhidos 

por Jesus Cristo, foram significados pela Igreja às coisas divinas invisíveis.257 

Nessa compreensão a respeito da sacramentalidade da liturgia, a Comunidade 

Eclesial prossegue seu caminho sob a luz do Vaticano II, luz esta que o texto da 

Sacrosanctum Concilium representa como uma “grande dádiva para a Igreja”258. Uma 

dádiva que, depois de 50 anos, ainda precisa de ser muito insistida e implementada sem 

cansaço. Apesar dos muitos avanços, ainda há muito o que se fazer, particularmente na 

formação dos ministros ordenados e na participação dos fiéis leigos na liturgia da Igreja. 

Sabe-se que seu conteúdo provocou várias incompreensões e ataques internos e externos, 

mas a Sacrosanctum Concilium continua sendo um grande sopro do Espírito Santo que 

ainda tem muito a dizer para a atual e demais gerações259. 

Recorde-se sempre que a liturgia é a expressão da Igreja como Povo de Deus. E é 

por isso que ele exerce na Igreja um profundo influxo como comunhão e missão. A Igreja 

tem vitalidade por sua vida, liturgia e missão. Tudo isso transparece quando os fiéis se 

reúnem em celebração, pois, a liturgia incorpora a comunidade cristã como um todo e 

possibilita aos batizados tocarem o Mistério. Às vezes se pergunta se a liturgia pressupõe 

ou se ela cria a comunidade, mas a resposta a essa dúvida é que ela só pode criá-la, se já 

existir de certa maneira em si mesma. Portanto, eis o sentido da unidade que reúne os 

batizados na liturgia em primeiro lugar, para exprimir, aprofundar e aumentar a comunhão 

entre si. Porque a Igreja assim crê, a liturgia sempre será um lugar teológico por 

excelência.260 

                                                            
256 Cf SILVA, J. Ariovaldo. Sacramentalidade da liturgia. In: COSTA,Paulo Cézar. Sacramentos e 
evangelização. 2004, p. 26. 
257 Cf SC n. 33. 
258 JUNGMANN, Josef Andreas. Uma dádiva inapreciável de Deus à sua Igreja. In: BARAÚNA, 
Guilherme. A sagrada liturgia renovada, 2014, pp. 121-126. 
259 Cf FRADE, Gabriel. A Sacrosanctum Concilium, elementos para uma história da gênese do texto. In: 
ABREU, Elza Helena de; SOUZA, Ney de. Concílio Vaticano II; memória e esperança para os tempos 
atuais. 2014, p. 163. 
260 Cf POWER, David. A celebração sacramental e o ministério litúrgico. In: Revista Concilium. Petrópolis: 
Vozes, 1972, n. 72, p. 150. 
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3 A ação do Espírito Santo na Liturgia 

 

É por meio da ação do Espírito Santo de Deus que se compreende com clareza os 

vínculos intrínsecos entre Cristo e a liturgia da Igreja; a Palavra de Deus e a comunidade-

eclesial. A Liturgia e a Palavra de Deus nela proclamada, se afirmam pelo agir do Espírito 

Santo; assim como a resposta de fé e o comportamento verdadeiramente cristão.261 

A ação do Espírito Santo não só precede, acompanha e segue toda a liturgia, como 

também sugere ao coração de cada pessoa, tudo o que na proclamação da Palavra foi dito 

por Deus à toda a comunidade dos fiéis reunidos (Cf Jo14,15-17). O Espírito de Deus 

consolida a unidade de todos os presentes e fomenta a diversidade de carismas e a 

multiplicidade de ações. A Palavra de Deus celebrada pela comunidade da forma como o 

Vaticano II a resgatou para a liturgia, será de fato sempre viva e eficaz (Cf Hb 4,12) pelo 

poder do Espírito Santo, e revelará o amor ativo do Pai entre os homens e mulheres.262 

Quando o Pai comunica sua Palavra pra comunidade reunida; Jesus anuncia o 

Evangelho da vida; as Pessoas Divinas sempre esperam uma resposta dos fiéis, que 

consiste em escutar e adorar em “Espírito e verdade” (Cf Jo 4,23). Essa resposta e essa 

vivência espiritual que são esperadas por Deus, não se conseguem só com o esforço 

pessoal, mas o Espírito Santo, que inspirou as Escrituras, atua no coração dos fiéis e no 

interior da Palavra, concedendo uma eficácia atual e sempre nova.263 

O fruto da liturgia é conduzir os fiéis à uma vida no Espírito em plena comunhão 

com o Ressuscitado. O Espírito Santo faz os batizados conhecerem e crescerem na 

amizade com o Senhor Ressuscitado - chegar ao ponto de uma vida plenamente 

sacramental. Essa vida divina, nasce e se desenvolve nos fiéis a partir da vivência 

frequente da celebração litúrgica conduzida pelo Espírito Santo. Por isso, a proposta deste 

estudo é que os fiéis não contem apenas com a Missa presidida e celebrada aos domingos 

em sua paróquia, mas que tenham a oportunidade e a motivação de celebrar a Palavra de 

Deus constantemente para crescer na vida divina. 

                                                            
261 Cf CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Animação da vida litúrgica no Brasil. 
São Paulo: Paulinas, 2002, n. 49. (Doc. 43); Cf BÉGUERIE, Philippe; BEZANÇON, Jean-Noel. A missa 
de Paulo VI, retorno ao coração da tradição. São Paulo: Paulus, 2016, p. 79. 
262 Cf ELENCO DAS LEITURAS DA MISSA (ELM). São Paulo: Paulinas, edição revisada, 1981, nn. 04 
e 09; Cf. MANZATTO, Antonio. Cristologia latino-americana. In: Temas de teologia latino-americana. 
SOUZA, Ney de. São Paulo: Paulinas, 2007, p. 62.   
263 Cf SOUZA, M. de Barros. Celebrar o Deus da vida, tradição litúrgica e enculturação. São Paulo: 
Loyola, 1992, p. 33 
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De fato, o fiel é chamado a cooperar com a graça na ação litúrgica como bem 

disseram os Padres Conciliares na Constituição Sacrosanctum Concilium; mas quem dá 

eficácia e uma resposta verdadeira para que se traduza na vida o que se escuta na 

celebração litúrgica é o Espírito Santo. Não se pode deixar de salientar que a leitura, a 

meditação e a escuta perseverante da Palavra de Deus tornam o povo de Deus mais dócil 

ao Espírito Santo, mais preparado para a Missa em sua paróquia e por sua vez para atuar 

como agentes na comunidade dos batizados.264  

Recorda-se que esta Pesquisa se propõe desde sua Introdução, motivar e estudar 

as diferentes modalidades de Celebração da Palavra de Deus,265 de forma constante e 

acessível às famílias; reunidas nas casas, varandas, chácaras, condomínios, na rua, nas 

fábricas e onde for possível e necessário, com constância e assiduidade.  

O caminho do cristão e seu itinerário de conversão, não é senão a resposta ao dom 

que Deus faz de si e o esforço no sentido de acolher esse dom de modo cada vez mais 

pleno e profundo, na docilidade à ação do Espírito Santo: 

 

A Palavra de Deus, quando anunciada pela Igreja e posta em prática, 
ilumina os fiéis, pela atuação do Espírito Santo, e os impele a viver em 
sua totalidade o mistério do Senhor. A Palavra de Deus, com efeito, 
recebida com fé, move todo o interior do homem à conversão e a uma 
vida resplandecente de fé, pessoal e comunitária, já que é o alimento da 
vida cristã e a fonte de toda a oração da Igreja.266 
 

 

O Espírito Santo é quem conduz para que a liturgia seja vivida sinceramente e 

afetuosamente, fugindo do mero ritualismo, isto é, ritos realizados por obrigação, apenas 

por rotina, preceito ou tradição social. O Espírito de Deus faz com que a liturgia saia do 

coração e atinja o coração das pessoas, oposto de uma liturgia superficial, que não brota 

e não alcança o íntimo, o núcleo da personalidade.267  

O Espírito Santo leva a Igreja para uma liturgia de coração, isto é, uma 

espiritualidade litúrgica de fato; uma vivência espiritual, onde são somados a 

subjetividade da participação e experiências litúrgicas com a objetividade do Mistério 

celebrado: dimensão afetiva e intelectiva; afetividade e razão, fervor e intuição. É preciso 

                                                            
264 Cf PALUDO, Faustino; D’ANNIBALE, Miguel Angel. A Palavra de Deus na Celebração. In: Manual 
de Liturgia II, celebração do mistério pascal. São Paulo: Paulus, 2015, p. 158; Cf. ELENCO DAS 
LEITURAS DA MISSA (ELM). 1981, n. 12. 
265 Cf BUYST, Ione. A Palavra de Deus na liturgia. São Paulo: Paulinas, 2001, p. 43. 
266 ELM  n. 47.  
267 Cf ALDAZÁBAL, José. Dicionário básico de liturgia. Espírito Santo. São Paulo: Paulinas, 2013, p. 
133.  
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encontrar o lugar do coração e fazer descer o Espírito no coração, para que a graça do 

Espírito de Deus possa fluir nas pessoas e invocar o nome de Jesus.268 

A comunidade é chamada a se perguntar se está celebrando com devida verdade 

e aquilo que é mais puro e verdadeiro. E ainda: onde está a verdade da liturgia; onde está 

a verdade dos ritos? Quando há espaço e comunhão, o Espírito conduz à tais indagações 

e perguntas, do contrário cairá no pecado: “Este povo me honra com os lábios, mas o 

coração está longe de mim” (Cf Mc 7,6). A verdade dos ritos; da liturgia e da oração está 

na relação com o Senhor. É preciso renovar a partir do Espírito Santo de Deus toda a ação 

litúrgica que é celebrada, sempre de dentro pra fora; fazendo tudo de coração, unindo 

liturgia e vida, liturgia e missão - sempre no coração de Deus.269 

Em muitos lugares, o povo de Deus, ainda não foi iniciado nos Mistérios; ainda 

carece de abertura à ação do Espírito Santo para ingressar num processo mistagógico: 

 

A catequese mistagógica, redescoberta depois do Concílio Vaticano II, 
ainda não foi devidamente introduzida em toda realidade eclesial. 
Sintetizando, podemos dizer: é uma catequese que, partindo dos ritos, 
entendidos como sinais e interpretados teologicamente à luz da história 
da salvação, nos possibilita fazer uma experiência de encontro vivo com 
Jesus Cristo, na plena participação na liturgia, de tal modo que a vida 
vai sendo progressivamente transformada graças a esta participação.270 
 

 

A celebração do Mistério passa pelos sentidos humanos, e não há problema em 

sentir algo bom quando se vivência a liturgia; talvez o risco esteja quando se prima e 

busca apenas emoção como forma de envolvimento nas celebrações. A ação do Espírito 

de Deus na liturgia passa pelo sentir, mas não se restringe no emocionar-se. Nas 

celebrações litúrgicas da Igreja, particularmente quando se celebra a Eucaristia, é o 

Espírito de Deus quem prepara a Igreja pra acolher Cristo; une os cristãos no único Corpo 

de Cristo; desperta a fé, a conversão e a memória da Igreja; possibilita a compreensão 

espiritual da Palavra de Deus proclamada, meditada e rezada; suscita ação de graças; torna 

presente Cristo na Eucaristia (epíclese) e depois faz recordação (anámnese).271 

                                                            
268 Cf CORBON, Jean.  Liturgia de Fonte. São Paulo: Paulinas, 1981, pp. 157-164; Cf BUYST, Ione. 
Liturgia de coração; espiritualidade da celebração. São Paulo: Paulus, 2007, pp. 8-9. 
269 Cf BUYST, Ione. Liturgia de coração, espiritualidade da celebração. 2007, p. 40.  
270 BUYST, Ione. Uma questão de sandálias. In: Liturgia na ação evangelizadora. Brasília: Edições CNBB, 
2015, pp. 36-39; Cf SC n. 64. 
271 Cf BUYST, Ione; SILVA, J. Ariovaldo. Um povo que celebra. In: O mistério celebrado, memória e 
compromisso I. São Paulo: Paulinas, 2006, pp. 93-109.  
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Seguindo o raciocínio de Gerhards e Kranemann, é possível afirmar que, a liturgia 

celebrada se prolonga na vida graças à ajuda do Espírito, pois, Ele apressa a vinda do 

Reino, une a Igreja com a missão de Cristo, põe a comunidade em comunhão com Cristo, 

promove a fraternidade entre os irmãos e irmãs, e impele o testemunho e o serviço da 

caridade.  

 

Diversamente da teologia do Oriente, a teologia ocidental não deu 
muito destaque à dimensão pneumatológica da teologia. Lá a oração 
para pedir o dom do Espírito Santo pode ser contada entre um dos 
aspectos elementares de toda a liturgia; a pneumatologia representa um 
fundamento essencial da teologia da liturgia ... a pneumatologia da 
liturgia firma-se no testemunho neotestamentário, que já encontra a 
dimensão da experiência do Espírito no Antigo Testamento, mas é 
marcado também essencialmente pelas experiências pós-pascais do 
Espírito...É o Espírito Santo quem capacita o homem para a celebração 
litúrgica. A liturgia é, portanto, essencialmente acontecimento do 
Espírito. A assembleia de homens para celebrar a liturgia e a edificação 
da assembleia em Igreja são igualmente um acontecimento 
pneumatológico.272 

 

 

Importante também salientar que não é apenas na Celebração Eucarística que se 

contempla uma ação epiclética; ao Celebrar a Palavra de Deus, a comunidade reunida 

também desfruta dessa ação do Santo Espírito de Deus. O Espírito Santo é o inspirador 

dos Livros Sagrados; no presente e perpetuamente; Ele atua nos fiéis que escutam a 

Palavra; dá eficácia nas repostas dos fiéis; congrega a Igreja que se reúne; promove o 

diálogo entre o povo e Deus e Deus e o seu povo - Ele faz a Palavra se tornar sacramento 

e finalmente ilumina os gestos dos fiéis. O Espírito Santo é sempre o protagonista -  Ele 

é o responsável pela eficácia salvadora da Palavra de Deus a todo em qualquer momento 

em que os fiéis se reúnem.273 

 

 

4 A Mesa da Palavra de Deus 

 

Depois de refletir sobre a ação e atuação do Espírito Santo na liturgia da Igreja é 

preciso continuar um estudo sobre outras dimensões de resgate que os Padres Conciliares 

                                                            
272 GERHARDS, Albert; KRANEMANN, Benedikt. Introdução à liturgia. São Paulo: Loyola, 2012, p. 
171.  
273 Cf ALDAZÁBAL, J. A mesa da Palavra I. São Paulo: Paulinas, 2007, p. 24; Cf ELM 1981, nn. 02–04; 
nn. 06– 07; n. 12;  n. 28;  n. 41;  nn. 47-48.   
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do Vaticano II recomendaram. Por isso, é importante recordar que na celebração litúrgica, 

particularmente na Missa, os fiéis se sentam e se alimentam em duas Mesas Sagradas e 

ambas dão à Deus um único culto. O Vaticano II recuperou a Mesa da Palavra de Deus 

como fonte de espiritualidade e fé. Hoje, qualquer grupo de batizados, reunidos na 

intenção da Igreja, podem preparar onde estiverem essa Mesa da Palavra274; nela se sentar 

e alimentar a sua fé.  

Os Padres Conciliares do Vaticano II, deixaram explícito a preocupação sobre a 

falta de acesso e interesse pela Palavra de Deus que até então havia na Liturgia da Igreja:  

 

Trata-se não apenas de que a “a mesa da Palavra de Deus seja preparada 
com mais abundância para os fiéis”, como pedia a Sacrosanctum 
Concilium 51 e que já se realizou objetivamente com os novos 
Lecionários, mas também de que se cumpra igualmente a outra grande 
instrução: “É preciso fomentar aquele amor suave e vivo para com a 
Sagrada Escritura que testemunha a venerável tradição dos ritos...” (SC 
24)275 
 

 

 Indicou-se no primeiro capítulo que assembleia sinagogal, particularmente em sua 

forma estrutural, é fonte da Celebração da Palavra de Deus. Por isso hoje, quando a 

comunidade reunida para a Celebração da Palavra de Deus, se senta à Mesa da Palavra, 

ela está dando continuidade ao costumes dos primeiros pais na fé; bem como das 

primeiras comunidades apostólicas que, pelo Espírito e pela fé se reuniam, buscando 

seguir o Ressuscitado.  

Nada está no passado, ainda hoje, reunir-se para a Celebração da Palavra de Deus, 

proclamar e interpretar os textos bíblicos e finalmente aplica-los à realidade da vida para 

dar frutos é perpetuar a mensagem do Senhor que prometeu cuidar e ficar com os seus até 

o final dos tempos: 

  

A comunidade está reunida em torno do Ressuscitado. É ele quem fala 
quando se leem as Sagradas Escrituras. É o Espírito dele, derramado 
sobre nós, que recorda o sentido dos acontecimentos da salvação, nos 
dá a capacidade de compreender a mensagem de Jesus e nos coloca em 
comunhão com ele. Dessa forma, a fé é alimentada e cresce a união 
entre os membros da comunidade.276  

                                                            
274 Cf SILVA, J. Ariovaldo. Os elementos fundamentais para o espaço litúrgico para a celebração da 
missa. São Paulo: Paulus, 2006, p. 29. 
275 ALDAZÁBAL, J. A mesa da Palavra I; elenco das leituras da missa e comentários. São Paulo: Paulinas, 
2007, p. 05; Cf SC n. 24. 
276 BUYST. Ione; SILVA, J. Ariovaldo. A Palavra de Deus. In: O mistério celebrado; memória e 
compromisso I. São Paulo: Paulinas, 2006, p. 126. 
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 O Vaticano II incentivou a redescoberta da Palavra de Deus. Hoje, sentar à Mesa 

da Palavra e celebrá-la com fervor, é experimentar a mistagogia perpassando por esses 

três momentos: na proclamação da Palavra, na interpretação e na confrontação com a 

vida.  

Estando à Mesa da Palavra, ouvidos e corações precisam estar atentos ao que se 

proclama; é preciso entrar no texto, compreendê-lo e finalmente olhar para a realidade e 

perceber nela os sinais de que Deus está falando para todos por meio de sua Palavra. Por 

isso, a Mesa da Palavra é o momento em que a comunidade reunida como Assembleia 

litúrgica e orante ouve a proposta do seu Senhor pelas Leituras Bíblicas, Salmo, 

Evangelho e Homilia. Foi desejo dos Padres Conciliares do Vaticano II, que os fiéis 

recuperasse esse direito de fazer uso e usufruir de forma abundante e variada dessa Mesa, 

particularmente na Celebração da Palavra de Deus, encontrando nela o alimento para as 

diversas situações do cotidiano.277  

 Até mesmo para aqueles que subestimam a importância da Celebração da Palavra 

de Deus, vale lembrar que a prática de sentar à Mesa da Palavra com qualidade, leva o 

batizado depois a entender que essa Palavra se faz Carne – dabar; dito e feito278 (Cf Jo 

1).  

Em toda missa, a segunda Mesa, isto é, a Eucarística, não existe sem a primeira, 

para que ambas formem um único ato de culto. O Senhor, portanto, fala e depois faz 

acontecer: 

 

As duas partes de que se compõe de certa forma a Missa, isto é, a 
Liturgia da Palavra e a Liturgia Eucarística, estão estreitamente unidas, 
que formam um só ato de culto.279  
 
 

 Mesmo que se possa distinguir as duas Mesas na celebração litúrgica, isto é, Mesa 

da Palavra e Mesa Eucarística,280 a Igreja insiste em ensinar que elas estão estreitamente 

unidas, e que na verdade, são senão uma só Mesa, na qual é servida a Palavra que se fez 

Carne. Na Mesa Eucarística, os fiéis se alimentam do Pão da Vida que desceu do céu (Cf 

                                                            
277 Cf SC nn. 9; 35; 52; Cf Dei Verbum (DV) n. 21. 
278 Cf BENTO XVI. In: Exortação Apostólica Verbum Domini, n. 53. 
279 SC n. 56. 
280 Cf DV n. 21. 
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Jo 1,14; 6,35) Verbo; Palavra -  feita Carne. A Palavra viva faz-se sinal eficaz e ressoa 

em acontecimento real do que se celebra.281  

 Recorde-se que toda proclamação da Palavra de Deus deve levar os fiéis a terem 

sabor e envolvimento no rito. Nenhum rito é possível ou compreensível sem a relação 

com a Palavra de Deus; pois, a Palavra celebrada é sempre ação de culto. Celebrar a 

Palavra é continuar a mensagem de Jesus na Igreja dos seus seguidores; é percorrer um 

caminho sacramental, porque nele há a presença de Cristo em sinais sensíveis e não 

apenas na Eucaristia.282 

 A Palavra de Deus proclamada na Assembleia litúrgica já constitui um rito 

memorial do Mistério celebrado; tem caráter sacramental. Palavra e Eucaristia 

relacionam-se tão intimamente que não podem ser compreendidas uma sem a outra: a 

Palavra de Deus faz-se Carne, sacramentalmente, no evento eucarístico; a Eucaristia abre 

a inteligência para a Palavra de Deus, com ela por sua vez, ilumina e explica todo o 

mistério eucarístico.283 

 Triacca, explica que ambas as Mesas são partes constitutivas do mesmo evento de 

salvação, e por isso nunca perdem sua originalidade. A diferença que há entre as duas 

Mesas, é apenas na ordem lógica e cronológica e não de ordem teológica como muitos 

autores já expuseram. As respectivas importâncias das duas Mesas, se encontram não 

propriamente dito na dignidade de natureza e sim na diversidade de funções.284 Aldazábal 

na mesma linha de raciocínio afirma: “Na Eucaristia, celebrar a Palavra, já é uma 

primeira comunhão com Jesus Cristo”.285 

 Os Padres Conciliares do Vaticano II afirmaram que Palavra de Deus é o eixo 

fundamental de toda a liturgia cristã. Ela é ouvida também por meio de diversos ritos – a 

Palavra é a inspiração dos ritos, cantos e preces. Ainda lembram que a expressão Mesa 

da Palavra é muito antiga e os primeiros cristãos sempre se sentaram à Mesa na Casa de 

Deus que é a Casa da Igreja. Enalteceram a importância da Mesa da Palavra de Deus na 

liturgia para que os fiéis desfrutassem dela com maior abundância e amplitude, o que já 

não existia mais.286 

                                                            
281 Cf BOROBIO, Dionisio. Celebrar para viver. Liturgia e sacramentos da Igreja. São Paulo: Loyola, 
2009, p. 237; Cf COSTA, Valeriano Santos. Celebrar a Eucaristia. São Paulo: Paulinas, 2008, p. 19. 
282 Cf TRIACCA, Achille M. Bíblia e Liturgia. São Paulo: Paulinas, 1992, p. 138. 
283 Cf Verbum Domini, nn. 55; 64; Cf BERCKHAUSER, Alberto. Sacrosanctum Concilium; Texto e 
comentário. São Paulo: Paulinas, 2013. p. 82. 
284 Cf TRIACCA, Achille M. Bíblia e Liturgia. São Paulo: Paulinas, 1992, p. 138. 
285 ALDAZÁBAL, José. Celebrar a Eucaristia com crianças. São Paulo: Paulinas, 2008, p. 35.  
286 Cf PALUDO, Faustino; D’ANNIBALE, Miguel. Angel. A Palavra de Deus na Celebração. In: Manual 
de Liturgia II; celebração do mistério pascal. São Paulo: Paulus, 2015, p. 174.  
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 É importante observar que, fora sob o impulso do Movimento Bíblico, que a 

Igreja, através do seu magistério, motivou a comunidade cristã a voltar o seu olhar para a 

Palavra de Deus, procurando ali o alimento, a mensagem que sustenta a vida da própria 

Igreja, e tal entendimento que já era semente germinada, foi considerado pelos Padres 

Conciliares do Vaticano II.287 

 Bebendo das fontes dos Pais e Mães da Igreja, o Vaticano II achou respaldo para 

a importância da união entre as duas Mesas: 

 

...e se diz que bebemos do sangue de Cristo não somente com o rito dos 
sacramentos, mas também quando recebemos suas palavras nas quais 
consiste a vida, como também ele mesmo diz: “As palavras que digo 
são espírito e vida” (Cf Jo 6,63) ... (Orígenes, Homilia 16, 9.)288  

 
 

 A liturgia toda “fala” - é um diálogo entre Deus e o seu povo. Deus alimenta seu 

povo através da liturgia quando por sua Igreja serve a Mesa da Palavra e a Mesa do Corpo 

Eucarístico; valorizando sua igual dignidade. Por isso mesmo, depois de recuperar essa 

teologia, definitivamente sempre as deixará estreitamente unidas. Eis a unidade e a 

profundidade: o que se celebra na Palavra faz parte do sacramento da Eucaristia.289 

Na Celebração da Palavra de Deus, não ocorre apenas uma antecipação, o 

conhecimento, a proclamação e a evocação, nela já sucede um acontecimento salvífico, 

quando Cristo já está agindo com sua presença salvadora pela qual já se realizam de um 

modo determinado a salvação e a aliança proclamadas.290 

 Ainda remetendo aos Padres Apostólicos, além de Orígenes, como anteriormente 

foi citado, São Jerônimo também inspirou os Padres Conciliares do Vaticano II na 

teologia de resgatar a importância da Mesa da Palavra de Deus: 

 

...mas ainda, como a Carne do Senhor é verdadeira comida e seu 
Cangue verdadeira bebida (Cf Jo 6,56), analogamente, o único bem na 
vida presente é isso: comer sua Carne e beber seu Sangue; não somente 
no mistério (Eucaristia), mas também na leitura e proclamação das 
Escrituras... (São Jerônimo, Eccl. 3,12 ss.)291 

                                                            
287 Cf TRIACCA, Achille M. Bíblia e Liturgia. 1992, p. 135. 
288 BOROBIO, Dionísio. Celebrar para viver, liturgia e sacramentos da Igreja.2009, p. 245. 
289 Cf TRUDEL, Jacques. Liturgia, epifania da Palavra de Deus no capítulo VII da Sacrosanctum 
Concilium. In: Liturgia Epifania da Palavra de Deus. Brasília: Edições CNBB, 2014, p. 112.  
290 Cf ELM n. 46.  
291 BOROBIO, Dionísio. Celebrar para viver, liturgia e sacramentos da Igreja. 2009, p. 245. 
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 A reforma do Ordinário da Missa, movida pela Constituição Sacrosanctum 

Concilium, passa a mostrar a real necessidade da Igreja enriquecer seus fiéis com a Mesa 

da Palavra de Deus, valor que se perdera nas mudanças litúrgicas ocorridas no decorrer 

da história antes do Vaticano II.292 

 Um pouco mais adiante, ao chegar no estudo do ciclo do Ano Litúrgico, o qual a 

Celebração da Palavra de Deus também deve seguir, será possível observar o quanto a 

Igreja ganhou com a reforma litúrgica conciliar, bem como o valor inseparável da Palavra 

e da liturgia: 

 

Para que a Mesa da Palavra de Deus seja preparada, com maior 
abundância, para os fiéis, abram-se largamente os tesouros da Bíblia, 
de modo que, dentro de certo número de anos, sejam lida ao povo as 
partes mais importantes da Sagrada Escritura.293 
 
 
 

  Foi dessa maneira que renovação conciliar do Vaticano II, recolocou a 

Palavra de Deus no seu devido lugar: dentro das celebrações litúrgicas. Hoje, para os 

batizados, sentar-se junto à Mesa da Palavra é antes de tudo conhecer também sua filiação 

divina, história da salvação e alimento de fé. A Palavra de Deus celebrada pelas famílias, 

conduz constantemente à verdade de que fé cristã está devidamente enraizada na história. 

Ela faz os cristãos conhecerem a Pessoa, a missão e projeto de vida de Jesus.294  

Deus não parou de falar; Ele continua falando hoje. Por isso, sentar-se junto à 

Mesa da Palavra é para justamente ouvir o Senhor que não abandonou o seu povo. A 

Palavra é o fundamento da fé do povo de Deus. A comunidade ouve o Deus de Israel e 

faz memória de Jesus Palavra que lê, escuta, partilha e medita. 

 Refletir sobre Jesus é contemplar sua Encarnação, Vida, Missão, Paixão, Morte e 

Ressurreição. Conduzida pelo Espírito Santo, a comunidade abastecida pela Palavra, pode 

acreditar e falar do Reino que Jesus trouxe, atualizando seus gestos e palavras. É dessa 

forma que se entende a missão de Jesus e hoje a de seus discípulos missionários. Palavra 

                                                            
292 Cf BERCKHAUSER, Alberto. Sacrosanctum Concilium; Texto e comentário. São Paulo: Paulinas, 
2013, p. 76; Cf VASCONCELLOS, P. Lima; SILVA, Rafael R. O Vaticano II e a leitura da Bíblia. São 
Paulo: Paulus, 2015, p. 45. 
293 SC n. 51. 
294 Cf BUYST, Ione; FRANCISCO, João Manoel. O Sacramento da Eucaristia; raiz e centro da comunidade 
cristã. In: O mistério celebrado: memória e compromisso II. São Paulo: Paulinas, 2004, p. 41. 
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celebrada é momento em que o Espírito transfigura palavras humanas em palavras 

inspiradas; tornando-as o tesouro da Palavra de Deus. É esse mesmo Espírito que na 

epiclese litúrgica, consagra o pão e o vinho em Corpo e Sangue de Cristo Jesus, que até 

há pouco, na liturgia da Palavra, dentro de uma Missa, era apenas o Verbo.295  

Portanto, recuperando a expressão: Mesa da Palavra de Deus preparada para os 

fiéis com maior abundância; tesouros da Bíblia que devem ser abertos; a renovação 

conciliar do Vaticano II, concedeu o devido valor teológico ao trato da Palavra. Hoje, 

para o povo da Nova e Eterna Aliança, há uma convicção fundamental de fé, de que o 

próprio Cristo proclama a Boa Nova na liturgia, e assim acontece com a sua presença viva 

na Mesa da Palavra.296 

 

 

5 A Dei Verbum e a Verbum Domini na sacramentalidade da Palavra de Deus 

 

Na Mesa da Palavra, enquanto a liturgia é celebrada, Deus serve aos seus filhos e 

filhas, a sua própria Palavra viva e eficaz. Por isso, esta Pesquisa avança no estudo 

teológico de motivar a Celebração da Palavra de Deus como uma fonte para alimentar a 

fé dos batizados. Depois de ter já apontado a sacramentalidade da liturgia da Igreja, o 

intuito agora é apresentar como o Vaticano II, através da Constituição Dei Verbum 

recuperou e deu visibilidade à sacramentalidade da Palavra de Deus, bem como apoiar-

se na profunda reflexão que o Sínodo dos Bispos sobre a Palavra de Deus na vida e na 

missão da Igreja, orientou toda a comunidade eclesial com a Exortação Apostólica 

Verbum Domini do Papa Bento XVI.  Além disso, nos itens que seguirão, será 

desenvolvido mais uma parte do caminho a ser percorrido, apontando que a 

sacramentalidade da Palavra de Deus garante a sacramentalidade da Assembleia reunida 

em torno dessa Palavra Sagrada, e que por sua vez dá à Celebração da Palavra de Deus 

garantia de Mistério Pascal de Cristo.297 

Quando se propõe refletir a restauração litúrgica promovida pelo Vaticano II, o 

foco é sempre a Constituição Sacrosanctum Concilium, mas, no desejo de se valorizar a 

Celebração da Palavra de Deus como meio de evangelização, é preciso argumentar 

                                                            
295 Cf FRANCISCO. Exortação apostólica Evangelii Gaudium. São Paulo: Paulus, 2013, n. 111. 
296 Cf GERHARDS, Albert; KRANEMANN, Benedikt. Introdução à liturgia. São Paulo: Loyola, 2012, p. 
206. 
297 Cf PALUDO, Faustino; D’ANNIBALE, Miguel Angel. A Palavra de Deus na Celebração. In: Manual 
de Liturgia II; celebração do mistério pascal. São Paulo: Paulus, 2015, p. 159. 
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teologicamente a sacramentalidade da própria Palavra, por isso, faz-se necessário 

ressaltar pontos importantes oferecidos pela Constituição Dogmática Dei Verbum, bem 

como a Exortação Apostólica Verbum Domini. É este caminho que agora será percorrido. 

A Dei Verbum ocupou um lugar fundamental no propósito de aggiornamento que 

desejava o Vaticano II, e abriu uma nova etapa para a teologia e para os estudos bíblicos. 

Em sua estrutura, essa Constituição se apresenta organicamente do campo mais amplo: 

Revelação-Palavra de Deus; para o campo mais específico: Tradição; chegando nos meios 

pelos quais se dá a Revelação: Tradição-Escritura.298 

Bento XVI apontou na Exortação Apostólica Verbum Domini que a Constituição 

dogmática Dei Verbum deu um grande impulso à redescoberta da Palavra de Deus na vida 

da Igreja.299 A Igreja deve escutar e anunciar a Palavra de Deus, pois, a Revelação é 

iniciativa e dom gratuito de Deus. A Revelação é essencialmente a comunicação de uma 

Pessoa: Deus revela a si mesmo, seu mistério, o mistério de sua vontade e a participação 

dos homens e mulheres na sua vida divina.300 

A Revelação se origina no amor – Deus é Amor – e tal amor se deu a conhecer 

por meio de acontecimentos e palavras que levam os homens a conhecer a Verdade 

profunda: Jesus Cristo, mediador e plenitude da Revelação. Com sua vida, obra e palavra; 

por seu Mistério Pascal e o envio do Santo Espírito, Jesus é a Revelação definitiva: a 

plenitude. Cabe unicamente ao homem, oferecer sua fé como resposta à Revelação; onde 

Ele, o Senhor, estará sempre auxiliando com sua graça para compreender mais 

eficazmente tal Revelação.301 

Apresentando a necessidade se conhecer Deus pela Sagrada Escritura, e como 

chegar a esse conhecimento, Konrad Schaefer, cita uma passagem importante de Santo 

Hipólito no Tratado contra a heresia de Noeto: 

 

Único é o Deus que conhecemos, irmãos, e não por outra fonte que não 
seja a Sagrada Escritura. Devemos pois, saber o que ela anuncia e 
ensina ...Consideremos tudo isso, não segundo nosso próprio arbítrio e 
interpretação pessoal, nem fazendo violência aos dons de Deus, mas 
como ele próprio nos ensinou pelas Santas Escrituras.302 

                                                            
298 Cf LUTZ, Gregório. Celebrar em espírito e verdade. São Paulo: Paulus, 2005, p. 18.  
299 Cf BENTO XVI, Exortação Apostólica Verbum Domini, sobre a Palavra de Deus na vida e na missão 
da Igreja. São Paulo: Paulinas, 2010, n. 03.  
300 Cf DV n. 01; Cf VASCONCELLOS, Pedro Lima; SILVA, Rafael R. O Vaticano II e a leitura da Bíblia. 
2015, p. 45. 
301 Cf DV nn. 02-05. 
302 Cf SCHAEFER, Konrad. Espírito e vida; nos cinquenta anos da Dei Verbum. In: O Concílio Vaticano 
II; batalha perdida ou esperança renovada. São Paulo: Paulinas, 2015, p. 129.  
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A Palavra de Deus é venerada pela Igreja, e junto com a Tradição, é regra suprema 

de fé. Deve ser acessível a todos os fiéis e que estes tenham meios de aprofundá-la. Cabe 

a Igreja ajudar nessa tarefa. Todas as formas de ministério exercidos na Igreja devem se 

apoiar na Palavra de Deus, particularmente, os que se dedicam ao ministério da Palavra 

devem cada vez mais se familiarizar com ela e comunicar suas riquezas. Aos fiéis em 

geral, é incentivado o contato frequente com a Palavra de Deus – principalmente pela 

leitura, celebração e estudo. É desta maneira que a Palavra de Deus se difundirá e trará 

novo impulso à Igreja.303 

Através da Dei Verbum, os Padres Conciliares do Vaticano II exaltaram 

novamente para a Igreja, a necessidade de que os fiéis podem e precisam ter mais contato 

frequente com a Palavra de Deus para alimentar sua fé e serem evangelizados. Ela é um 

meio importante, pois, ilumina e interpela não só a existência humana em geral com seus 

desafios de sempre, mas também a realidade e os cenários que se apresentam hoje na 

Igreja e na sociedade. Nesta perspectiva, a Celebração da Palavra de Deus, em todas as 

suas modalidades, mas não como substitutivo da Missa, e sim como âncora, 

aprofundamento e busca incessante de conhecimento da verdade Divina, surge como via 

para essa constante iluminação e interpelação da Palavra na vida das pessoas.304 

A Palavra de Deus, diferente das palavras humanas, não se gasta pelo uso e não 

se cansa, mesmo quando repetida todos os dias. Nenhuma voz humana chega ao homem 

com tal profundidade como a Palavra de Deus consegue chegar. A Palavra de Deus 

penetra a alma; sacode e transforma a realidade com a força de sua suavidade.305 

Konrad Schaefer, recorda também Santo Ambrósio, que ao comentar o Salmo 118 

chama a atenção que a Palavra de Deus é imprescindível na vida cristã: “A Palavra de 

Deus é a substância vital de nossa alma; a alimenta, a apascenta e a governa; não há 

outra coisa que possa fazer a alma do homem viver, afora a Palavra de Deus.”306 

Toda celebração da liturgia e dos sacramentos, não podem mais esquecer aquilo 

que os Padres Conciliares do Vaticano II deixaram como legado: a Palavra de Deus tem 

um contexto na liturgia e não deve se divorciar desse contexto litúrgico, pois, é assim que 

                                                            
303 Cf DV nn. 21-26; 303Cf LIMA, Maria de Lourdes Corrêa. Dei Verbum. In: PASSOS, J. Décio; 
SANCHEZ, W. Lopes. Dicionário do Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulus/Paulinas, 2015, p. 249. 
304 Cf JOÃO PAULO II. Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte. São Paulo: Paulus, 2001, p. 39; Cf 
Verbum Domini, 2010, n. 86.  
305 Cf Hb 4,12; Cf Sl 29; Cf 1Rs 19,12.  
306 Cf SCHAEFER, Konrad. Espírito e vida; nos cinquenta anos da Dei Verbum. In: O Concílio Vaticano 
II; batalha perdida ou esperança renovada. 2015, p. 32. 
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se alcança a formação contínua dos batizados, fazendo-os discípulos missionários do 

Senhor Ressuscitado. A liturgia é o âmbito privilegiado no qual Deus se dirige ao seu 

povo, que escuta e responde enquanto celebra sua fé.307  

Cristo está presente na sua Palavra quando esta é lida na Igreja e por ela Ele fala 

ao seu povo reunido.308 O Elenco das Leituras da Missa enaltece essa ligação entre liturgia 

e Palavra de Deus: 

 

A celebração litúrgica converte-se numa contínua, plena e eficaz 
exposição da Palavra de Deus. Assim, a Palavra de Deus, exposta 
continuamente na liturgia, é sempre viva e eficaz pelo poder do Espírito 
Santo, e manifesta o amor ativo do Pai, que nunca deixa de ser eficaz 
entre os homens.309 

 

 

O Papa Bento XVI reafirmou essa verdade e recordou que: “a Igreja sempre 

mostrou ter consciência de que, na ação litúrgica, a Palavra de Deus é acompanhada 

pela ação íntima do Espírito Santo que a torna operante no coração dos fiéis.”310 Talvez 

tal consciência apenas havia sido adormecida enquanto não chegou o Vaticano II. 

Até mesmo para que a liturgia favorecesse essa intenção da Igreja de não divorciar 

mais a Palavra da liturgia, o Concílio Vaticano II possibilitou a renovação da vida 

celebrativa eclesial e dinamizou seus ritos, suspendendo assim o entendimento de que 

ação litúrgica é apenas conotação ritualística, indicando uma nova concepção de 

comunidade celebrante. Por isso mesmo, resgata para a Igreja os ministérios leigos, 

exercidos de maneira abundante.311  

A comunidade de fé é o espaço sagrado onde se dá a ação de louvor e prece, que 

brota da Palavra de Deus. O cerne fundamental de toda celebração é Cristo sacerdote que 

se oferece ao Pai por nós, no Espírito. A comunidade de fiéis – presidência, ministérios e 

todo povo celebrante – se une para atualizar em ação litúrgica o Mistério de Cristo. Em 

todas as celebrações oficias, bem como em paraliturgias, a fé é explicitada, cultivada e 

                                                            
307 Cf SC n. 24.  
308 Cf SC n. 07.  
309 ELENCO DAS LEITURAS DA MISSA (ELM), n. 04.  
310 Verbum Domini nn. 52-56.   
311 Cf BOGAZ, Antonio; HANSEN, João. Liturgia no Vaticano II; novos tempos da celebração cristã. São 
Paulo: Paulus, 2014, p. 53;71; Cf DOMEZI, Maria Cecília. Na igual dignidade batismal: laicato, serviços 
e ministérios, relação de gênero no interior da Igreja. In: SANCHES, Wagner; FIQUEIRA, Eulálio. Uma 
Igreja de portas abertas; nos caminhos do Papa Francisco. São Paulo: Paulinas, 2016, p. 155. 
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fortalecida, para que os cristãos sejam sempre mais integrados à graça Divina no cotidiano 

de suas vidas312. 

A ação litúrgica da Igreja é ação do próprio Cristo. Celebrar é a dimensão 

fundamental de atualizar ou reviver o evento histórico protagonizado pelo Senhor e que 

se repete pela ação ritual – o passado se faz presente e o Cristo atua pelos ministros e 

ministérios. A vida litúrgica a partir do Vaticano II resgata um dos elementos essenciais 

das celebrações: a presença transformadora e edificante da Palavra de Deus. As Sagradas 

Escrituras, portanto, além de ser fonte de sabedoria, conhecimento e revelação, é 

reveladora do próprio Deus para quem se reúne em torno dela.313  

O gesto de muitos liturgistas e teólogos defenderem que a Celebração da Palavra 

de Deus é uma autêntica ação litúrgica, vem dos elementos que constitui essa comunidade 

de fiéis reunida: uma simples família reunida em casa por exemplo: reunidos na presença 

do Senhor Ressuscitado; ao redor da Palavra que é proclamada (lida), meditada 

(explicada) e rezada (preces). Portanto, são consideradas assembleias litúrgicas, porque 

possuem os elementos essenciais para tal: Assembleia que ouviu o convite do Senhor – 

respondeu e se apresentou para escutá-lo; o Senhor mesmo está presente por sua Palavra 

e promessa (Cf Mt 18,20); a motivação é de Ação de Graças e ao final de tudo realizam 

o envio e saem de fato para a missão.314 O elementos fundantes de toda essa fé é que a 

Igreja, como nos falara há pouco os escritos do Papa Bento XVI: a Igreja desde sua 

fundação enalteceu a sacramentalidade da Palavra de Deus. E ainda ressaltará: “Assim é 

possível compreender a sacramentalidade da Palavra de Deus através da analogia com 

a presença real de Cristo sob as espécies do pão e do vinho, consagrados”.315 

No capítulo anterior, através de um relato da comunidade lucana, observou-se que 

a assembleia sinagogal em sua forma estrutural também é fonte para a Celebração da 

Palavra de Deus (Cf Lc 4,16-21). Agora, para ajudar a fundamentar a Celebração da 

Palavra de Deus também como uma autêntica ação litúrgica e sua sacramentalidade, 

recorre-se também a um texto da Profecia de Neemias, que narra um episódio da tradição 

judaica a respeito da liturgia do Templo (Cf Ne 8)  

                                                            
312 Cf BOGAZ, A. Sagrado; HANSEN, J. Henrique. Liturgia e culto. In: PASSOS, J. Décio; SANCHEZ, 
W. Lopes. Dicionário do Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulus/Paulinas, 2015, p. 556. 
313 Cf BUYST, Ione. A Palavra de Deus na liturgia. São Paulo: Paulinas, 2001, p. 11; Cf BOGAZ, A. 
Sagrado; HANSEN, J. Henrique. Liturgia e culto. In: PASSOS, J. Décio; SANCHEZ, W. Lopes. Dicionário 
do Concílio Vaticano II. 2015, p. 555. 
314 Cf SILVA, J. Ariovaldo. Celebrações dominicais na ausência do presbítero: a propósito de um 
documento da Santa Sé. In: REB, vol. 49, fasc. 194, p. 416; Cf CELAM. Puebla. São Paulo: Paulus, 2005, 
n. 918; Cf CELAM. Medellín. São Paulo: Paulus, n 9,3- 4. 
315 Verbum Domini n. 56; Cf CIC nn. 1373-1374.  
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A seguir, é possível identificar vários elementos daquilo que a Igreja celebra hoje 

como desdobramento da liturgia da Palavra na Missa e na Celebração da Palavra de Deus, 

caracterizando autêntica ação litúrgica e apontando pelos elementos presentes, a 

sacramentalidade que tem a Palavra de Deus:  

 

Ora, quando chegou o sétimo mês – os filhos de Israel estavam 
assim instalados em suas cidades, todo o povo se reuniu como um 
só homem na praça situada defronte da porta das Águas. Disseram 
ao escriba Esdras que trouxesse o livro da Lei de Moisés, que o 
Senhor havia prescrito para Israel. Então o sacerdote Esdras 
trouxe a Lei diante da assembleia, que se compunha de homens, 
mulheres e de todos os que tinham o uso da razão. Era o primeiro 
dia do sétimo mês... ele leu o Livro ... na presença dos homens, 
das mulheres e dos que tinham o uso da razão: todo o povo ouvia 
atentamente a leitura do Livro da Lei. O escriba Esdras estava 
sobre um estrado de madeira, construído para a ocasião ... Esdras 
abriu o livro à vista de todo o povo – pois ele dominava todo o 
povo – e, quando ele abriu todo o povo se pôs de pé. Então Esdras 
bendisse o Senhor, o grande Deus; todo o povo com as mãos 
erguidas, respondeu: “Amém! Amém”! e depois se inclinaram e 
prostraram-se diante do Senhor, com o rosto em terra. Josué, 
Bani, Serebias ... que eram levitas, explicavam a Lei ao povo, 
enquanto o povo estava de pé. E Esdras leu no livro da Lei de 
Deus, traduzindo e dando sentido: assim podia-se compreender a 
leitura. (Ne 8,1-8)  
 
 

Vários desses elementos são bem conhecidos nas celebrações cristãs, seja, na 

Liturgia da Palavra da Missa ou nas diversas modalidades de Celebração da Palavra de 

Deus. Basta observar desde a preparação do Espaço Celebrativo, até o desenvolver do 

rito da celebração litúrgica: o povo que se reúne como um só Corpo; o Livro da Lei está 

presente; os serventes auxiliam; alguém preside; faz-se o uso da razão para a atenção e 

escuta; preserva-se o silêncio; existem as respostas como diálogo; acontecem os gestos e 

movimentos rítmicos de se levantar, sentar, inclinar; é feita a partilha e explicação da 

Palavra; há um estrado de madeira preparado com honra para a ocasião (lugar sagrado).316  

Sabe-se que as grandes liturgias do Templo se desdobraram no culto sinagogal. 

No texto bíblico da profecia de Neemias, tudo indica que acontece a Festa do Ano Novo 

(Cf Ex 23,16) e Esdras, depois de vir da Babilônia para reavivar a Lei do Senhor entre o 

                                                            
316 Cf GERHARDS, Albert; KRANEMANN, Benedikt. Introdução à liturgia. São Paulo: Loyola, 2012, p. 
205.  



92 
 

povo, providenciou todos os meios para que o povo pudesse ouvir a voz do Senhor pela 

Palavra.317 

 Tais tradições e celebrações que vem desde o período do Templo, em sua forma 

estrutural se desdobraram na liturgia sinagogal, que inclusive foram celebradas e 

participadas pelos primeiros cristãos, mas que também inspiraram a Liturgia da Palavra 

na Missa e a Celebração da Palavra de Deus recuperada pelo Vaticano II. Os elementos 

que expressam hoje a sacramentalidade da Palavra de Deus, estão presentes numa 

Celebração da Palavra; fazem parte integrante dessa ação litúrgica, porque a Palavra tem 

caráter sacramental: a Assembleia reunida pela fé batismal (sacerdócio comum); a 

Palavra de Deus (Livro); diferentes ministérios (leitores); Espaço Celebrativo; reflexão; 

gestos e ritos; Ação de Graças (atitude espiritual); a Bênção e o Envio.318 

 A Palavra de Deus é o fundamento da ação litúrgica319: “anunciada na liturgia, a 

Palavra é sempre viva e eficaz (Cf Hb 4,12), pelo poder do Espírito Santo e manifesta 

aquele amor ativo do Pai que jamais deixa de agir entre os homens e mulheres.”320 

Não é possível motivar a propagação da Celebração da Palavra de Deus junto as 

famílias se não fosse teologicamente clara a sacramentalidade da Palavra de Deus321. Para 

os Pais e Mães da Igreja, a Palavra de Deus em si já era apontada como sinal sacramental, 

porque através dela se exprime simbolicamente um conteúdo de salvação. Como se 

apontou anteriormente, São Jerônimo escreveu e daí também se inspirou a Sacrosanctum 

Concilium: Cristo está de fato presente na Palavra proclamada na liturgia; como está no 

Pão e no Vinho Consagrados; por isso junto com a Palavra merecem igual veneração. 

Assim, é necessário ter sempre presente a origem primeira dessa fundamentação – a 

sacramentalidade da Palavra; o Mistério da Encarnação: “O Verbo se fez carne e habitou 

entre nós” (Jo 1,14).322  

Na carne humana do Filho Amado – Jesus Cristo -  Deus se manifestou e realizou 

a salvação. A realidade do Mistério revelado se oferece ao povo na carne do Filho de 

Deus. Verbo que já se fez Carne e sempre continuará se fazendo todas as vezes que os 

                                                            
317 Cf ZAN, Renato. Os múltiplos tesouros da única Palavra. Petrópolis: Vozes, 2015, p. 26. 
318 Cf SANTANA, Vandeí; HAAS, Carlos Gustavo. A sacramentalidade da Palavra de Deus nas 
celebrações litúrgicas. In: Liturgia na ação evangelizadora. Brasília: Edições CNBB, 2015, pp. 43-45.  
319 Cf Verbum Domini, 2010, n. 07; Cf ALDAZÁBAL, José. A Mesa da Palavra I; elenco das leituras da 
missa, 2007, n 9, p. 24. 
320 ALDAZÁBAL, J. A Mesa da Palavra I; elenco das leituras da missa. 2007, p. 15. 
321 Cf Verbum Domini n. 56. 
322 Cf SANTANA, Vandeí; HAAS, Carlos Gustavo. A sacramentalidade da Palavra de Deus nas 
celebrações litúrgicas. In: Liturgia na ação evangelizadora. Brasília: Edições CNBB, 2015, p. 41; Cf 
LOPES, Geraldo. Dei Verbum; texto e comentário. São Paulo: Paulinas, 2012, p. 11.  
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cristãos celebram a liturgia da Igreja. Pelos elementos rituais da liturgia, a Palavra torna-

se sacramento, pois, o Verbo continua tornando-se Carne, levando a efeito a obra da 

redenção pelo bem dos homens e mulheres amados.323  

A sacramentalidade da Palavra de Deus é sua auto comunicação, pois, na Palavra 

de Deus, faz-se presente aquilo de que se fala; tendo como centro o Mistério Pascal de 

Cristo. Para a Igreja, a Palavra é tida como o fundamento da celebração litúrgica, pois, 

não há sacramento sem a Palavra de Deus.324 

 O Concílio Vaticano II, maturado ao longo do Movimento Litúrgico, fortemente 

marcado pela teologia bíblica, não só realçou a importância vital da Palavra de Deus na 

vida da Igreja como ainda destaca a presença de Cristo através da Palavra proclamada na 

liturgia. Depois do Vaticano II, enaltecer uma teologia da presença de Cristo na 

Celebração da Palavra de Deus é o que se tem de mais comum e normal na Igreja.325  

 A proclamação da Palavra na liturgia torna homens e mulheres contemporâneos 

do Mistério de Cristo e os coloca em comunhão com sua presença. O ato proclamativo da 

Palavra abraça todo o arco da história da salvação, agora tornada promessa, cumprimento 

e expectativa da plena realização. Funde-se passado, presente e futuro, na qual a Palavra 

celebrada se revela como momento síntese de toda a economia salvífica326. Ela mesma 

provoca conversão, fortalece quem já acredita e tem poder de congregar. Por isso, 

segundo a Tradição, celebrar a Palavra de Deus é fazer acontecer a liturgia da Igreja como 

autêntica forma celebrativa e não desvio de doutrina ou teologia.327 

 Por ser então uma autêntica ação litúrgica, com o Concílio Vaticano II, a 

Celebração da Palavra de Deus agora recuperada; é celebrada como uma ação 

devidamente reconhecida, e a Igreja seguindo o raciocínio dos Padres Conciliares a 

incentiva em diversas ocasiões: Solenes Vigílias, tempos litúrgicos de forte apelo, 

Domingos, Dias santos, evangelização das periferias existenciais, grandes centros 

urbanos, vilarejos, onde há ou não há ministro ordenado.328  

                                                            
323 Cf BOGAZ, Antonio; HANSEN, João. Liturgia no Vaticano II; novos tempos da celebração cristã. São 
Paulo: Paulus, 2014, p. 69.  
324 Cf ELM nn. 03-05; 10; Cf. ZAN, Renato. Os múltiplos tesouros da única Palavra. Petrópolis: Vozes, 
2015, pp. 64-70; Cf GOEDERT, V. Maurício. A Constituição Litúrgica do Concílio Vaticano II; a 
Sacrosanctum Concilium a seu alcance. São Paulo: Ave-Maria, 2013. p. 69. 
325 Cf SC n. 07; Cf ZANON, Darlei. Para ler o Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulus, 2012, p. 11. 
326 Cf ALDAZÁBAL, José. A Mesa da Palavra I; elenco das leituras da missa. 2007, p. 14. 
327 Cf CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO. Diretório para as celebrações dominicais na 
ausência do presbítero. São Paulo: Paulinas, 1988, n. 20, p. 07. 
328 Cf SC n. 35,4. 
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A Igreja nunca deixou de se reunir para celebrar o Mistério Pascal,329 lendo tudo 

quanto a Ele se referia em todas as Escrituras (Cf Lc 24,27) e o Cristo, por sua vez, para 

levar a efeito sua obra tão importante, está sempre presente em sua Igreja, sobretudo nas 

ações litúrgicas, pela sua Palavra, pois, é Ele mesmo quem fala quando se leem as 

Sagradas Escrituras.330  

Reconhecendo a sacramentalidade da liturgia e da Palavra de Deus; apontando a 

Celebração da Palavra de Deus como autêntica Ação Litúrgica e Mistério Pascal de 

Cristo, entra-se num caminho mais evidente de que a Assembleia reunida pela Palavra de 

Deus também tem seu caráter de sacramentalidade. 

 

 

6 A sacramentalidade da Assembleia reunida pela Palavra de Deus 

 

 A Assembleia litúrgica é forma fundamental e originária da Igreja. Através da 

Assembleia que se forma, a Igreja diz a si mesma e ao mundo quem ela é, qual a sua 

finalidade, sua missão e sua tarefa na história. Por isso mesmo que a Igreja está sempre 

convocando seus filhos e filhas a se congregarem em Assembleia, pois, assim ela retorna 

à essência da sua originalidade – essa característica também é fruto da renovação litúrgica 

do Vaticano II. Rezando, a Igreja mostra como ela crê e não somente em quem ela crê. 

Especial qualidade devem possuir as liturgias celebradas pelas diferentes comunidades, 

pois, delas dependem muito o modelo de Igreja que se pretende realizar e configurar desde 

o Concílio Vaticano II331 - a Igreja não só age, mas também se exprime na liturgia, vive 

da liturgia e da liturgia haure a força para a vida.332 

 A estrutura e a dinâmica que constituem uma Assembleia litúrgica, acaba se 

tornando a estrutura e a dinâmica da vida da Igreja. Só há liturgia cristã quando o povo 

de Deus está reunido. É Deus quem convoca seu povo, e aqueles que respondem ao seu 

chamado são convocados por Ele à sua presença. Por isso, a Assembleia litúrgica não é 

uma autoconvocação dos fiéis, pois, na origem de cada liturgia está o chamado de Deus 

                                                            
329 Cf SC n. 06. 
330 Cf SC n. 07; Cf LOPES, Geraldo. Dei Verbum, texto e comentário. 2012, p. 125. 
331 Cf SC n. 41; Cf BOSELLI, Godoffredo. O sentido espiritual da Liturgia. Brasília: edições CNBB, 2014, 
p. 59.  
332 JOÃO PAULO II. Dominicae Cenae. São Paulo: Paulus, 1999, n. 13.  
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e a resposta do seu povo: o constituir-se dos cristãos em Assembleia é uma ação litúrgica 

primordial da Igreja de Cristo.333 

 A liturgia cristã conservou a concepção bíblica de Assembleia, afirmando que a 

Igreja está lá onde o povo de Deus está reunido. Por isso, a Igreja afirma e ensina a 

sacramentalidade da Assembleia reunida em torno da Palavra de Deus, pois, a Assembleia 

é o lugar hermenêutico originário das Escrituras e sua compreensão acontece justamente 

no interior da mesma Assembleia. O Papa Gregório Magno numa de suas homilias ensina 

essa compreensão e discernimento quando afirmou: “a Palavra de Deus acontece 

plenamente em meio à sua comunidade reunida.”334 

 O Papa Gregório nessa homilia, reconhece que a meditação solitária da Palavra de 

Deus não é suficiente para alcançar sua plena inteligência, antes é preciso que exista a 

escuta com os outros irmãos e irmãs na fé. Entende-se, portanto, que a Assembleia é 

sacramental, porque ela é o lugar teológico da escuta, da compreensão, da interpretação, 

da atualização e da eficácia da Palavra de Deus.335 

 Quando no item anterior discorreu-se a respeito da sacramentalidade da Palavra 

de Deus, foi indicado o capítulo oito da profecia de Neemias, onde a comunidade dos 

fiéis estava reunida em alusão de uma Assembleia litúrgica. Entende-se, portanto, que a 

comunidade precede as Escrituras, porque mesmo antes da Bíblia, já existia o povo da 

Bíblia. Teológica e cronologicamente, primeiro existe a experiência de fé dos fiéis, que 

reconhecem e confessam a obra salvífica de Deus, e depois vieram as Escrituras. A 

comunidade dos creem; que professa sua fé em Deus e em sua obra de salvação, precede 

e é o fundamento das Escrituras.336  

 Uma das conquistas litúrgicas e eclesiais mais importantes do Vaticano II também 

foi a recuperação e valorização da Assembleia celebrante. Na Constituição Sacrosanctum 

Concilium, a Assembleia ganha uma importância fundamental, pois, se constitui uma 

comunidade de fiéis de fato reunida na presença de Cristo; uma celebração comunitária, 

recheada de gestos, ritos e símbolos. Os fiéis de maneira ativa prestam seu culto de 

glorificar a Deus e santificar-se mutuamente.337 

                                                            
333 Cf BUYST, Ione; SILVA, J. Ariovaldo. Um povo que celebra. In: O mistério celebrado; memória e 
compromisso I. São Paulo: Paulinas, 2006, p. 94.  
334 Cf RECCHIA, V; GANDOLFO, E; In: MAGNO, Gregório. Omelie su Ezechiele, n. 2,1. Roma: Cittá 
Nuova, 1993, p. 49. 
335 Cf BOSELLI, Godoffredo. O sentido espiritual da Liturgia. Brasília: edições CNBB, 2014, p. 107.  
336 Cf BOGAZ, Antonio; HANSEN, João. Liturgia no Vaticano II; novos tempos da celebração cristã. São 
Paulo: Paulus, 2014, p. 67.   
337 Cf SC n. 27.  
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 Agenor Brighenti ressalta a centralidade da Palavra de Deus e do Mistério Pascal 

de Cristo em toda e qualquer celebração litúrgica, até mesmo tendo a Assembleia como 

um sujeito da liturgia, e denuncia um risco que se vem observando nos últimos anos: 

 

 
A reforma litúrgica, ainda inconclusa, foi bem recebida e implementada 
de bom grado, com bons frutos. É verdade que, em alguns lugares e em 
determinados segmentos da Igreja, houve certos desleixos, talvez até 
por falta de uma atualização adequada da teologia da liturgia, tanto de 
ministros como da assembleia celebrante. Entretanto, fato mais 
preocupante no contexto da involução eclesial instaurada nas últimas 
décadas é a volta, em certos segmentos da Igreja, do espírito e da 
estética tridentina, que o Vaticano II havia superado. Também na 
liturgia registra-se o deslocamento do profético para o terapêutico e do 
ético para o estético. Mas, felizmente, também nesse campo o Papa 
Francisco tem tomado posição clara, com palavras e gestos, na 
perspectiva de se levar adiante a reforma litúrgica do Concílio.338 

 

 

 Desde o resgate litúrgico realizado pelo Vaticano II, a Assembleia deixa de ser 

uma simples e passiva congregação de fiéis, mas passa a ser um sacramento verdadeiro 

de salvação - realizando-se o Mistério Pascal toda vez que ela é constituída. A Assembleia 

não chega a ser o essencial da liturgia, e sim o Cristo, mas o Cristo que nela habita e atua. 

O povo de Deus está sempre celebrando a Memória do seu Senhor, por isso precisa dos 

ritos, pois, não é mais uma comunidade passiva, como já prevalecia a compreensão 

anterior ao Vaticano II, agora ela é atuante e integrada na celebração.339 

 Nenhuma motivação é mais fundamental para a Assembleia litúrgica do que a 

dinâmica da fé. Pela fé, a comunidade se reúne para ouvir a Palavra de Deus. A verdadeira 

fé promove laços de amor e fraternidade; pela fé manifesta-se o Corpo Místico de Cristo. 

Por isso mesmo, para que os cristãos se reúnam, não é suficiente laços de afeto, mas a 

verdadeira fé. Antes do Concílio fomentava-se demais a direção vertical do povo, isto é, 

sua relação com Deus; a partir do Vaticano II é na Assembleia que se começa a despertar 

a direção também fundamental do povo – de que o irmão também é presença do Senhor.340 

                                                            
338 BRIGHENTI, Agenor. Em que o Vaticano II mudou a Igreja. São Paulo: Paulinas, 2016, p. 38; Cf 
SPERA, Juan Carlos; RUSSO, Roberto. A Assembleia celebrante. In: Manual de Liturgia II; celebração 
do mistério pascal. São Paulo: Paulus, 2015, pp. 111-115. 
339 Cf INSTRUÇÃO GERAL DO MISSAL ROMANO. São Paulo, Paulus, 2015, n. 47; Cf. COSTA, 
Valeriano. Celebrar a Eucaristia; tempo de restaurar a vida. São Paulo: Paulinas, 2008, p. 41. 
340 Cf GOEDERT, V. Maurício. A Constituição Litúrgica do Concílio Vaticano II; a Sacrosanctum 
Concilium a seu alcance. São Paulo: Ave-Maria, 2013. p. 67; Cf PALUDO, Faustino. A Assembleia 
litúrgica e os ministérios. In: Deixe a flor desabrochar. Elementos de Pastoral Litúrgica. Brasília: Edições 
CNBB, 2013, p. 25. 
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 Reunidos pela fé e na fé, toda celebração da Igreja torna-se um ambiente divino, 

capaz de antecipar os bens eternos para este Espaço Celebrativo. Hoje, em várias 

ocasiões, as orações eucológicas narram essa verdade, pois, Deus concede ao seu povo, 

ainda na terra, participar das coisas do céu.341 Essa experiência não produz alienação e 

nem subjetivismo, mas valorização da Assembleia litúrgica. 

 O fenômeno da reunião é tão antigo quanto a própria humanidade, e assim o 

próprio Deus sempre desejou que estivessem seus filhos e filhas. Para o cristão, reunir-se 

vem a ser o “pão nosso de cada dia”. Os cristãos só se reúnem porque Deus os convoca 

para formarem Assembleia. Reunidos, os cristãos acolhem a Palavra do próprio Deus que 

os chamou para a reunião, e assim celebram sua história, sua fé e buscam luz para o 

cotidiano. O Vaticano II, recuperou com toda força a dimensão do encontro como 

Assembleia de fé e mostrou, portanto, seu caráter sacramental, porque agora, os filhos da 

Igreja tem forma de estar e participar. Não estão mais presenciando o rito, mas estão 

ajudando a fazê-lo acontecer. Assim, os (as) congregados (as) não são estranhos, pois, 

tem a mesma identidade cristã pelo batismo.342 

 Toda Assembleia litúrgica se diferencia de qualquer outro encontro, pois, não é a 

reunião de um grupo de pessoas pertencentes a um clube, partido ou associação. Quem 

se congrega, foi porque Deus convocou; não o fazem por ideologia, nem por aceitar os 

mesmos valores humanos, ou mesmo por sentirem a mesma necessidade religiosa; antes 

porque receberam na Igreja um único Batismo; professam a mesma e uma só fé em um 

só Deus e Pai que salvou a todos por Cristo e a todos renova constantemente no seu 

Espírito (Cf Ef 4, 4-6).343 

 Uma Assembleia litúrgica expressa sua sacramentalidade porque Aquele que 

chamou e convocou sempre está ali presente. Essa foi promessa do Senhor: “Onde dois 

ou mais estiverem reunidos em meu nome, Eu estou no meio deles” (Mt 18,20). Em seu 

Nome Santo, os crentes se reúnem (Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo); com 

seu Nome acontece a saudação (O Senhor esteja convosco – Ele está no meio de nós); em 

seu Nome sempre a Assembleia se dirige ao Pai (Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 

Filho...). De fato, os crentes não se reúnem em nome de nenhum líder ou personagem 

                                                            
341 Cf MISSAL ROMANO. Oração após a Comunhão; 2º. Domingo da Quaresma. São Paulo: Paulus, 
2012. 
342 Cf BOROBIO, Dionisio. Celebrar para viver. São Paulo: Loyola, 2009, p. 226. 
343 Cf ALDAZÁBAL, J. Vocabulário básico de liturgia. São Paulo: Paulinas, 2013, p. 43. 
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meramente humano, mas em Nome, com o poder e na presença de Jesus, o 

Ressuscitado.344 

 A Assembleia é sempre sacramento de Cristo e sacramento da Igreja. Ela expressa 

o Corpo Místico; onde Cristo é a cabeça e os discípulos os membros (Cf Gl 3,8). Reunidos 

em comunhão de amor e unidade, os membros só podem manifestar Cristo e sua Igreja, 

por isso a Assembleia se define como sacramento visível. Mesmo tendo a consciência de 

que esses membros são: justos, pecadores e débeis; verdadeiros e errantes; a Assembleia 

continuará sendo de caráter sacramental, pois, a graça Divina é maior que o estado atual 

de seus membros. Por isso mesmo, para que se supere divisões, injustiças e egoísmos na 

vida cotidiana, ao longo dos séculos, e mais propriamente dito com o Vaticano II, a 

liturgia incluiu em suas celebrações: ritos e gestos, orações de conversão e reconciliação, 

ósculo da paz, oração do Pai-Nosso, rito penitencial e outros – tudo favorecendo a 

conversão e perdão comunitários.345 

 A Constituição Dogmática Lumen Gentium e o Catecismo da Igreja Católica, 

confirmam exatamente esse raciocínio da característica fundamental de uma Assembleia: 

 

A Assembleia que celebra é a comunidade dos batizados, os quais, pela 
regeneração e unção do Espírito Santo, são consagrados para serem casa 
espiritual e sacerdócio santo e para poderem oferecer como um 
sacrifício espiritual toda atividade humana do cristão. Esse sacerdócio 
comum é o de Cristo, único sacerdote, participado por todos os seus 
membros.346 
 

 

 A sacramentalidade da Assembleia se dá acima de tudo por causa da presença do 

Senhor, e em nome Dele tudo se realiza. A presença real de Cristo na liturgia não está 

somente nas espécies do pão e do vinho quando se celebra a Missa, mas também na 

Assembleia reunida, na Palavra proclamada e naquele (a) que preside uma Celebração. 

Por isso, celebrar a Palavra é celebrar o Mistério Pascal de Cristo, como mais adiante será 

exposto.347 

                                                            
344 Cf GERHARDS, Albert; KRANEMANN, Benedikt. Introdução à liturgia. São Paulo: Loyola, 2012, p. 
147. 
345 Cf BECKHAUSER, Alberto. Celebrar bem. Petrópolis: Vozes, 2007, p. 109.  
346 Constituição Dogmática Lumen Gentium (LG). In: Documentos do Concílio Vaticano II. São Paulo: 
Paulus,1997, n. 10; Cf CIC. Petrópolis: Vozes, 1993, n. 1141. 
347 Cf BRIGHENTI, Agenor. Em que o Vaticano II mudou a Igreja. São Paulo: Paulinas, 2016, p. 41; Cf 
SILVA, J. Ariovaldo. Os elementos fundamentais do espaço litúrgico para a celebração da Missa. São 
Paulo: Paulus, 2006, p. 05.   
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A presença do Senhor não é passiva ou incógnita, Ele é ativo e reconhecido. Jesus 

atua no meio dos seus reunidos; atua pela força do Espírito, pois, Jesus é o centro da 

Assembleia e o mediador de tudo, entre a comunidade e o Pai. Cabe a cada membro da 

Assembleia, acolher a santidade que dela vem devido à presença de Cristo, mas também 

continuar a santificá-la pelas sinceras atitudes: superando individualismos, perdoando e 

aceitando o perdão, reconhecer o Senhor presente, criar o clima adequado, fomentar a 

mistagogia, preparar a ação a se realizar, discernir e viver o que se está celebrando.348 

 A Assembleia litúrgica faz o povo de Deus hoje reviver a fecundidade e a alegria 

da Igreja apostólica (Cf At 2,42-47).349 Muito da fecundidade das assembleias depende 

do que se passa no coração das pessoas reunidas; das instâncias que agem em seus 

espíritos, das luzes que guiam ao diálogo; do acolhimento; da relação – crer que Deus 

suscitou na sua comunidade a graça de estarem juntos à exemplo da imagem da Trindade 

Santa. É preciso, pois, sentir o Mistério de Deus que paira na sua Assembleia convocada 

e congregada; fomentando ainda mais unidade e comunhão – desejo do Espírito; sinal 

profético do que já é e será a Igreja triunfante. Como depois tudo será comunhão e sem 

nada de fechamentos, o agora precisa antecipar essa visão da glória.350 

 

  

7 A Celebração da Palavra de Deus: Celebração do Mistério Pascal de Cristo 

  

Tendo refletido teologicamente sobre a sacramentalidade da Palavra de Deus e da 

Assembleia reunida em torno dessa mesma Palavra Sagrada, e embora já tendo acenado 

para alguns sinais de que a Celebração da Palavra de Deus é celebração do Mistério Pascal 

de Cristo, agora entra-se diretamente no estudo desse caminho e dimensão. Sem os dois 

elementos – sacramentalidade da Palavra e da Assembleia – não é possível argumentar 

teologicamente que a Celebração da Palavra de Deus também é celebração do Mistério 

Pascal de Cristo351. Vislumbrar e propor a Celebração da Palavra de Deus como uma fonte 

de fé e celebração do Mistério Pascal de Cristo, é parte integrante do objetivo e do tema 

desta Pesquisa. Não se trata essencialmente de provar, mas de se argumentar teológica e 

                                                            
348 Cf BOGAZ, A. Sagrado; HANSEN, J. Henrique. Sacramentos In: PASSOS, J. Décio; SANCHEZ, W. 
Lopes. Dicionário do Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulus/Paulinas, 2015, p. 852. 
349 Cf LUTZ, Gregório. Celebrar em espírito e verdade. São Paulo: Paulus, 2005, pp. 18-21.   
350 Cf DONGHI, Antonio. Gestos e palavras na liturgia. São Paulo: Loyola, 2009, pp. 20-21. 
351 Cf BUYST. Ione, Liturgia de coração; espiritualidade da celebração. São Paulo: Paulus, 2007, p. 94.  
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até biblicamente de que, quando os batizados estão reunidos para celebrar a Palavra de 

Deus que é viva e eficaz, estão celebrando também o Mistério Pascal de Cristo.  

É importante que se compreenda celebração do Mistério Pascal de Cristo, não 

como Memorial do sacrifício de Cristo,352 já que pela fé católica, o Memorial Permanente 

e atual de Cristo acontece apenas na Celebração da Eucaristia353: “toda vez que se come 

deste Pão, toda vez que se bebe deste Cálice, anunciamos a Paixão do Senhor, 

proclamamos a sua ressurreição e ficamos esperando a sua volta”354 (Cf 1Cor 11,26). A 

celebração é toda anamnética, isto é, contém em si uma dimensão passada (porque o 

acontecimento que se faz presente é um acontecimento passado); uma dimensão presente 

(atualização desse acontecimento que se deu de uma vez para sempre) e uma dimensão 

futura (atualização de forma antecipada dos acontecimentos escatológicos).355 

Pela fé católica, dentro da dimensão da teologia do Memorial, se supõe sempre a 

graça sacramental que se faz presente pelo ministro ordenado, isto é, o bispo e/ou 

presbítero, e não somente a graça que emana da comunidade dos batizados reunida, 

mesmo que essa tenha sua sacramentalidade por causa da Assembleia e da Palavra, como 

já foi apontado anteriormente. Apenas exercendo seu múnus batismal não é conferido a 

Assembleia o poder de perpetuar o único e eterno sacrifício de Cristo.356 Na Celebração 

da Palavra de Deus não acontece o sacrifício incruento de Cristo como na Missa, mas não 

é essa verdade que retira seu caráter de celebração do Mistério Pascal de Cristo, pois, toda 

liturgia não se diz nem se faz, celebra-se. Quando se diz que celebrar a Palavra é celebrar 

o Mistério Pascal, refere-se à comunhão com Cristo e com a comunidade reunida pela 

Palavra; pois, toda celebração da Igreja é presença (dimensão anamnética), comunicação 

(dimensão epiclética) e manifestação (dimensão epifânica) do mistério de Cristo.357 

 Celebrar é uma ação que implica frequentar juntos o mesmo espaço, com o 

objetivo de viver o mesmo ideal; é simultaneamente ação de Deus e ação do homem – 

Deus que vem e o homem que responde. Além disso, a ação de celebrar implica uma 

recordação vivida em comum. Tal ação envolve tudo – principalmente os gestos vividos 

como comunidade. Celebrar o culto à Deus e fazer partilha da vida: cantos, leituras e 

                                                            
352 Cf ZAN, Renato. Os múltiplos tesouros da única Palavra. Petrópolis: Vozes, 2015, pp. 65-66. 
353 Cf CIC nn. 1330-1344. 
354 Cf Missa com o povo - Oração Eucarística I. Aclamação Memorial; Eis o Mistério da fé -. In: Missal 
Romano. São Paulo: Paulus, 1992, p. 473. 
355 Cf CIC. 1993, n. 1090. 
356 Cf LUTZ, Gregório. Celebrar em espírito e verdade. 2005, pp. 34-37.  
357 Cf CIC n. 1092. 



101 
 

comidas358.  Além disso, toda celebração litúrgica tem um elemento doxológico, pois, é 

uma ação pela qual se glorifica o Pai por Jesus Cristo no Espírito Santo.359 

Partindo de tal entendimento, Boróbio aponta que a liturgia dos cristãos comporta 

justamente essa ampla perspectiva do que é celebrar o Mistério Pascal de Cristo: 

 

Quando se trata da liturgia da Igreja nossa atenção se dirige sobretudo 
à ação ritual que comporta. Mas, o rito, um dos elementos centrais da 
liturgia, não é tudo. Dentro ou através de uma ação litúrgica se encontra 
o mistério e a vida, por trás do que aparece se encontra o ser, no 
significante ou formas externas se manifestam o conteúdo e o sentido 
interno. A liturgia da Igreja é muito mais. É a obra de Deus por 
excelência, sem deixar de ser a ação mais profundamente humana.360 
 
 

 Através de palavras e gestos, em espaços e tempos, é que o ser humano se 

relaciona com Deus. A vida humana é carregada de símbolos e torna-se sempre, lugar 

privilegiado de comunicação com Deus. Assim sempre foi a celebração de Israel: 

histórica e profética, e assim os cristãos hoje, toda vez que celebram, continuam buscando 

relação com a vida e o ministério de Jesus.361 

 Por diversas vezes já foi feita a pergunta: segundo o ensinamento da Igreja, 

apoiada na Revelação e na Tradição, o que é necessário para que se faça presente e se 

celebre o Mistério Pascal de Cristo? Apenas quando se realiza a Celebração Eucarística? 

É possível recorrer a diversas citações, mas uma citação bem recente e dentro do contexto 

de Igreja presente na América Latina, ajuda de maneira muito pontual tal resposta. E é o 

documento da V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho que 

afirmou que a Celebração da Palavra de Deus também é celebração do Mistério Pascal: 

 

 
Sabe-se que, milhares de comunidades não têm oportunidade de 
participar da Eucaristia todos os domingos. Também elas devem e 
podem viver o Dia do Senhor com a celebração dominical da Palavra, 
“que faz presente o Mistério Pascal: no amor que congrega (Cf Jo 3,14), 
na Palavra acolhida (Cf Jo 5,24-25) e na oração comunitária (Cf Mt 
18,20)362  
 

                                                            
358 Cf BOGAZ, A. Sagrado; Hansen, J. Henrique. Liturgia e culto. In: PASSOS, J. Décio; SANCHEZ, W. 
Lopes. Dicionário do Concílio Vaticano II. 2015, p. 556. 
359 Cf CIC n. 1103. 
360 BOROBIO, Dionisio. Celebrar para viver. 2009, p. 16. 
361 Cf AUGÉ, Matias. Liturgia: história, celebração, teologia, espiritualidade. São Paulo: Ave-Maria, 
2007, p. 16. 
362 DOCUMENTO DE APARECIDA(DAp). São Paulo: Paulus, 2008, n. 253. 
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Pela declaração da Conferência, identifica-se com clareza: o Amor que congrega; 

a Palavra acolhida e a Oração comunitária - elementos teológicos também necessários 

para se apropriar que a Celebração da Palavra de Deus é também Celebração do Mistério 

Pascal de Cristo363.  

Recorde-se que a Celebração da Palavra de Deus não existe para substituir a 

Missa, até mesmo porque o rito é outro, a intenção é diferente e não é simplesmente uma 

adaptação da celebração da Missa. A Celebração da Palavra contempla diversas 

modalidades e possibilidades: reflexão de círculos comunitários em torno da Palavra; 

Ofício Divino; Novenas; Leitura Orante, Círculos Bíblicos partilhados, Terço meditado. 

Em todas essas modalidades, e em muitas outras sempre se observa: o Amor que 

congrega, a Palavra que se acolhe e a Oração comunitária – portanto, o Cristo aí está 

presente; o Mistério Pascal de Cristo nessa perspectiva está sendo celebrado.364 

 Já foi exposto que a Palavra de Deus celebrada possui caráter sacramental, é 

anúncio e realização do plano de salvação de Deus, por isso quando a Comunidade 

celebra, Cristo está no meio dela e atua com sua graça365. Sempre se acreditou que a 

liturgia cristã em si, é celebração do Mistério Pascal de Cristo, é memória do 

acontecimento fundante do povo de Deus, isto é, Vida, Paixão, Morte e Ressurreição do 

Senhor, que perpetua na história e salvação que Cristo veio trazer a todos.366  

 Não é de hoje que no Brasil, por exemplo, os bispos incentivam que as 

comunidades celebrem a Palavra de Deus e tenham consciência de que estão celebrando 

o Mistério Pascal de Cristo, seja quando as pessoas não se tem acesso à Missa ou mesmo 

quando a Celebração da Palavra ocorre em outros horários e locais da vida paroquial, cuja 

finalidade é crescer e aprofundar as famílias na evangelização: 

 

A maioria do povo fiel, em milhares de comunidades, que não contam 
ordinariamente com o presbítero, através da Palavra celebra o Mistério 
de Cristo em suas vidas. E sendo a Palavra, depois dos sacramentos, o 
modo mais importante de celebrar, temos mais de um motivo para 
refletir sobre esta forma de celebração, como o vem fazendo, aliás, a 
própria Sé Apostólica em nível universal.367 

                                                            
363 Cf CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO. Diretório para celebrações dominicais na ausência 
do Presbítero. São Paulo: Paulinas, 1988, n. 12b. 
364 Cf BUYST, Ione. Celebração do domingo ao redor da Palavra de Deus. São Paulo: Paulinas, 2006, p. 
34. 
365 Cf SC n 07. 
366 Cf KÉMÉRER, Jorge. Celebração da Palavra de Deus sem sacerdote. In: BARAÚNA, Guilherme. A 
sagrada liturgia renovada pelo Concílio. Petrópolis: Vozes, 1964, pp. 507-514; Cf CNBB. Animação da 
vida litúrgica no Brasil. 2000, n. 39. 
367 CNBB. Animação da vida litúrgica no Brasil. 2000, n. 93. 
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 A Celebração da Palavra de Deus envolve toda a vida de Cristo e a vida de todos 

os cristãos. Ela é presença e ação do Ressuscitado na vida cotidiana. O Mistério Pascal 

envolve a vida de Cristo e a história de toda a humanidade368 - Páscoa de Cristo na Páscoa 

do povo; Páscoa do povo na Páscoa de Cristo.369  

 Frei Faustino Paludo, assim descreve o Mistério Pascal presente na Celebração da 

Palavra de Deus: 

 

O Concílio Vaticano II resgatou o valor da Palavra de Deus na vida e 
na ação evangelizadora da Igreja. A constituição conciliar sobre a 
liturgia reconhece e incentiva a Celebração da Palavra de Deus como 
verdadeira ação litúrgica. Ela é acontecimento mediante o qual o Pai se 
revela na história. Jesus Cristo prolonga o mistério de sua Morte e 
Ressurreição, e o Espírito Santo atua com sua força. São a expressão 
celebrativa do Amor, da Aliança entre Deus e seu povo.370 
 
 
 

 Não existe cristianismo sem encontro, reunião e celebração. Sempre se celebra a 

vida e a caminhada. O povo de Deus quando celebra a Palavra de Deus em liturgia, entra 

na celebração carregando dentro de si toda a sua vida: cheia de problemas e alegrias; 

esperanças e dificuldades, vitórias e derrotas. A celebração envolve e engloba tudo, 

inclusive a caminhada da comunidade: os acontecimentos do bairro, da família, dos mais 

pobres, das esperanças, do ambiente de trabalho, do país e do mundo. Tudo está presente 

dentro da pessoa, e a pessoa presente na Celebração, e isto é autêntica ação litúrgica.371 

 Este é o diferencial desta Pesquisa: apresentar a Celebração da Palavra de Deus 

fora da intenção de se substituir a Celebração da Eucaristia. Portanto, com características 

específicas, a Celebração da Palavra de Deus não existe para substituir o lugar da Missa 

onde essa não pode ser celebrada. Como já foi explanado, onde a celebração da Missa é 

sempre acessível, a Celebração da Palavra de Deus pode ser incentivada como ação 

litúrgica muito propícia para a atual evangelização - mesmo onde se tem a presença 

efetiva e permanente do presbítero ou diácono – pois, não se trata de se desprezar ou 

relativizar a Celebração da Eucaristia: “sem dúvida, de que os fiéis devem sempre desejar 

                                                            
368 Cf BECKHAUSER, Alberto. Os fundamentos da Sagrada Liturgia. Petrópolis: Vozes, 2004, p. 304. 
369 Cf FERNANDES, Veronice. Celebração dominical da Palavra de Deus. In: Liturgia, epifania da Palavra 
de Deus. Brasília: Edições CNBB, 2014, p. 59; Cf CNBB. Animação da vida litúrgica no Brasil. 2000, n. 
300. 
370 PALUDO, Faustino. A Celebração da Palavra de Deus. In: Manual de liturgia IV; celebração do 
Mistério Pascal. São Paulo: Paulus, 2007, p. 155. 
371 Cf BUYST, Ione. Celebração do domingo ao redor da Palavra de Deus. São Paulo: Paulinas, 2002, p. 
71; Cf ZAN, Renato. Os múltiplos tesouros da única Palavra. Petrópolis: Vozes, 2015, p. 69. 
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a participação plena na Eucaristia dominical...” 372, mas antes apontar que os batizados 

precisam de mais meios e formas para crescer no conhecimento de Jesus Cristo e da fé 

católica. 

 Muitas comunidades já fazem a experiência de que a Celebração da Palavra de 

Deus é eficaz na evangelização, pois, a Palavra proclamada na liturgia tem nutrido a vida 

cotidiana dos batizados e amadurecido a sua fé.373 Por isso, várias paróquias, até mesmo 

pela rede de comunidades de quarteirões, já incentivam que durante a semana as famílias 

se reúnam nas casas e apartamentos, em grupos pequenos para em torno da Palavra 

conhecer melhor a sua fé.374 

Recorde-se de que a própria Liturgia Eucarística da Missa sucede a Palavra 

primeiramente celebrada, e assim, narra e atualiza o Mistério Pascal Cristo como 

Memorial. A partir da Liturgia da Palavra, está presente e operante o próprio Cristo – 

pois, em toda Missa, a Palavra se faz Carne e habita no meio da Assembleia.375 Portanto, 

mesmo numa Celebração da Palavra de Deus, onde não se tenha a oportunidade de se 

participar da distribuição da Eucaristia é preciso valorizar a presença do Cristo na 

Assembleia e na Palavra, pois, para a Igreja, ambas possuem sacramentalidade.  

 O Elenco das Leituras da Missa, se referindo à Celebração da Missa, ilustra essa 

necessidade da compreensão exata entre Palavra e a Eucaristia - a primeira Mesa prepara 

os fiéis para segunda Mesa, e aponta que a dimensão de Mistério Pascal é ampla na 

compreensão da Igreja: 

 

Na Palavra de Deus se anuncia a Aliança Divina, enquanto na Eucaristia 
se renova a mesma Aliança, Nova e Eterna. Lá a história da salvação é 
evocada ao som das palavras; aqui, a mesma história é representada nos 
sinais sacramentais da liturgia.376 
 

 

                                                            
372 DAp n. 253. 
373 Cf DOCUMENTO DE PUEBLA. São Paulo, Paulus, 1994, n.  946; Cf LUTZ, Gregório. A Palavra de 
Deus em documentos do Vaticano II e pós conciliares. In: ABREU, Elza Helena de; SOUZA, Ney de. 
Concílio Vaticano II: memória e esperança para os tempos atuais. São Paulo: Paulinas/UNISAL, 2014, p. 
127. 
374 Cf BUYST, Ione. Celebração do domingo ao redor da Palavra de Deus. São Paulo: Paulinas, 2006, p. 
22.  
375 Cf SC n. 07; Cf BARGELLINI, Emanuele. Liturgia, Epifania da Palavra de Deus nos documentos da 
América Latina e na Verbum Domini. In: Liturgia, epifania da Palavra de Deus. Brasília: Edições CNBB, 
2014, p. 53. 
376 ALDAZÁBAL, J. A Mesa da Palavra I; elenco das leituras da missa. São Paulo: Paulinas, 2007, n. 10, 
p. 15. 
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 Sendo preciso apontar diferenças, entende-se que na Palavra se anuncia e na 

Eucaristia se efetua – mas, como único ato de culto. Na Palavra e na Eucaristia se recorda 

o Mistério de Cristo e o perpetua cada qual a seu próprio modo.377 Por isso, é sempre 

legítimo afirmar que o gesto de celebrar a Palavra torna presente a salvação operada pelo 

Mistério Pascal de Cristo.378 

 Quando se professa a fé com clareza na unidade entre Palavra e Eucaristia379, 

particularmente na Celebração da Eucaristia, fica mais fácil acreditar e valorizar a 

Celebração da Palavra como grande meio de reunir, evangelizar e preparar as pessoas 

para que também busquem na Comunidade Paroquial a participação plena pela Missa, 

onde está disponível: 

 

A Palavra cria o ambiente de fé para a Eucaristia, que é sacramento da 
fé. A assembleia sempre acolhe o Cristo como Palavra, comunga com 
ele, para depois celebrar a memória sacramental de sua morte salvadora. 
A Palavra já inicia o clima de comunhão sacrifical com adesão a Deus, 
que fala hoje e aqui por meio de Cristo. Já a Eucaristia continuará sendo 
proclamação, memória e acolhimento de fé, se converterá em palavra 
eficaz de Cristo e de sua Igreja no gesto sacramental.380 
 
 
 

 Através da Celebração da Palavra de Deus hoje, a vida é santificada pela graça 

divina que flui do Mistério Pascal da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo; a vida 

de cada fiel e a história da comunidade são transformadas sob a ação do Espírito Santo, 

em oferenda agradável ao Pai e num culto espiritual (Cf Rm 12,1-2). 

 A Palavra de Deus celebrada, sempre deverá ter sua característica específica para 

que não haja confusão teológica e litúrgica, caso contrário perde-se a característica de sua 

fonte de inspiração quanto à sua forma estrutural - a assembleia sinagogal: 

 

A Palavra celebrada –seja unida à celebração de um sacramento, seja 
como celebração autônoma – não é uma simples reunião para estudo da 
Bíblia. Como toda celebração litúrgica, ela é celebração do Mistério 
Pascal. É um acontecimento teologal. Tem valor e eficácia sacramental. 
É comunicação de Deus; é presença do Mistério de Cristo agindo aqui 
e agora. É Palavra eficaz do Deus libertador que cria vida nova. Na 

                                                            
377 Cf BUYST, Ione. Presidir a celebração do dia do Senhor. São Paulo, Paulinas, 2004, p. 30; Cf 
ALDAZÁBAL, José. A Mesa da Palavra I: elenco das leituras da missa. 2007, n. 10, p. 18. 
378 Cf ZAN, Renato. Os múltiplos tesouros da única Palavra. 2015, p. 67. 
379 Cf GRILLO. Andrea. Liturgia, epifania da Palavra de Deus na Sacrosanctum Concilium e nos outros 
documentos do Vaticano II.  In: Liturgia Epifania da Palavra de Deus. Brasília: Edições CNBB, 2014, p. 
10.   
380 ALDAZÁBAL, J. A Eucaristia. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 408. 



106 
 

escuta da Palavra, o Espírito implanta em nós a vida nova de seguidores 
de Cristo.381 
 

 Por meio de sua Palavra, Deus sempre quis revelar-se ao seu povo; revelar seu 

coração amoroso.382 Faz-se mister salientar que a Revelação é um diálogo de Deus com 

os homens através de sua Palavra Eterna feita Carne -  Jesus. Este diálogo é para levar 

seus filhos (as) à vida -  à vida eterna: à plenitude. Sabe-se que a Revelação foi sendo 

realizada ao longo da história – tendo como meta a Encarnação do Filho. Isso se observa: 

na própria criação, na eleição de Abraão -  Pai na fé - na Aliança com Israel e na Palavra 

dos profetas. Deus foi preparando Israel, toda a humanidade e todas as coisas para Jesus 

Cristo - a plenitude da Revelação: Ele é a própria Palavra de Deus feito homem, que deu-

se totalmente aos homens e mulheres.383 

 Partindo também do mistério da Encarnação, a Comunidade tem a 

sacramentalidade da Palavra, dimensão tão enaltecida pela redescoberta do Vaticano II, 

isto é, de valorizar a Palavra de Deus, como elemento fundamental e constitutivo das 

liturgias das comunidades. Há séculos a Palavra de Deus sofria de uma incursão restritiva 

nos rituais, sobretudo nas mãos dos leigos e isso sem dúvida foi uma revolução.384 Depois 

do Vaticano II, a Assembleia litúrgica teve a possibilidade de manifestar visivelmente a 

diversidade de seus membros, bem como dos ministérios leigos, levando a Palavra de 

Deus ao centro de todo ritual – centralidade da Palavra e do Mistério Pascal385.  

 Quando a Palavra de Deus passa a ser incentivada, as assembleias celebrantes se 

tornam mais interessadas e mais envolvidas na mensagem do Evangelho. A Igreja tem a 

alegria de se reunir para ouvir a Palavra de Deus, formando uma família que celebra o 

Mistério Pascal de Cristo.386 Por isso mesmo, desde o Vaticano II, não cessou mais de 

crescer na caminhada da Igreja a consciência de que: “a liturgia é o lugar e o momento 

                                                            
381 BUYST, Ione. Liturgia, acontecimento teologal. In: Revista de Liturgia. São Paulo, n. 95, set/out/1989, 
pp.148-142; Cf CNBB.  Doc n. 43. Animação da vida litúrgica no Brasil. 2000, n 77. 
382 Cf CONSTITUIÇÃO DOGMÁTICA DEI VERBUM (DV); sobre a Revelação Divina. In: Documentos 
do Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulus, 1997, n. 02. 
383 Cf LUTZ, Gregório. Celebrar em espírito e verdade. São Paulo: Paulus, 2005, p. 22. 
384 Cf BOGAZ, Antônio Sagrado; HANSEN, João Henrique. Liturgia no Vaticano II, novos tempos da 
celebração cristã. São Paulo: Paulus, 2014, p. 67. 
385 Cf BRIGHENTI, Agenor. Em que o Vaticano II mudou a Igreja. São Paulo: Paulinas, 2016, p. 37; Cf 
KUZMA, Cesar. Leigos e Leigas: força e esperança da Igreja no mundo. São Paulo: Paulus, 2009, p. 8. 
386 Cf FERNANDES, Veronice. Celebração dominical da Palavra de Deus. In: Liturgia Epifania da Palavra 
de Deus. Brasília: Edições CNBB, 2014, p. 59.   
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privilegiado da leitura bíblica e é o lugar oficial da Escritura, sua explicação e sua 

sacramentalidade”387- a Escritura contém a Palavra de Deus.  

 A renovação litúrgica valorizou a Palavra de Deus, de modo que a sua leitura além 

de oração comunitária e eclesial, revela-se como uma forma de culto na qual o Livro 

Sagrado é também elemento essencial388. Assim, fica claro de que a Palavra de Deus é 

sempre fonte e inspiração para os textos litúrgicos usados pelas comunidades: 

 

É muito grande a importância da Sagrada Escritura na celebração 
litúrgica. Dela se extraem os textos para a leitura e explicação na 
homilia e os salmos para cantar; do seu espírito e da sua inspiração 
nasceram orações, preces e hinos litúrgicos; dela tiram o seu significado 
os sinais e ações.389 
 
 
 

 A Palavra de Deus bem celebrada pelas comunidades, com rito específico e 

próprios é também responsável pela mistagogia do povo celebrante, isto é, a Palavra 

coloca a pessoa em comunhão com o próprio Jesus vivo e operante; a Palavra Divina 

Encarnada: “o Verbo se fez carne e habitou entre nós” (Jo 1, 14). A Palavra de Deus na 

liturgia, faz com que a realidade divina seja concretizada e o ritual ganhe nova vitalidade, 

por isso que a comunidade sempre se reúne para celebrar o Mistério. A Palavra de Deus 

unida ao símbolo assegura a validade do rito.390 

 Ao afirmar que o Mistério Pascal de Cristo é celebrado também na liturgia da 

Celebração da Palavra de Deus391, não é o mesmo que apenas afirmar que tal Mistério é 

um elemento meramente simbólico e cultual, pois, se supõe antes de tudo, na Palavra 

proclamada e aprofundada pelos fiéis, pela fé e pela verdade, que tal Mistério é real e 

concreto.  

Nos primeiros séculos da Igreja, e particularmente para os Pais e Mães da Igreja, 

as ações de culto eram compreendidas como celebração do Mistério Pascal de Cristo; 

atualização do acontecimento histórico salvífico do Verbo de Deus encarnado, 

                                                            
387 MARSILI, Salvatore. Anámnesis 1: A Liturgia momento histórico da salvação. São Paulo: Paulinas, 
1987, p. 122; Cf DOCUMENTOS DA CNBB N. 43. Animação da vida litúrgica no Brasil. São Paulo: 
Paulinas, 2002, p. 220. 
388 Cf DEISS, Lucien. A Palavra de Deus celebrada, teologia da celebração da Palavra de Deus.  
Petrópolis: Vozes, 1998, p. 189; Cf BOGAZ, Antônio Sagrado; HANSEN, João Henrique. Liturgia no 
Vaticano II. Novos tempos da celebração cristã. São Paulo: Paulus, 2014, p. 69. 
389 SC n. 24. 
390 Cf GRILLO, Andrea. Liturgia, epifania da Palavra de Deus na Sacrosanctum Concilium e nos outros 
documentos do Concílio Vaticano II. In: Liturgia Epifania da Palavra de Deus. Brasília: Edições CNBB, 
2014, p. 09. 
391 Cf SC n. 07. 
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manifestado, presente e operante através dos ritos. Consequentemente, recorda-se que um 

dos clamores mais fortes da renovação litúrgica conciliar do Vaticano II foi a superação 

da tendência espiritualista, intimista e nada comunitária que tinha a liturgia da Igreja392- 

a comunidade de dois ou mais reunidos em nome de Jesus é o lugar natural de se encontrar 

o Ressuscitado.393  

 Depois de percorrer esses três últimos passos importantes para se compreender a 

importância da Celebração da Palavra de Deus como uma fonte de fé, agora, o próximo 

passo é refletir a respeito dos leigos(as), pois, nesta Pesquisa, uma das intenções é apontar 

que eles devem e podem ser bons protagonistas da sua própria evangelização, celebrando 

em Assembleia, como deseja a Igreja, as diferentes modalidades de Celebração da Palavra 

de Deus, como uma fonte de fé, segundo o espírito litúrgico do Vaticano II. 

 

 

8 Os Leigos(as) no contexto do Concílio Vaticano II 
 
  
 Na intenção de apresentar a Celebração da Palavra de Deus, recuperada na 

renovação litúrgica do Vaticano II, como fonte para se alimentar a fé e manter viva a 

evangelização da Igreja é de fundamental importância discorrer sobre o papel e a presença 

que os leigos e leigas ocupam hoje no exercício da liturgia. Os leigos já exercem diversos 

ministérios na celebração da Missa, e ainda não só devem como podem celebrar 

constantemente a Palavra de Deus para alimentarem sua fé; seja presidindo, exercendo 

ministérios e participando como Assembleia orante. E é na perspectiva de que a 

Assembleia tem seu caráter sacramental, como já foi visto, e a Celebração da Palavra de 

Deus é Mistério Pascal de Cristo, que os leigos (as) são chamados a alimentar sua fé por 

essa modalidade de evangelização.  

 A Igreja batiza, e ao batizar promete em nome da comunidade a ajudar a criança 

a crescer na fé394. Sabe-se, porém, que essa tarefa é muito árdua e se torna ainda mais 

difícil de cumprir quando se depara com posturas fechadas, centralizadoras e altamente 

clericais, muito distantes do Cristo Bom Pastor e do espírito do Vaticano II.395 O resultado 

                                                            
392 Cf SC n. 27. 
393 Cf ESTUDOS DA CNBB n. 42. Liturgia; 20 anos de caminhada pós-conciliar. São Paulo: Paulinas, 
1986, p. 12. 
394 Cf RITUAL DO BATISMO DE CRIANÇAS. São Paulo: Paulus, 1999, p. 33. 
395 Cf CONSTITUIÇÃO DOGMÁTICA LUMEN GENTIUM (LG); sobre a Igreja. In: Documentos do 
Concílio Ecumênico Vaticano II. São Paulo: Paulus,1997, n. 31; Cf CNBB. Comunidade de comunidades: 
uma nova paróquia, a conversão pastoral da paróquia. Brasília: Edições CNBB, 2014, n. 67. 
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bem se conhece, batizados porém não evangelizados, e muitas vezes seduzidos 

indevidamente por outras denominações religiosas. 

 Ao propor que os leigos celebrem com simplicidade a Palavra de Deus, a Igreja 

do Vaticano II, afirma que não se pode esperar que apenas os presbíteros ou outros 

ministros ordenados realizem a tarefa de evangelizar. Os leigos e leigas precisam e podem 

fomentar essa espiritualidade em torno da Palavra de Deus. Para isso é preciso que tenham 

espaço, sejam motivados e preparados. “Muitas comunidades sentem a alegria de se 

encontrar para a Celebração da Palavra de forma simples e direta.”396  

 Esse pensamento e abertura, só foi possível graças à grande conquista que o 

Vaticano II ofereceu para os leigos, isto é, de poder preparar, presidir, celebrar, e fazer 

liturgia com nobre simplicidade. O Concílio Vaticano II foi um momento guiado pelo 

Espírito de Deus, um marco, uma esfera de mudanças que tomou conta da Igreja. Foi o 

Concílio que mais destacou a importância dos leigos e leigas em sua missão na Igreja e 

no mundo. Deu aos leigos a identidade e a responsabilidade de serem os quem mantém a 

Igreja em diálogo aberto e constante com o mundo, e tal reflexão nunca mais cessou, 

particularmente na Igreja do Brasil. 397 Agora, a Igreja não pode mais ser vista como algo 

fora da sociedade, separada e tão somente hierárquica.398 

 Na Conferência do Rio de Janeiro em 1955, os leigos e leigas foram chamados de 

“auxiliares do clero”, porque se tinha a concepção de que o seu papel na Igreja era 

simplesmente de apoio administrativo da pastoral paroquial. Com o Vaticano II, e 

particularmente com a “Exortação pós sinodal Christifideles Laici,” ficou claro o papel 

fundamental dos leigos e leigas como membros do povo de Deus e protagonistas da 

evangelização, da promoção humana e da inculturação do Evangelho.399 

 A palavra leigo vem do grego laikos (de laos; povo) e significa, a pessoa que 

pertence ao povo. Aplicada ao povo cristão, está cheia de apreço e dignidade. São leigos, 

os fiéis cristãos que, pelo sacramento do Batismo e pela Confirmação foram integrados à 

comunidade cristã. Além de participarem na missão profética da Igreja, os leigos exercem 

                                                            
396 Cf CNBB. Comunidade de comunidades: uma nova paróquia, A conversão pastoral da paróquia. 2014, 
n. 273. 
397 Cf CNBB. Os cristãos leigos e leigas na Igreja e na sociedade. Doc n. 105. Brasília: Edições CNBB, 
2014, n. 172. 
398 Cf KUZMA, Cesar. Leigos e Leigas: força e esperança da Igreja no mundo. São Paulo: Paulus, 2009, 
p. 69; Cf CIC. São Paulo: Paulus, 200, nn. 897-913. 
399 Cf VANEGAS, Eduardo Pena. Os leigos discípulos missionários. Brasília: Edições CNBB; Missão 
Continental; à luz de Aparecida, 2008, p. 09.  
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papel de suma importância na tarefa da evangelização celebrando e presidindo de acordo 

com sua natureza específica.400  

 A Constituição Dogmática Lumen Gentium, definiu a Igreja toda como Povo de 

Deus401. Por isso, os Padres Conciliares do Vaticano II, buscaram diminuir a tensão entre 

leigos e hierarquia, embora, ainda se encontrem muitas resistências de tal resgate. 

Partindo dessa descentralização, entende-se que o Vaticano II também ajudou a Igreja a 

refletir sobre si a partir do conceito de Mistério, e assim buscou uma definição do “que 

ela é em si mesma e o que ela é para o mundo”402. 

 Pela história da salvação, Deus sempre quis reunir a humanidade num povo; 

depois com a Nova Aliança que Cristo realizou no seu sangue, nasce o novo Povo de 

Deus. Hoje, os batizados fazem parte desse povo e recebem a dignidade de filhos de Deus. 

A meta desse povo é o Reino de Deus que deve ser construído na comunhão, na caridade 

e na verdade. A marca distintiva do Povo de Deus é a comunhão de serviço à vida, 

caridade e verdade. O Povo de Deus é enviado ao mundo inteiro como luz das nações403. 

O novo Povo de Deus é um povo sacerdotal pela função que opera o Espírito. 

Tanto o sacerdócio comum dos fiéis como o sacerdócio ministerial, apesar de distintos, 

são participação do mesmo sacerdócio de Cristo404. O exercício do sacerdócio comum se 

dá pela participação nos sacramentos e pela prática das virtudes. Pelo testemunho, os 

cristãos participam do múnus profético de Cristo, e em virtude da unção do Espírito Santo, 

não podem se enganar no ato e consenso da fé. A santificação e a condução dos cristãos 

não se dá apenas pelos ministérios e sacramentos, mas também pelos carismas que tornam 

os cristãos aptos aos serviços e ofícios que contribuem para a renovação e incremento da 

Igreja405. 

Nesse caminho de dimensão missionária dos leigos e leigas, o Papa Francisco num 

pronunciamento ao foro internacional da Ação Católica, assim declarou: 

 

Evitai cair na tentação perfeccionista da eterna preparação para a 
missão das eternas análises...o exemplo é Jesus com os apóstolos: 
enviava-os com o que tinham...simplifiquem os modos de inserção no 
mundo. Não sejais alfândegas. Não podeis ser mais restritivos que a 

                                                            
400 Cf ALDAZÁBAL, J. Vocabulário básico de liturgia. São Paulo: Paulinas, 2013, p. 200. 
401 Cf LG n. 02. 
402 LG n. 01. 
403Cf LG n. 09. 
404 Cf KUZMA, César. Sacerdócio comum. In: PASSOS, J. Décio; SANCHEZ, W. Lopes. Dicionário do 
Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulus, 2015, p. 849; Cf LG n.10. 
405 Cf LG nn.1-2; Cf CNBB. Cristãos leigos e leigas na Igreja e na sociedade. Brasília: Edições CNBB, 
2014, p. 49. 
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própria Igreja, nem mais papistas que o Papa. Abri as portas, não façais 
exames de perfeição cristã porque desse modo promovereis um 
farisaísmo hipócrita.406 

 

O povo de Deus deve estender-se a todo o mundo, e mantendo a sua unidade, 

permanece em comunhão pelo Espírito Santo. Pertencem ou estão ordenados à unidade 

do Povo de Deus, mesmo que de modo diverso, os fiéis católicos, todos os que creem em 

Cristo, enfim todos os homens e mulheres chamados à salvação407. 

A Constituição Lumen Gentium define a partir do Vaticano II uma incorporação 

plena à Igreja, mas também que a Igreja está ligada a todos os batizados pela união do 

Espírito, que age em todos os cristãos santificando-os por seus dons e graça. Mesmo os 

não cristãos estão ordenados em certo sentido ao Povo de Deus. Todo o Povo de Deus é 

missionário e chamado a tornar-se instrumento de unidade dos homens entre si e dos 

homens com Deus.408 

O entendimento que o Vaticano II recuperou sobre os leigos e o espaço que deu a 

eles foi “o testemunho que marcou a Igreja primitiva e que volta a aparecer na Igreja”409, 

pois, a partir do Concílio Vaticano II, os leigos tem uma missão específica e não são mais 

espectadores; sem qualquer direito na Igreja, mas assumiram um papel preponderante. 

Todo leigo se caracteriza pelo seu testemunho e instrumento próprio na missão da 

Igreja410. O Vaticano II propôs uma especial definição a respeito dos leigos: 

 

Os fiéis batizados, incorporados a Cristo, membros do povo de Deus, 
participantes da função sacerdotal, profética e régia de Cristo, que 
tomam parte no cumprimento da missão de todo o povo cristão, na 
Igreja e no mundo411. 
 

 

 Não se deve valorizar os leigos devido à necessidade de sua colaboração na Igreja 

ou na pedagogia que trata da corresponsabilidade, mas antes de tudo na compreensão 

teológica que o Vaticano II devolveu a respeito seu respeito e àquilo que é a Igreja. Os 

Padres Conciliares do Vaticano II sublinharam sem volta a dignidade de filhos e filhas de 

                                                            
406 L´OSSERVATORE ROMANO. Edição para o Brasil. n. 18, 04/05/2017, p. 14. 
407 Cf LG n. 13. 
408 Cf LG nn. 14-17. 
409 KUZMA, César. Leigos e Leigas: força e esperança da Igreja no mundo. 2009, p. 70. 
410 Cf LG n. 30; Cf KUZMA, César. Leigos. In: PASSOS, J. Décio; SANCHEZ, W. Lopes. Dicionário do 
Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulus, 2015, p. 527. 
411LG n. 31. 
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Deus e membros da Igreja, junto com o sacerdócio batismal pelo qual cada cristão 

participa no sacerdócio de Cristo e na sua missão salvadora.412 

 

 

9 Os ministérios dos leigos na Celebração da Palavra de Deus 

 

O Vaticano II pontuou uma mudança que marcou uma descontinuidade que havia 

até então na situação da Igreja, isto é, a relação clero-leigos. De fato, o Concílio Vaticano 

II promoveu uma reviravolta na relação de padres e bispos com os leigos (as). Com o 

movimento de volta às fontes bíblicas e patrísticas, o Vaticano II resgatou o modelo de 

Igreja das comunidades cristãs primitivas. Uma comunidade de batizados: comunidade 

profética, sacerdotal e régia, de onde brotam todos os ministérios para o serviço da própria 

comunidade.413 

 

Durante séculos, na Igreja, como não havia separação ou distância entre 
os diferentes ministérios, não existiu o termo “leigo”. A Igreja de então 
é concebida como a comunidade dos batizados e os ministros ordenados 
presidem uma assembleia toda ela profética, sacerdotal e régia (LG nn. 
34-36), como diz o Vaticano II. Mais que isso, os ministérios 
ordenados, além de saírem do seio da comunidade e com seu aval, eram 
ministérios colegiados, exercidos em equipe...por diversas razões, 
sobretudo por influência da cultura greco-romana...os ministros 
ordenados se separaram da comunidade dos fiéis, começando pelo 
culto.414 
 
 

O Vaticano II resgatou a concepção da Igreja de Cristo; ele declarou: “somos nós”, 

isto é, todos os homens e mulheres batizados. Concomitantemente, o Concílio Vaticano 

II recorda que todos os ministérios, ordenados ou não, brotam do batismo, formando 

assim uma Igreja toda ministerial. Para tanto, cai em desuso o tal binômio clero-leigos 

para o verdadeiro binômio: comunidade-ministérios.415 

Para o Vaticano II, o (a) leigo (a), como todo batizado, é sujeito de ministérios na 

Igreja e no mundo: “..., os fiéis que, incorporados em Cristo pelo Batismo, constituídos 

                                                            
412 Cf ALDAZÁBAL, J. Leigos. In: Vocabulário Básico de Liturgia. São Paulo: Paulinas, 2013, p. 201. 
413 Cf LG nn. 32-36; Cf BRIGHENTI, Agenor. Em que o Vaticano II mudou a Igreja. São Paulo: Paulinas, 
2016, p. 30. 
414 BRIGHENTI, Agenor. Em que o Vaticano II mudou a Igreja. 2016, pp. 30-31. 
415 Cf LG nn. 12-13; Cf CNBB. Doc n. 100. Comunidade de comunidades, uma nova paróquia, a conversão 
pastoral da paróquia. 2014, p. 51. 
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em Povo de Deus e tornados participantes, a seu modo, da função sacerdotal, profética 

e real de Cristo, exercem ...sua missão na Igreja e no mundo”.416 

Passados mais de 50 anos do Concílio Vaticano II, prossegue o empenho de não 

permitir que retorne uma velha eclesiologia pré-conciliar, que concebia a Igreja como 

uma comunidade desigual: clero ativo e com poder de decisão e leigos passivos que só 

obedecem, o que está na contramão do movimento contínuo de implementação do 

Vaticano II: 

 

Os sagrados pastores conhecem, com efeito, perfeitamente quanto os 
leigos contribuem para o bem de toda a Igreja. Pois eles próprios sabem 
que não foram instituídos por Cristo para se encarregarem por si sós de 
toda a missão salvadora da Igreja para com o mundo, mas que o seu 
cargo sublime consiste em pastorear de tal modo os fiéis e de tal modo 
reconhecer os seus serviços e carismas, que todos, cada um segundo o 
seu modo próprio, cooperem na obra comum. “Pois é necessário que 
todos, praticando a verdade na caridade, cresçamos de todas as 
maneiras para aquele que é a cabeça, Cristo; pelo influxo do qual o 
corpo inteiro, bem ajustado e coeso por toda a espécie de junturas que 
o alimentam, com a ação proporcionada a cada membro, realiza o seu 
crescimento em ordem à própria edificação na caridade.” (Efésios 4, 
15-16).417 
 

 

Desde as celebrações mais simples e espontâneas, até as celebrações mais solenes, 

sempre é necessário a participação e presença dos ministérios leigos. Desde uma 

celebração realizada na sala ou varanda de uma casa, até uma celebração estruturada 

numa capela, Igreja Matriz ou Catedral, a Assembleia litúrgica deve se articular em 

diversos ministérios, funções e serviços que a enriqueça e favoreça assim a participação 

ativa e plena de todos e todas. 

O Concílio Vaticano II, afirma e confirma tal necessidade e importância dos 

ministérios nas celebrações litúrgicas: 

 

Nas celebrações litúrgicas, cada um, ministro ou simples fiel, ao 
desempenhar seu ofício, fará tudo e só aquilo que lhe cabe pela natureza 
e pelas normas litúrgicas.418 
 

                                                            
416 LG n. 31; Cf ESTUDOS DA CNBB. Cristãos leigos e leigas na Igreja e na sociedade. Brasília: Edições 
CNBB, 2014, p. 16. 
417 LG n. 30; Cf FRANCISCO. Exortação apostólica Evangelii Gaudium. São Paulo: Paulus, 2013, n.102; 
Cf DAp n. 100b. 
418 SC n. 09; Cf CNBB. n. 102. Diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil 2015-2019. 
Brasília: Edições CNBB, 2015, p. 17; Cf PALUDO, Faustino. A Assembleia litúrgica e os ministérios. In: 
Deixe a flor desabrochar. Elementos de Pastoral Litúrgica. Brasília: Edições CNBB, 2013, p. 28. 
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Dizer que toda a comunidade celebra não equivale a dizer que todos presidem, ou 

que todos realizam todos os ministérios, mas sim, que todos se reúnem formando uma 

Igreja em ponto pequeno; que todos escutam e acolhem a Palavra de Deus, todos dão 

graças, oferecem, invocam, oram, cantam e participam da graça sacramental.419 

Em toda Assembleia litúrgica é preciso respeitar a diversidade de funções, 

serviços e diversidade de ministérios. Na verdade, uma Assembleia funciona como uma 

espécie de sinfonia na qual cada instrumento intervém no momento oportuno. Não há 

sentido por exemplo que uma única pessoa realize todas as funções dentro da celebração. 

Alguém preside, outros cuidam do canto, outros proclamam a Palavra de Deus e seguem 

outros serviços. Importante é situar cada função no conjunto das demais, e ao mesmo 

tempo de todo ministério no contexto comunitário e eclesial da celebração. A efetiva 

atuação dos ministérios e funções contribui sobremodo para que a Assembleia apareça 

como sinal da manifestação de uma Igreja constituída em diversidade de ordens e 

ministérios.420 

A organização de uma celebração litúrgica precisa oferecer ao mesmo tempo 

mistagogia e um clima prazeroso. Tais frutos dependem de quem preside e das outras 

pessoas que assumem ministérios, por exemplo: equipe de acolhida, leitores, cantores, 

instrumentalistas, crianças, adolescentes e jovens que acolitam, ministros 

extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. É preciso zelar pelo estado de 

espírito que sempre contagia os outros. Claro que os participantes também precisam de 

motivação interior e esforços da razão e dos sentidos para cooperarem com a graça que 

Deus coloca à disposição; na celebração, portanto, o prazer é sentimento comunitário.421 

Observando a Instrução Geral do Missal Romano, a partir do número trinta, é 

possível encontrar importantes orientações a respeito de ministérios mais comuns a 

serem exercidos numa celebração litúrgica. O Vaticano II, clareou a ideia de que a 

protagonista de toda a ação é a comunidade celebrante, mas para que ela possa celebrar 

bem: reunir-se, escutar, orar, cantar e participar é preciso que haja a presença de vários 

ministérios atuantes. 

Aquele (a) que preside: é o servo da comunidade. São Justino em sua Apologia no 

ano 150, emprega esse termo designa aquele que se senta “diante”; no latim: prae-

                                                            
419 Cf IGMR. São Paulo, Paulus, 2015, nn. 34-37; Cf ALDAZÁBAL, J. Ministérios ao serviço da 
comunidade celebrante. São Paulo: Paulinas, 2011, p. 11. 
420 Cf IGMR. São Paulo, Paulus, 2015, n. 58.  
421 Cf BUYST, Ione. Liturgia de Coração; espiritualidade da celebração. São Paulo: Paulus, 2007, p. 34.  
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sedere; não está sobre ela e nem fora dela, mas dentro. Quem preside exerce função de 

recapitular, associar e conduzir, seja na Sédia; seja no Altar. Quem preside presta um 

duplo serviço à Cristo e à Assembleia. Presidente e Assembleia se completam 

mutuamente, fazendo-a realização sacramental da Igreja. É preciso, pois, buscar a arte 

de presidir, guiar e animar a Assembleia. Por gestos, palavras e posturas, quem preside 

precisa criar atmosfera de mistagogia pela valorização inclusive do Sagrado Silêncio. 

Tem o dever de comunicar-se bem, ser cordial, acolhedor promover harmonia entre 

todos os ministérios e funções – ter atitude espiritual.422 

Serviço de acolhida: aqueles (as) que são encarregados de receber os fiéis, seus 

irmãos e irmãs para a celebração. Cuidam da acomodação; ajudam a criar um clima 

fraterno e de espontaneidade. 

Cantores e instrumentalistas: Seguindo o espírito litúrgico se preocupam em levar 

a Assembleia a cantar. Não estão num palco se apresentando, mas estão sustentando e 

motivando seus irmãos a cantar a liturgia celebrada, como glorificação de Deus e 

santificação dos presentes. Cuidam sempre que haja qualidade e harmonia no que estão 

executando, fugindo de improvisos e modismos. Dessa equipe sai o salmista, que na 

Mesa da Palavra entoa o Canto do Salmo, fazendo com que a Assembleia participe com 

o responso e ele (a) sustenta as estrofes. 

Leitores: Todo leigo é leitor por excelência e o proclamador da Palavra de Deus. 

Devem estar imbuídos de uma preparação técnica, mas principalmente espiritual e 

bíblica, pois, não estão lendo qualquer coisa, mas proclamando algo sacramental. Todo 

leitor (a) precisa ter conhecimento litúrgico e deixar-se usar pela graça de Deus como 

uma ressonância bíblica do que o próprio Deus quer falar para seus filhos (as) ali 

reunidos (as). O respeito e o santo temor pela Palavra são fundamentais.423 

Crianças, adolescentes e jovens servindo a liturgia num Espaço Celebrativo: Uma 

verdadeira pastoral, com diversos e diferentes costumes de tempo e lugar, mas que 

favorecem a beleza e o esplendor litúrgico, através da piedade e do respeito para com a 

liturgia. Exercem vários serviços que tocam a Palavra e a Eucaristia celebrados.  

 

Estes ministérios desempenhados pelos fiéis leigos dentro da liturgia, 
assim como outros relativamente novos em diversos campos da vida 

                                                            
422 Cf IGMR n. 27; n. 60; Cf SPERA, Juan Carlos; RUSSO, Roberto. A Assembleia celebrante. In: Manual 
de Liturgia II; celebração do mistério pascal. São Paulo: Paulus, 2015, p. 125. 
423 Cf IGMR nn. 34; n. 55; n. 66.  
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eclesial, deram uma nova imagem da Igreja, não só no seu 
funcionamento, mas também na sua compreensão teológica.424 
 
 
 

No momento de atuar na liturgia, todos os membros precisam estar atentos quanto 

à harmonia que deve sempre haver entre os ministérios, funções e serviços. Também 

estar atentos àquilo que a Igreja sabiamente já recomendou na reforma litúrgica do 

Vaticano II, isso para qualquer liturgia celebrada:  

 

...os textos e ritos devem ser ordenados de maneira a expressar com 
maior clareza as coisas santas que significam e, na medida do possível, 
levar o povo cristão a compreendê-las facilmente e delas participar por 
meio de uma celebração plena, ativa e comunitária...os ritos devem 
resplandecer nobre simplicidade; devem ser breves, claros, evitando 
repetições inúteis; adaptados à capacidade dos fiéis e, em geral, sem 
precisar de muitas explicações.425 
 
 

A Igreja é ontologicamente ministerial. Por isso, a preocupação pelos ministérios 

é parte constitutiva na vida da comunidade cristã. Cada batizado é portador de dons que 

deve desenvolver em unidade e complementariedade com os dons dos outros, a fim de 

formar o único Corpo de Cristo, entregue para a vida do mundo. Atualmente, ainda 

existem muitas pessoas que ou aprenderam a ser Igreja numa estrutura clericalista e 

centralizadora, ou sentindo saudade de um momento que nunca viveram, não se deixam 

tocar pelo vento refrescante e arejador soprado pelo Espírito Santo no Vaticano II.  

Toda ministerialidade da Igreja consiste em olhar de novo para as suas fontes, bem 

como criar novos ministérios e novas estruturas ministeriais para responder às 

necessidades destes tempos, seja na liturgia ou na vida.426 Valter Goedert, pontua com 

precisão o verdadeiro sentido que o Vaticano II quis oferecer para a liturgia quando 

pediu que fossem valorizados os ministérios leigos: 

 

Visando a uma melhor participação dos fiéis na celebração e na Igreja, 
o Espírito e a comunidade eclesial suscitam os ministérios litúrgicos 
como um serviço. Não compete a eles, portanto, promover um show, 
mesmo porque a liturgia não é um teatro, mas a celebração do mistério 
pascal de Cristo. Os ministros não estão a serviço próprio, mas do povo 
celebrante. Não chamarão a atenção do povo para si, mas conduzirão a 

                                                            
424 ALDAZÁBAL, J. Ministérios ao serviço da comunidade celebrante. 2011, p. 07.  
425 SC n. 21b; n. 34.  
426 Cf DAp n. 162; Cf CROZERA, Paulo. Os ministérios. Brasília: Edições CNBB. Missão Continental, 
2008, p. 09. 
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assembleia para Cristo. Ninguém deverá roubar o lugar de Cristo: ele é 
o único Senhor.427 
 

 

Por essa razão e importância, todos são chamados pela Igreja ao compromisso e 

ao engajamento. Toda comunidade participa da missão de Cristo, e é por isso que ela é 

ministerial, pois, graças ao sacramento do Batismo e Confirmação, recebe a capacidade 

de participar plenamente da liturgia, exercendo funções, serviços e ministérios: 

 

Os fiéis não recusem servir com alegria o povo de Deus, sempre que 
forem solicitados para desempenhar algum ministério especial ou 
função na celebração.428 
 

 

Assim sendo, o sujeito primordial e integral da celebração litúrgica é a 

comunidade; o povo sacerdotal que se manifesta na liturgia pelos ministérios. Os leigos 

que tiveram durante séculos suas funções e ministérios esquecidos e anulados, mas 

agora recuperados pelo Vaticano II, não podem permitir novamente que sejam 

banalmente clericalizados, mas que mantenham e entendam sua identidade, missão e 

vocação específicas.  

A Igreja quer precisar dos leigos em toda sua vida eclesial: catequese, liturgia, 

evangelização, promoção da caridade e ação missionária. A nova sensibilidade teológica 

e auto compreensão de Igreja que o Concílio Vaticano II recuperou, abriu de novo um 

campo dentro e fora da celebração litúrgica e precisa ser experimentado pelos leigos (as) 

e valorizados pelos pastores da Igreja. 

Encerra-se aqui o segundo capítulo, que foi apresentado na perspectiva do julgar. 

A tentativa e esforço foi de mostrar quão grande é a fonte de fé que a Igreja pode oferecer 

para seus fiéis com a vivência da Celebração da Palavra de Deus. Daqui para frente, o 

objetivo será apresentar pistas sensatas e coesas para a prática dos elementos apontados 

no primeiro e segundo capítulos, focando o método prático teológico do agir. 

                                                            
427 GOEDERT, V. Maurício. A Constituição Litúrgica do Concílio Vaticano II; a Sacrosanctum Concilium 
a seu alcance. 2013, p. 49.  
428 IGMR n. 97. 
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CAPÍTULO III 

UM NOVO JEITO DE CELEBRAR PARA UM  

NOVO JEITO DE SER IGREJA. 

 

Neste terceiro e último capítulo desta Pesquisa, a proposta é prosseguir dentro do 

método teológico crítico pastoral, culminado, portanto, na dimensão do agir. Por isso, os 

itens que aqui serão apresentados, percorrerão um caminho que aponte um fecundo chão 

missionário para a recuperação litúrgica que o Vaticano II reconquistou para a Igreja: o 

resgate e valor teológico, litúrgico e pastoral do Domingo como o “Dia do Senhor”; o 

despertar de um povo de Deus genuinamente celebrante; a participação ativa, consciente 

e plena na liturgia como indica a Constituição Sacrosanctum Concilium; a importância 

do Espaço Celebrativo; o itinerário de celebrar a vida e viver a Celebração na inteireza 

do ser; a apresentação do Ofício Divino das Comunidades como forma de celebrar a 

Palavra de Deus; a experiência missionária da Arquidiocese de Ribeirão Preto nas 

comunidades ribeirinhas de Manaus que fomentam a evangelização através da Celebração 

da Palavra de Deus e finalmente dois modelos convencionais de Rito de Celebração da 

Palavra de Deus incluindo ou não a distribuição das reservas Eucarísticas. 

Celebrar a vida do Povo de Deus é celebrar a Páscoa de Cristo, situando a 

celebração na realidade da vida; ligando a Páscoa de Jesus aos acontecimentos concretos 

da existência. A celebração litúrgica poderá servir de fonte e cume da vida se a vida 

estiver presente na liturgia e a liturgia na vida.429 Não há possibilidade do cristão celebrar 

plenamente, conscientemente e frutuosamente a liturgia se não vivê-la intensamente; e é 

impossível vivê-la sem celebrá-la bem.430 

 
 

1. O Dia do Senhor 

 

Realizando um estudo sobre a característica mais específica do agir litúrgico, faz-

se necessário refletir a respeito do valor e da importância do Domingo para os cristãos, 

porém dando ênfase na perspectiva teológica do ensinamento trazido e resgatado pelo 

Vaticano II, que está apresentado na Sacrosanctum Concilium. Essa reflexão é necessária, 

pois, nos dois capítulos anteriores já foram apontados referências e fundamentações a 

                                                            
429 Cf AUGÉ, Matias. Espiritualidade litúrgica; oferecei vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável 
a Deus. São Paulo: Ave-Maria, 2002, p. 96.  
430 Cf CORBON, Jean. A fonte da liturgia. Lisboa: Paulinas, 1999, p. 98.  
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respeito de elementos que foram resgatados pela restauração operada pelo Vaticano II na 

Liturgia da Palavra de Deus e por sua vez na Celebração da Palavra.  

A palavra Domingo vem do latim dominicus; daí Dominica dies (dia senhorial; 

Dia do Senhor). É o nome que, pela primeira vez, o Livro do Apocalipse (1,10) dá ao 

“Dia primeiro, depois do sábado”. Em grego, kyriake hemera, o Dia em que Jesus Cristo 

ressuscitou gloriosamente. Nos primeiros séculos da Igreja, ele ainda teve outros nomes: 

“Dia do Sol” na terminologia romana: “oitavo dia” (ogdóada) indicando que terminada a 

semana de sete dias de novo é o primeiro Dia; porém projetado para a frente, na marcha 

escatológica da história.431 

O magistério da Igreja ensina e insiste a respeito da necessidade de se participar e 

celebrar a Eucaristia todos os Domingos. Porém, tal orientação é um solo ainda mais 

fecundo para o tema central desta Pesquisa, pois, se de um lado a Igreja ensina sobre o 

valor da celebração Eucarística aos Domingos, por outro lado, em muitos lugares no 

Brasil e no mundo, se depara com a falta de oportunidade de se ter sequer acesso a 

celebração da Eucaristia todos os Domingos. Além do mais, as famílias que tem o 

costume de celebrar a Palavra em outros dias da semana, irão santificar muito melhor o 

Domingo quando se reunirem para celebrar a Eucaristia no Dia do Senhor.432  

A Igreja não afirma que só deve haver Celebração da Palavra de Deus onde não 

há possibilidade de se participar da Missa. Pelo ensinamento os Padres do Concílio 

Vaticano II celebrar a Palavra de Deus em qualquer lugar ou momento é uma fonte de fé, 

mas para que a Celebração da Palavra de Deus tenha eficácia, é preciso compreender o 

valor dos elementos da liturgia, e depois motivar que a Palavra seja celebrada mesmo em 

lugares onde há oportunidade de sobra para se participar da Celebração da Eucaristia.433 

Apesar de todas as análises, não se pode realmente deixar-se de inquietar-se pelo 

fato de que muitas comunidades no Brasil não tem a presença do presbítero para presidir 

a Eucaristia principalmente aos Domingos. As pessoas que vivem esta realidade o que 

podem fazer para honrar o Dia do Senhor? Não obstante essa constatação, é indispensável 

voltar a insistir que Celebração da Palavra de Deus não tem caráter substitutivo da Missa, 

antes um caráter peculiar e específico. Assim, apesar da Igreja em primeiro lugar motivar 

os fiéis a participarem da Missa, também não deixa de motivar que as famílias celebrem 

                                                            
431 Cf ALDAZÁBAL, J. Vocabulário básico de liturgia. São Paulo: Paulinas, 2013, p. 122. 
432 Cf HAAS, Carlos Gustavo. Domingo, dia da Igreja, comunidade reunida. In: Liturgia, exercício do 
sacerdócio de Jesus Cristo, cabeça e membros. Brasília: Edições CNBB, 2014, p. 58.  
433 Cf BECKHAUSER, Alberto. Celebrar bem. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 69.  
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a Palavra de Deus para que tenham a oportunidade de ouvir os Textos Sagrados, num 

contínuo esforço de abastecer sua fé e manter viva sua espiritualidade.434 

Até o presente momento, não se tem registro de pesquisas mais recentes, por isso 

não se sabe o quanto o cenário mudou, mas em 1983, a Dimensão litúrgica da CNBB, 

realizou uma pesquisa sobre a situação da vida litúrgica no Brasil. Naquela ocasião, a 

pesquisa mostrou que 70% das celebrações, no Dia do Senhor, são realizadas por 

comunidades que vivem e celebram sua fé sem a presidência de um ministro ordenado.435  

Sabe-se que essa é a realidade de muitas comunidades, a Igreja é consciente disso 

e por isso expõe o seu pensamento e orienta para a valorização da Celebração da Palavra 

de Deus em qualquer dia, como também aos Domingos: 

 

Todavia nem sempre se pode ter uma celebração plena do Domingo, 
pelo que muitos têm sido e ainda são os fiéis aos quais, "por falta do 
ministro sagrado ou por outra causa grave, se torna impossível 
participar na celebração eucarística". Em diversas regiões, depois da 
primeira evangelização, os bispos confiaram aos catequistas o encargo 
de reunir os fiéis no dia de Domingo e de dirigir a sua oração na forma 
dos exercícios de piedade. Com efeito, os cristãos, tendo aumentado em 
número, achavam-se dispersos em muitos lugares, por vezes até 
afastados, de modo que o sacerdote não podia reuni-los cada domingo. 
Noutros lugares, por causa da perseguição contra os cristãos, ou por 
outras severas limitações impostas à liberdade religiosa, é totalmente 
proibido aos fiéis reunirem-se no Domingo. E tal como outrora houve 
cristãos, que se mantiveram fiéis à participação na assembleia 
dominical até ao martírio, assim hoje há os que tudo fazem por se reunir 
no Domingo para orar, em família ou em pequenos grupos, mesmo 
quando privados da presença do ministro sagrado. Por outro lado, nos 
nossos dias, em várias regiões, cada paróquia já não pode usufruir da 
celebração da Eucaristia em cada Domingo, porque o número dos 
sacerdotes diminuiu. Além disso, em virtude das circunstâncias sociais 
e econômicas, muitas paróquias despovoaram-se.436 

 
 

O Papa João Paulo II, destacou que a Igreja precisa despertar no povo fome pela 

Palavra de Deus (Cf Am 8,11); e por isso é preciso salientar a importância das duas Mesas 

na participação do fiel dentro da Assembleia dominical. Daí é possível concluir que nunca 

se deve deixar de se reunir, mesmo quando por inúmeros motivos não se tem acesso à 

                                                            
434 Cf BECKHAUSER, Alberto. Celebrar bem. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 70;84; Cf CONGREGAÇÃO 
PARA O CULTO DIVINO. Diretório para celebrações dominicais na ausência do Presbítero. São Paulo: 
Paulinas, 1988, n. 19. 
435 Cf CNBB. Doc 43. Animação da vida litúrgica no Brasil. São Paulo: Paulinas, 2000, n. 15. 
436 CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO. Diretório para celebrações dominicais na ausência do 
Presbítero. 1988, nn. 2-5. 
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Mesa Eucarística, pois, a Mesa da Palavra que gera a celebração do Mistério Pascal de 

Cristo, é motivo para o encontro e para o abastecimento da comunidade: 

 

Na Assembleia dominical, como, aliás, em toda a Celebração 
Eucarística, o encontro com o Ressuscitado dá-se através da 
participação na dupla mesa da Palavra e do Pão da vida. A primeira 
continua a dar aquela compreensão da história da salvação e, 
especialmente, do mistério pascal que o próprio Jesus ressuscitado 
proporcionou aos discípulos: é Ele que fala, presente como está na sua 
palavra, ao ser lida na Igreja a Sagrada Escritura... O Concílio Vaticano 
II estabeleceu também que se prepare para os fiéis, com maior 
abundância, a mesa da Palavra de Deus: abram-se mais largamente os 
tesouros da Bíblia...437 
 

 

O número 106 da Constituição Sacrosanctum Concilium, apresenta o grande valor 

do Domingo como Dia do Senhor, bem como a importância da celebração comunitária 

nesse dia. O Domingo constitui o núcleo elementar do Ano Litúrgico como será estudado 

mais adiante. A tradição apostólica tem sua origem no dia da ressurreição de Jesus. O 

Domingo é festa primordial; dia de Ação de Graças; dia de descanso do trabalho e de 

alegria. Por isso a Igreja pede veneração e reconhecimento ao Domingo: 

 

Por tradição apostólica que tem sua origem do dia mesmo da 
ressurreição de Cristo, a Igreja celebra cada oitavo dia o Mistério 
Pascal, naquele que se chama justamente dia do Senhor ou Domingo. 
Neste dia, pois, devem os fiéis reunir-se em Assembleia para ouvirem 
a palavra de Deus e participarem da Eucaristia, e assim recordarem a 
paixão, ressurreição e glória do Senhor Jesus e darem graças a Deus que 
os “gerou de novo pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos 
para uma esperança viva” (1Pd 1,3). O Domingo é, pois, o principal dia 
de festa que deve ser lembrado e inculcado à piedade dos fiéis: seja 
também o dia da alegria e da abstenção do trabalho. As outras 
celebrações não lhe sejam antepostas, a não ser as de máxima 
importância, porque o Domingo é o fundamento e o núcleo do Ano 
Litúrgico.438 
 

 

Ao longo dos vinte séculos da sua história, a Igreja nunca deixou de celebrar o 

Dia do Senhor como Páscoa Semanal. A partir do século IV, com aquilo que é 

denominado “a paz de Constantino”, foi se acrescentando ao Domingo o aspecto de 

descanso do trabalho, algo que até então não existia.439  

                                                            
437 JOÃO PAULO II. Carta Apostólica Dies Domini (DD). São Paulo: Paulinas, 1998, n. 39. 
438 SC n. 106. 
439 Cf ALDAZÁBAL, J. Vocabulário básico de liturgia. 2013, p. 123. 
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Seguindo a reflexão sobre a importância de se honrar o Domingo como Dia do 

Senhor, a Sacrosanctum Concilium em diversos momentos também se pronuncia a 

respeito da Celebração da Palavra de Deus. Segundo a Igreja, também é algo importante 

honrar o Dia do Senhor pela Celebração da Palavra de Deus. A Celebração da Palavra de 

Deus segundo os ensinamentos do Vaticano II não é algo apenas para diácono presidir ou 

leigo, também os bispos e presbíteros o fazem, como por exemplo na Ação Litúrgica da 

sexta-feira da Paixão do Senhor: 

 

Promova-se a celebração da Palavra de Deus nas Vigílias das festas 
mais solenes, em alguns dias feriais do Advento e da Quaresma e nos 
domingos e dias de festa, especialmente onde não houver sacerdote...440 
 

 
 

O Domingo é um dia que está no âmago da vida cristã.441 Ele é um tempo por 

excelência dado a Cristo, e o “tempo dado a Cristo nunca é um tempo perdido, mas tempo 

conquistado para a profunda humanização das nossas relações e da nossa vida.”442 Por 

isso mesmo a Igreja insiste e orienta que é irrenunciável o fato de reunir-se aos Domingos, 

mesmo quando não se tem acesso a Eucaristia, mas que se reúna em torno da Palavra de 

Deus: 

 

Entre as formas que se encontram na tradição litúrgica, quando a 
celebração da Missa não é possível, é muito recomendada a celebração 
da Palavra de Deus, que, se for oportuno, pode ser seguida da 
Comunhão Eucarística. Desse modo os fiéis podem alimentar-se ao 
mesmo tempo da Palavra e do Corpo de Cristo. "Na verdade, escutando 
a Palavra de Deus reconhecem que as suas maravilhas, ali anunciadas, 
atingem a plenitude no mistério pascal, cujo memorial se celebra 
sacramentalmente na Missa, e no qual participa pela comunhão". Além 
disso, nalgumas circunstâncias, pode unir-se a celebração do dia do 
Senhor e a celebração de alguns sacramentos, e principalmente dos 
sacramentais, segundo as necessidades de cada comunidade.443 

 

 

Inspirados pela Palavra de Deus (Cf Mt 5, 23-24; Cf At 1,10; Cf At 20,7; Cf 1Cor 

16,2), os primeiros cristãos sistematizaram na Didaqué, seu primeiro catecismo, a prática 

                                                            
440 SC n. 35,4. 
441 Algumas passagens do Segundo Testamento que enaltecem o Domingo para os cristãos: Cf Mt 28, 5-7; 
Cf Lc 24, 1-12; Cf Jo 20, 1-10; Cf Jo 20, 11-28; Cf Ap 1,10; Cf At 2, 36; Cf Fp 2, 9-11.  
442 JOÃO PAULO II. Carta apostólica Dies Domini (DD). 1998, n. 7. 
443 CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO. Diretório para celebrações dominicais na ausência do 
Presbítero. 1988, n. 20. 
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sagrada de santificar o Dia do Senhor, e é essa fé e tradição que desejou resgatar o 

Vaticano II: 

 

Reuni-vos no Dia do Senhor para a fração do pão e agradecei (celebrai 
a Eucaristia), depois de haverdes confessado vossos pecados, para que 
vosso sacrifício seja puro.444 
 

 

Como se observa, o primeiro catecismo dos cristãos indica a celebração da 

Eucaristia justamente no Dia do Senhor, isto é, o Domingo, o primeiro dia da semana. 

Vários exemplos indicam essa prática, como é o caso da citação bíblica onde a 

comunidade de Troia se reunia no Domingo com Paulo para a fração do pão e a liturgia 

da Palavra (Cf At 20,7). A Igreja a partir do Vaticano II, volta a ensinar com maior 

empenho que os cristãos precisam procurar aos domingos a participação plena nos 

mistérios de Cristo com a Celebração da Eucaristia, mas também volta motivar que onde 

isso não for possível, não deixem de se reunir para celebrar a Palavra de Deus. Aqui, 

entenda-se que mesmo tendo acesso à Eucaristia aos domingos, as famílias podem e 

devem celebrar a Palavra visando fomentar a unidade, os laços de amizade e sua contínua 

evangelização. Ao Domingo se aplica a exclamação do salmista: “Este é o Dia que o 

Senhor fez para nós: exultemos e cantemos de alegria” (Sl 118/117, 24).445 

Ignácio de Antioquia, bispo e escritor da Igreja, durante o governo de Trajano 

(anos 85-117) escreveu uma carta destinada à comunidade de Magnésia, referindo-se à 

importância do Domingo e que serve para todas as gerações como um grande testemunho 

de preocupação pela vida pastoral e espiritual dos cristãos. Santo Ignácio aponta que os 

cristãos superaram o sábado e que é preciso honrar o Domingo devido à ressurreição de 

Jesus. No Domingo, o céu novamente se abriu, a humanidade foi erguida de seu caos e a 

vida triunfou sobre a morte. 446 

Também, um catequista dos catecúmenos da Igreja de Alexandria no Egito, que 

viveu no século II, escreve uma carta por volta do ano de 134, intitulada: “Carta de 

Barnabé”; nela remete para todas as gerações um testemunho sobre a reverência ao 

Domingo como Dia do Senhor: 

                                                            
444 DIDAQUÉ. Catecismo dos primeiros cristãos. Santificação do Domingo pelos cristãos.  Petrópolis: 
Vozes, 2012, p. 36, n. 14. 
445 Cf LUTZ, Gregório. História geral da liturgia; das origens até o Concílio Vaticano II. São Paulo: 
Paulus, 2010, p. 12. 
446 Cf BASURKO, Xabier. Para viver o domingo. São Paulo: Paulinas, 1999, p. 100. 
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Não suporto vossas neomênias e vossos sábados...não são os sábados 
atuais que me agradam, mas aquele que eu fiz e no qual, depois de ter 
levado todas as coisas ao repouso, farei o início do oitavo dia, isto é, o 
começo de outro mundo. Eis porque celebramos com festa alegre o 
oitavo dia, no qual Jesus ressuscitou dos mortos e, depois de se 
manifestar, subiu aos céus.447 
 
 

Na história dos primeiros cristãos, também é possível destacar o escritor Justino, 

martirizado no ano de 165. Possui uma obra literária, onde faz uma apologia ao imperador 

Antonino Paio, intercedendo em favor dos odiados e humilhados, nela se observam 

detalhes a respeito da reunião da comunidade santificando o Domingo como Dia do 

Senhor: 

 

No Dia que se chama do Sol, celebra-se uma reunião de todos os que 
moram nas cidades ou nos campos, e aí se leem, enquanto o tempo 
permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos 
profetas...Celebramos nossa reunião geral no dia do sol, por que foi o 
primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, fez o 
mundo, e também o dia em que Jesus Cristo, nosso Salvador, 
ressuscitou dos mortos...448  
 

 

 Estudos indicam que entre os Pais e Mães da Igreja, Justino de Roma foi 

o primeiro a estabelecer a ligação entre o início da criação e a chamada nova criação, 

determinada pelo ressurreição de Jesus. Assim, o Domingo, que é o Dia o Senhor, celebra 

a memória da primeira e da nova criação, é por isso Memorial da Páscoa; o centro do 

único e grandioso desígnio salvífico de Deus.449 

 Com o Vaticano II a Igreja soube com sabedoria, beber dessas fontes 

generosas dos Pais e Mães da Igreja para enriquecer sua teologia litúrgica. No contexto 

de América Latina e sob o impulso da inspiração do Concílio Vaticano II, em vários 

documentos e produções se vê a motivação e instrução que é preciso que as comunidades 

não deixem de se reunir e celebrar: 

 

A comunidade cristã de base, em sua liturgia, revive a experiência cristã 
da Igreja primitiva: a reunião dos cristãos nas casas para a leitura da 
Bíblia, a pregação dos apóstolos, a própria celebração da Eucaristia e a 
comunhão fraterna (Cf At 2,42). Não se trata de voltar ao antigo por ser 

                                                            
447 CARTA DE BARNABÉ. In: Coleção Patrística I; Padres Apostólicos. Tradução: STORNIOLO, Ivo; 
BALANCIN, Euclides M. São Paulo: Paulus, 1995, p. 310. 
448 ROMA, Justino de. Apologia I. In: Coleção Patrística III; Padres Apostólicos. Tradução: STORNIOLO, 
Ivo; BALANCIN, Euclides M. São Paulo: Paulus, 1995, p. 19. 
449 Cf AUGÉ, Matias. Domingo, festa primordial dos cristãos. São Paulo: Ave-Maria, 2000, p. 48. 
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antigo, mas de captar o espírito dos primeiros cristãos e vivê-lo 
conforme nossos tempos: a um contexto novo, corresponde uma 
expressão litúrgica nova.450 

 

O motivo, portanto, de se denominar Dia do Senhor está justamente no 

acontecimento Pascal; o evento que deu origem ao Domingo cristão e sendo seu ponto 

determinante: a ressurreição de Jesus. Foi no primeiro Dia da semana, que o Senhor 

ressuscitou e se manifestou aos seus (Cf Mt 28,1; Cf Mc 16,9; Cf Lc 24,1; Cf Jo 20,1): 

 

Nós celebramos o Domingo, devido à venerável ressurreição de nosso 
Senhor Jesus Cristo, não só na Páscoa, mas inclusive em cada ciclo 
semanal: assim escrevia o Papa Inocêncio I, no começo do século V 
testemunhando um costume já consolidado, que se tinha vindo a 
desenvolver logo desde os primeiros anos após a ressurreição do 
Senhor. S. Basílio fala do santo domingo, honrado pela ressurreição do 
Senhor, primícias de todos os outros dias. Santo Agostinho chama o 
Domingo de “sacramento da Páscoa”.451 
 

 

Jesus, por sua ressurreição, entra na posse daquelas prerrogativas divinas que 

possuía por direito desde toda a eternidade. Sendo a ressurreição fonte de vida, graça e 

força, faz do Domingo o dia epifânico do poder e da vitória de Jesus; torna-se a Páscoa 

semanal dos cristãos e o dia da comunidade por excelência.452 

O Vaticano II continua a convidar os cristãos a viverem o Domingo de maneira 

abundante, absorvendo dele os mistérios e tesouros do Senhor. Vivendo numa sociedade 

que tende a tudo descartar, generalizar e nivelar por baixo; valores e significados, o cristão 

é chamado a mergulhar na mística do Domingo, não apenas por tradição, antes por 

necessidade vital de alimentar sua fé: 

 

A celebração do Domingo presta um duplo serviço à fé. Em primeiro 
lugar, a Igreja se configura como koinonia, como comunidade fraterna 
em torno do Senhor ressuscitado, reconhecendo-o como o seu “Senhor” 
e alimentando-se dele. Em segundo lugar, a celebração do Domingo 
testemunha a diferença cristã no meio do mundo, esboçando no coração 
do tempo a parábola da morte vencida de uma vida marcada de 
eternidade.453 

                                                            
450 Cf DOCUMENTO n. 05. Departamento de Liturgia; Encontro de reflexão para presidentes e secretários 
das Comissões Nacionais de liturgia dos países latino-americanos. Medellín, 1972. In: Liturgia para a 
América Latina; documentos e estudos. São Paulo, Paulinas, 1977, item 24, pp. 63-76. 
451 JOÃO PAULO II. Carta apostólica Dies Domini (DD). 1998, n. 19. 
452 Cf AUGÉ, Matias. Domingo, festa primordial dos cristãos. 2000, p. 50. 
453 BASURKO, Xabier. Para viver o domingo. 1999, p. 134. 
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Participar de uma Assembleia dominical, mesmo que não seja plena com a 

Eucaristia, se torna uma necessidade e um imperativo, não de ordem moral, mas de 

coerência e de ordem eclesial, pois, quando mesmo quando se ouve apenas a Palavra de 

Deus, é esperado do fiel uma resposta coerente - seu amém. E é o Espírito Santo que faz 

ressoar a Palavra de Deus, de modo que, depois de ouvida comprometa profundamente a 

vida (Cf 2Cor 1,20-22). Por isso, que a Celebração da Palavra é um verdadeiro ato 

litúrgico; ela tem força sacramental.454  

O novo Código de Direito Canônico de 1983 afirma a importância imprescindível 

da comunidade de batizados se reunir no Dia do Senhor: 

 

No Domingo...os fiéis tem obrigação de participar da Missa; 
abstenham-se ainda daqueles trabalhos e negócios que impeçam de 
prestar culto à Deus, a alegria própria do Dia do Senhor, ou o devido 
repouso do espírito e do corpo.455 
 

 

Depois da ressurreição de Jesus, todos os Domingos se tornaram o Dia da 

Ressurreição, já que a fé da Igreja gira em torno da Ressurreição do Senhor que é o cume 

de tudo e de todos.456 O Domingo é um dos valores fundamentais da comunidade cristã, 

o dia por excelência do encontro dos discípulos com o seu Senhor. A cada Domingo a 

Assembleia de batizados pode nascer e renascer novamente. Neste sentido, seguindo a 

inspiração do Vaticano II, valorizar o Domingo é sempre fazer dele antes de tudo a 

celebração do Mistério Pascal de Cristo, mesmo que seja reunir-se em torno da Palavra 

de Deus e celebrá-la. Celebrar a memória do Ressuscitado, sua paixão, morte e 

glorificação é permitir que esse Mistério penetre na vida cotidiana: 

 

Se o Domingo é o dia da ressurreição, ele não se reduz à recordação de 
um acontecimento passado: é a celebração da presença viva do 
Ressuscitado no meio de nós. Para que esta presença seja anunciada e 
vivida adequadamente, não é suficiente que os discípulos de Cristo 
rezem individualmente e recordem interiormente, no segredo do 
coração, a morte e a ressurreição de Cristo. Com efeito, todos os que 
receberam a graça do batismo, não foram salvos somente a título 
individual, mas enquanto membros do Corpo místico, que entraram a 
fazer parte do Povo de Deus. Por isso, é importante que se reúnam, para 

                                                            
454 Cf KÉMÉRER, Jorge. Celebração da Palavra de Deus sem sacerdote. In: BARAÚNA, Guilherme. A 
Sagrada Liturgia renovada pelo Concílio. Petrópolis: Vozes, 1964, p. 508. 
455 CÓDIGO DE DIREITO CANÔNICO. São Paulo, Loyola, 1997, n. 1247; SAMPEL, Edson Luiz. 
Questões de Direito Canônico. São Paulo: Paulinas, 2010, p. 13. 
456 Cf ALDAZÁBAL, J. Domingo dia do Senhor. In: BORÓBIO Dionísio.  A celebração na Igreja III; 
ritmos e tempos da celebração. São Paulo: Loyola, p. 2000, p.76. 
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exprimir em plenitude a própria identidade da Igreja, a ekklesía, 
assembleia convocada pelo Senhor ressuscitado, que ofereceu a sua 
vida para trazer à unidade os filhos de Deus que andavam dispersos (Cf 
Jo 11,52)457 

 

Do Dia do Senhor é possível haurir muitos tesouros da fé, a ponto de se fazer uma 

grande classificação que dá ao Domingo sua múltipla identidade e função: Domingo 

oitavo dia (parusia); primeiro dia da semana; Dia do Senhor, Páscoa semanal – Dia da 

ressurreição; dia da alegria plena; dia do descanso; dia da solidariedade; dia da fé; dia 

irrenunciável; dia do dom do Espírito; dia de Cristo Luz. Ele é um dos valores 

fundamentais da comunidade cristã. É como um sacramento que concentra em si mesmo 

a cada oito dias, as melhores riquezas da fé e da vida: a centralidade de Cristo e da sua 

Páscoa; a consciência da Igreja como comunidade; a escuta da Palavra e a celebração da 

Eucaristia; a alegria Pascal que impregna toda a jornada e motiva o descanso do trabalho, 

a valorização da natureza, a caridade fraterna e a oração mais explícita.458 

 

 

2 O Concílio promove um povo celebrante 

  

Partindo da vocação e do serviço que o leigo (a) é chamado a exercer na Igreja e 

no mundo, é oportuno investigar o seu papel privilegiado de vocacionado de sal e luz: ser 

pelo seu sacerdócio comum, também um povo celebrante. A comunidade cristã, antes de 

tudo, escuta a Palavra de Deus e se deixa evangelizar por ela; depois pode pregá-la. A 

comunidade evangelizada torna-se evangelizadora; de crente em testemunho missionário. 

No meio desse processo, a comunidade cristã celebra a Palavra de Deus na sua liturgia, 

deixando-se iluminar e alimentar continuamente por ela.459 

O povo é chamado a celebrar o que vive, por isso mesmo que o Concílio terminou 

seus trabalhos com a Constituição Pastoral Gaudium et Spes460, e aponta justamente essa 

característica, isto é, a Igreja sente com o mundo e sente o mundo, mesmo quando celebra: 

 

                                                            
457 JOÃO PAULO II. Carta apostólica Dies Domini (DD). 1998, n. 31. 
458 Cf CIC n. 2184; Cf AUGÉ, Matias. O Ano litúrgico é o mesmo Cristo presente na Igreja. São Paulo: 
Paulinas, 2013, p. 55; Cf PALUDO, Faustino. O Ano litúrgico; O Domingo. In: Liturgia, momento histórico 
da salvação. Brasília: Edições CNBB, 2014, p. 72. 
459 Cf ALDAZÁBAL, J. Vocabulário básico de liturgia. 2013, p. 274; Cf SAMPEL, Edson Luiz. Questões 
de Direito Canônico. 2010, p. 44. 
460 Cf CONSTITUIÇÃO PASTORAL GAUDIUM ET SPES (GS); sobre a Igreja no mundo de hoje. In: 
Documentos do Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulus, 1997. 
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As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens e 
mulheres de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, 
são também as alegrias e esperanças, as tristezas e as angústias dos 
discípulos de Cristo. Não há realidade alguma verdadeiramente humana 
que não encontre eco no seu coração461. 

 
 
 

Presente numa sociedade imersa no ativismo e na indiferença, a Igreja tem a 

responsabilidade e o desafio de não se acomodar, mas criar e favorecer espaços, 

oportunidades e métodos para que os fiéis possam escutar a Palavra de Deus462. Esse 

desafio pode ser concretizado na vivência da Celebração da Palavra de Deus, pois, ela 

assim como muitas outras liturgias, também faz dos leigos (as) um povo celebrante com 

maior visibilidade. 

Relatos da vida litúrgica em tempos pré-conciliares, descrevem um povo passivo 

e apático na assistência aos ritos. Popularmente, até hoje se escuta algumas expressões: 

“o padre vai dizer a missa”; “vou assistir à missa”; “ler a missa”. São concepções 

litúrgicas que em nada condiz com o conceito de povo celebrante, recuperado pelo 

Vaticano II.463 Os livros litúrgicos promulgados depois do Vaticano II, não se dirigem 

nem mais ao presbítero no momento da Celebração Eucarística como celebrante e sim 

como aquele que preside: “...na Celebração Eucarística, o Povo de Deus é convocado e 

reunido, sob a presidência do sacerdote que atua na pessoa de Cristo para celebrar o 

memorial...”464 

Com efeito, uma das conquistas litúrgicas e eclesiais mais importantes do 

Vaticano II foi a recuperação e valorização da Assembleia celebrante. Uma liturgia onde 

apenas aquele que preside é celebrante e não todo o povo é uma herança dos ritos 

sacrificais sacerdotais do Primeiro Testamento. No entendimento litúrgico judaico, que 

está na base dos elementos rituais cristãos, o sacrifício cruento de vítimas era sempre feito 

por um sacerdote consagrado, que imolava vítimas em nome da comunidade, onde os 

fiéis não precisavam estar presentes465. 

                                                            
461 GS n. 01. 
462 Cf DÔNDICI, Geraldo. Fecundados pela Palavra; comentários à Exortação Apostólica Verbum 
Domini. São Paulo: Editora PUC/Rio/ Paulus, 2014, p. 113. 
463 Cf BUYST, Ione. Celebração do domingo ao redor da Palavra de Deus. São Paulo: Paulinas, 2002, p. 
22. 
464 INSTRUÇÃO GERAL DO MISSAL ROMANO (IGMR). São Paulo: Paulus, 2010, n. 27. 
465 Cf BOGAZ, A. Sagrado; HANSEN, J. Henrique. Liturgia no Vaticano II; Novos tempos da celebração 
cristã. 2014, p. 61. 
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Um bem próprio da celebração cristã que foi recuperado com a renovação 

conciliar é a preferência pela celebração comunitária. A ação litúrgica constitui uma 

atividade comunitária de toda a Igreja, daí seu caráter necessariamente comunitário. 

Celebrar exige que o povo de Deus esteja reunido em Assembleia, fazendo valer sua 

eficácia e fecundidade466. Para ser fecunda, toda celebração deve envolver a existência de 

seus participantes, levando a atitudes vitais e transformadoras. 

Celebrar é uma ação que implica frequentar juntos o mesmo espaço, com o 

objetivo de viver o mesmo ideal. Além disso, a ação de celebrar implica uma recordação 

vivida em comum. Tal ação envolve tudo; principalmente os gestos vividos como 

comunidade; celebrar o culto à Deus e partilha da vida467. Diante desse entendimento, 

Boróbio escreve que a liturgia dos cristãos comporta justamente essa perspectiva: 

 

Quando se trata da liturgia da Igreja nossa atenção se dirige sobretudo 
à ação ritual que comporta. Mas, o rito, um dos elementos centrais da 
liturgia, não é tudo. Dentro ou através de uma ação litúrgica se encontra 
o mistério e a vida, por trás do que aparece se encontra o ser, no 
significante ou formas externas se manifestam o conteúdo e o sentido 
interno. A liturgia da Igreja é muito mais. É a obra de Deus por 
excelência, sem deixar de ser a ação mais profundamente humana.468 

 
 

Não existe cristianismo sem encontro, reunião e celebração; celebra-se a vida e a 

caminhada das pessoas. Depois do Vaticano II, o povo de Deus quando celebra a Palavra 

de Deus feita liturgia, celebra exatamente tudo está presente dentro da pessoa, que 

exercendo sua vocação de povo celebrante realiza a ação litúrgica469 

Nos dias de hoje, a comunidade cristã é chamada a intensificar sua vocação de 

comunidade celebrante470, a exemplo dos primeiros cristãos. Os cristãos já nasceram 

como comunidade celebrante, até com uma sistematização, isto é, não era algo livre e sem 

critérios, pois, havia local determinado, dia, hora e liturgia471. Na Igreja nascente tinham 

                                                            
466 Cf ALDAZÁBAL, J. Vocabulário básico de liturgia. São Paulo: Paulinas, 2013, p. 43; Cf BOGAZ, A. 
Sagrado; HANSEN, J. Henrique. Liturgia e Culto. In: PASSOS, J. Décio; SANCHEZ, W. Lopes. 
Dicionário do Concílio Vaticano II. 2015, p. 557. 
467 Cf BOGAZ, A. Sagrado; HANSEN, J. Henrique. Liturgia e culto. In: PASSOS, J. Décio; SANCHEZ, 
W. Lopes. Dicionário do Concílio Vaticano II.  2015, p. 556. 
468 BOROBIO, Dionisio. Celebrar para viver. São Paulo: Loyola, 2009, p. 16. 
469 Cf BUYST, Ione. Celebração do domingo ao redor da Palavra de Deus. São Paulo: Paulinas, 2002, p. 
71. 
470 Cf ALDAZÁBAL, J. Ministérios ao serviço da comunidade celebrante. São Paulo: Paulinas, 2011, pp. 
9-10. 
471 Cf ZULEHNER, Paul M. Comunidade. In: EICHER, Peter. Dicionário de conceitos fundamentais de 
teologia. São Paulo: Paulus, 1993, p. 102. 
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seus encontros nas casas, mas na perspectiva de celebrar quase sempre se encontravam 

nas sinagogas (Cf Rm 17). O que se realiza hoje, recuperado pelo Vaticano II é herança 

dos primeiros cristãos que sempre deram testemunho de povo celebrante, não de 

espectador.  

 

 

3 Participação ativa, consciente e plena. 
  

Cientes de que a liturgia da Igreja havia sofrido um sério deslocamento de eixo 

na sua compreensão e vivência, os Padres Conciliares do Vaticano II, como já foi visto, 

realizaram então um árduo trabalho para levar a liturgia de volta às suas fontes e assim, 

apresentaram na Sacrosanctum Concilium o real desejo e necessidade da renovação 

litúrgica da Igreja. Tudo para proporcionar novamente aos fiéis uma correta participação 

na ação litúrgica.472 Por isso mesmo recomendaram: 

 

A santa mãe Igreja, para permitir ao povo cristão um acesso mais seguro 
à abundância de graça que a Liturgia contém, deseja fazer uma acurada 
reforma geral da mesma Liturgia. Na verdade, a Liturgia compõe-se 
duma parte imutável, porque de instituição divina, e de partes 
susceptíveis de modificação, as quais podem e devem variar no decorrer 
do tempo, se porventura se tiverem introduzido nelas elementos que não 
correspondam tão bem à natureza íntima da Liturgia ou se tenham 
tornado menos apropriados. Nesta reforma, proceda-se quanto aos 
textos e ritos, de tal modo que eles exprimam com mais clareza as coisas 
santas que significam, e, quanto possível, o povo cristão possa mais 
facilmente apreender-lhes o sentido e participar neles por meio de uma 
celebração plena, ativa e comunitária.473 

 
 

Durante séculos havia acontecido um deslocamento de eixos na liturgia da 

Igreja, praticamente durante todo o segundo milênio. Depois dos longos e penosos anos 

do Movimento Litúrgico, finalmente a Igreja aproveita o Vaticano II, e toma a importante 

decisão pastoral de resgatar elementos importantes e essenciais que haviam sido 

                                                            
472 Cf BOGAZ, A. Sagrado; HANSEN, J. Henrique: Sacrosanctum Concilium. In: PASSOS, J. Décio; 
SANCHEZ, W. Lopes.2015, p. 864; Cf BECKHAUSER, Alberto. Canta a liturgia. Petrópolis: Vozes, 
2004, p. 25. 
473 SC n. 21. 
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colocados em segundo plano e até esquecidos, os quais prejudicavam totalmente a 

participação do povo fiel na sagrada liturgia.474 

 Quando se recorre aos escritos das primeiras comunidades cristãs descrevendo 

a Celebração da Eucaristia, encontram-se comentários de São Justino que descreve as 

partes da liturgia. Percebe-se que a liturgia dos primeiros cristãos não era exatamente tal 

como ela chegou até o Vaticano II, mas justamente como a Igreja celebra agora, depois 

do Concílio, particularmente na liturgia da Palavra e na Celebração da Palavra de Deus.475  

Conforme foi apontado no primeiro capítulo, no decorrer da história, elementos 

da liturgia dos primeiros cristãos se perderam, mas foram precisamente resgatados pelo 

afinco e coragem do Vaticano II; principalmente elementos da estrutura da liturgia da 

Palavra e seu desdobramento na Celebração da Palavra de Deus. Valter Goedert expõe de 

maneira muito clara esse princípio de renovação litúrgica que o Vaticano II ofereceu para 

a Igreja: 

 

A primeira finalidade da reforma litúrgica não foi simplesmente a 
mudança de ritos, de fórmulas e de textos, mas de comportamento 
celebrativo. Participação não pode ser confundida com mera 
observação de rubricas. Era preciso aproximar os fiéis do Mistério 
celebrado...por isso, os cristãos precisam participar com conhecimento 
de causa e colaborar para a plena celebração comunitária da fé.476 
 

 

No Vaticano II, os Padres Conciliares afirmaram: “a liturgia é o cimo para o 

qual se dirige a cão da Igreja e, ao mesmo tempo, a fonte donde emana toda a sua 

força.”477 Resgata-se assim, a sagrada liturgia como a fonte mais excelente de 

espiritualidade cristã, superando a visão meramente exterior e utilitarista da liturgia, 

instaurando-se definitivamente uma visão eminentemente teológica. 

É preciso considerar a liturgia como um todo, da forma que ela realmente é, e 

não apenas de sua expressão ritual. Vale lembrar a relação íntima entre ação litúrgica e vida 

cotidiana, que impulsiona a penetrar o Mistério de Cristo celebrado na liturgia. Por isso, 

além de formação litúrgica, catequética e doutrinal, as comunidades precisam receber e 

                                                            
474 Cf SILVA, J. Ariovaldo. A reforma litúrgica a partir do Concílio Vaticano II. In: GONÇALVES, Paulo 
Sérgio Lopes; BOMBONATTO, Vera Ivanise. Concílio Vaticano II, Análise e prospectivas. São Paulo: 
Paulinas, 2005, p. 296. 
475 Cf IRISARRI, Cornelio Urtasun. Liturgia dela Storia. Milão: Editrice Ancora, 1956, p.56-79; Cf 
ROMA, Justino de. In: Apologias I e II. Diálogo com Trifão. São Paulo: Paulus, 1995, p. 12. 
476 GOEDERT, Valter Maurício. A Constituição Litúrgica do Concílio Vaticano II, a Sacrosanctum 
Concilium a seu alcance. São Paulo: Ave-Maria, 2013, p. 46. 
477 SC n. 10. 
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desenvolver uma espiritualidade litúrgica, isto é, participação interior que alimente e dê 

sentido à participação exterior.478 Participar da liturgia não é apenas uma questão de direito 

e dever, antes é um dom, uma graça e eleição. É uma integração que se dá na comunhão 

entre o céu e a terra em Cristo Ressuscitado.479  

Para os Padres Conciliares do Vaticano II, a verdadeira participação dos fiéis no 

Mistério celebrado é justamente um conjunto de sentidos, isto é, uma participação ativa, 

consciente e plena, que ocasionará uma participação frutuosa: 

 

Para chegar a essa eficácia plena, é necessário que os fiéis se acerquem 
da Sagrada Liturgia com disposições de reta intenção, adaptem a mente 
às palavras, e cooperem com a graça divina para não recebê-la em vão. 
Por isso, é dever dos sagrados pastores vigiar para que, na ação 
litúrgica, não só se observem as leis para a válida e lícita celebração, 
mas que os fiéis participem dela consciente, ativa e frutuosamente.480 
 

 

Nos trabalhos da renovação litúrgica promovida pelo Vaticano II, era preciso 

estar no centro a espiritualidade dos fiéis. Entende-se assim que a espiritualidade cristã 

não é algo paralelo à sagrada liturgia da Igreja; ela precisa ser eficaz e autêntica, e para 

isso, em primeiro lugar vem a reta intenção, isto é, a ação litúrgica deve ser também 

pessoal.  

A seguir, será apresentado as modalidades de participação na sagrada Liturgia, 

tal como apresenta a Constituição Sacrosanctum Concilium e é comentada por vários 

autores.481 

Participação ativa: a liturgia em si é definida como uma ação, trabalho e função 

em favor do povo. Participar é desenvolver uma ação sagrada. Todo o povo é sujeito pelo 

sacerdócio batismal. Por isso, como povo cristão, as pessoas precisam participar 

ativamente das celebrações. Vários gestos apontam uma participação ativa: entrar em 

procissão, cantar, aclamar, assumir as atitudes do corpo, ouvir as leituras e homilia, 

professar a fé, participar das preces, levar as oferendas ao Altar, dar graças, dar o abraço 

                                                            
478 Cf MELO, J. Raimundo. A participação ativa na liturgia: grande aspiração da reforma litúrgica do 
Vaticano II. In: SILVA, A.; SIVINSKI, M. Liturgia, um direito do povo. Petrópolis: Vozes, 2001, p. 26; 
Cf BUYST, Ione. Liturgia de coração, espiritualidade da celebração. São Paulo: Paulus, 2007, p.123. 
479 Cf COSTA, Valeriano. Viver a ritualidade litúrgica como momento histórico da salvação. São Paulo: 
Paulinas, 2005, p. 49; Cf ZAVAREZ, M. Lourdes. Formação litúrgica nas comunidades. In: Deixe a flor 
desabrochar. Elementos de Pastoral Litúrgica. Brasília: Edições CNBB, 2013, p. 29. 
480 SC n. 11. 
481 Cf BUYST, Ione. Um povo que celebra. In: O mistério celebrado, memória e compromisso I. São Paulo: 
Paulinas, 2006, pp. 93-109.   
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da paz, comungar da Eucaristia. Ação envolve a pessoa inteira, interna e externamente: 

espírito, mente, sentidos, gestos, palavras, liberdade, criatividade, silêncio.482  

A liturgia, por ser um culto essencialmente eclesial e comunitário, exige também 

uma participação comunitária, respeitando a subjetividade de cada um. Nisso, as 

pequenas assembleias, reunidas em casas e varandas, em famílias e/ou agrupamentos de 

quarteirões para celebrarem a Palavra de Deus com assiduidade, facilitam e proporcionam 

muito esse resultado. Os fiéis interagem com Cristo, aquele que é o titular da liturgia. 

Os fiéis que adquirem amor e gosto pela liturgia, vão entendendo que o rito é 

essencialmente ativo e não normativo, por isso, não se confunde com rubrica. O mundo 

da liturgia é simbólico, recheado por um complexo de sinais sensíveis, por meio dos quais 

os fiéis, em Cristo e por Cristo, na Igreja e pela Igreja, glorificam a Deus. Na liturgia, 

portanto, participada de maneira ativa, os homens e mulheres tem o lugar do seu encontro 

com Deus, isto é: Deus desce ao homem e o homem sobe à Deus.483 

Participação consciente: Não pode haver verdadeira participação ativa que não 

seja consciente; elas são inseparáveis. Sem uma árdua catequese litúrgica, uma 

comunidade nunca conseguirá participar de maneira consciente de uma celebração. Vive-

se numa cultura do barulho, da dispersão e do bombardeio de informações. Na 

participação consciente a mente concorda e acompanha as palavras, os gestos e o 

conteúdo dos cantos. Porém, como já foi dito, é preciso fazer um caminho e levar a 

comunidade a crescer no conhecimento e amadurecimento, através de um processo 

repleto de investimento, onde se vença tudo que configure o mecânico, metódico e vazio. 

A participação consciente engloba razão, sentimento e emoção. Integra vários sentidos da 

palavra consciente: conhecimento, convicção, convivência e participação comum. Por 

isso, participar conscientemente é entrar na intimidade de Deus, que leva o fiel à 

transformação interior, como se verá adiante na participação frutuosa.484 

Vagaggini, oferece uma explicação muito pertinente para demonstrar melhor e 

argumentar o valor da participação consciente na liturgia da Igreja: 

 

A Palavra chave para a participação litúrgica consciente é iniciação, que 
foi um dos pontos altos dos primórdios da Igreja. É preciso conhecer o 
mistério de Cristo (com a mente) para poder se identificar com ele (com 

                                                            
482 Cf BUYST, Ione. Participar da liturgia. São Paulo: Paulinas, 2012, p. 22. 
483 Cf GOEDERT, Valter Maurício. A Constituição Litúrgica do Concílio Vaticano II, a Sacrosanctum 
Concilium a seu alcance. São Paulo: Ave-Maria, 2013, p. 50. 
484 Cf BOGAZ, A. Sagrado; HANSEN, J. Henrique: Liturgia e Culto. In: PASSOS, J. Décio; SANCHEZ, 
W. Lopes. 2015, p. 556. 
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o coração). O problema da liturgia está na falta de iniciação ao mistério, 
que a evangelização e a catequese tem o dever de proporcionar. Para 
amar é preciso conhecer e, para conhecer de verdade, é preciso amar.485 
 

 
 

Participação plena: o termo pleno abrange muitos significados. Indica uma 

atitude de unidade entre corpo e espírito, ser e agir, mente e coração, abarcando o ser 

humano por inteiro. A sagrada liturgia é rica em simbologia que fala por si mesma, mas 

tudo deve transcender e indicar uma realidade superior. Não existe disfarce na liturgia, 

“faz de conta” – tudo é real e verdadeiro, nada pode ficar pela metade, nem mesmo a 

participação e entendimento pessoal.486  

A participação plena começa pela acolhida de Deus e dos irmãos e irmãs, é na 

verdade um dom e o Espírito Santo faz os fiéis entrarem em comunhão com esse dom. A 

devida participação na sagrada liturgia, pequenas e grandes assembleias, deve educar a 

todos a ter esse encontro com Deus e os irmãos. Nesse entendimento, escreve Augé: 

 

A liturgia possui uma pedagogia específica própria para conduzir os 
participantes a penetrar o mistério celebrado, que passa através dos ritos 
e das orações. Essa pedagogia, porém, é ineficaz se não se está 
preparado para absorvê-la e assimilá-la a ponto de deixar-se dominar 
pela celebração e transformar-se, dessa forma, em participantes 
envolvidos e em protagonistas.487 
 

 
Com o resgate promovido pela renovação conciliar do Vaticano II, toda 

celebração litúrgica constitui um corpo de unidade: palavras, ritos, gestos, silêncio, 

atitudes, serviços e funções. A participação é plena, portanto, quando atinge o Mistério, 

envolvendo todas as dimensões da corporeidade e gera a sintonia das ações litúrgicas.488 

Numa liturgia bem participada e de maneira plena, cada pessoa celebra com sua 

realidade pessoal a páscoa de sua vida e por isso participa da Paixão, Morte e Ressurreição 

de Cristo, seu Mistério Pascal. Participar conscientemente não significa apropriar-se do 

Mistério, como se quisesse captá-lo totalmente com o intelecto, mas o Mistério de Cristo 

                                                            
485 VAGAGGINI, C. O sentido teológico da liturgia. São Paulo: Loyola, 2009, p. 715.  
486 Cf BUYST, Ione. Participar da liturgia. São Paulo: Paulinas, 2012, p. 24. 
487 AUGÉ, Matias. Liturgia, história, celebração, teologia, espiritualidade. São Paulo: Ave-Maria, 1998, 
p. 80. 
488 Cf COSTA, Valeriano Santos. Viver a ritualidade litúrgica como momento histórico da salvação. São 
Paulo: Paulinas, 2005, p. 84. 
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envolve os fiéis e atinge a todos com seu poder redentor. Na verdade o Espírito de Deus, 

que conhece todas as coisas, conduz todos à plena consciência.489  

Outro fator importante é que nas celebrações se evite o excesso de comentários 

e explicações – é preciso deixar o rito falar – caso contrário, acontece o prejuízo da 

participação. O mesmo se diga da Celebração da Palavra de Deus constituída por 

pequenas assembleias, que se tornam quase que totalmente orantes. As improvisações 

também acarretam prejuízos: 

 

As cerimônias resplandeçam de nobre simplicidade, sejam 
transparentes por sua brevidade e evitem as repetições inúteis, sejam 
acomodadas à compreensão dos fiéis e, em geral, não careçam de 
muitas explicações.490 
 

 

A vivência do rito não se força, e não se deve colocá-lo nunca à serviço de 

privilégios de pessoas e situações, por isso, o segredo de fato é deixá-lo falar por si 

mesmo; o rito sempre terá o que dizer. Hoje, não se deve ter preocupação em executar 

cerimônia exterior na hora de celebrar, e sim entrar na intimidade do Mistério, deixar-se 

tocar por Deus.491 Participar de maneira plena, significa manifestar o acolhimento da fé; 

fazer uma verdadeira experiência de plenitude e de gozo da presença de Deus e um culto 

em espírito e verdade; assim a fé dos fiéis é fortalecida e alimentada.492 

Não está no título desse item que discorre, mas os liturgistas também costumam 

fazer menção à uma participação frutuosa da liturgia. Seria o resultado da participação 

ativa, plena e consciente; fé e vida andando juntas. Ao celebrar e participar bem, é preciso 

sair em missão e produzir bons frutos no cotidiano. Cada fiel tem o compromisso e a 

responsabilidade a partir daquilo que celebra; levar para a vida o que se celebrou na 

liturgia; viver na vida o que fora celebrado liturgicamente. Essa ideal participação 

assegura a eficácia da liturgia na vida de cada fiel.493 

Quando a participação na liturgia consegue atingir suas duas dimensões de 

glorificar a Deus e santificar o homem e a mulher494 atinge-se, portanto, uma participação 

                                                            
489 Cf GOEDERT, Valter Maurício. A Constituição Litúrgica do Concílio Vaticano II; a Sacrosanctum 
Concilium a seu alcance. São Paulo: Ave-Maria, 2013, p. 51. 
490 SC n. 34; n. 50. 
491 Cf MELO, José Raimundo. A participação ativa na liturgia: grande aspiração da reforma litúrgica do 
Vaticano II. In: SILVA, A.; SIVINSKI, M. Liturgia, um direito do povo. Petrópolis: Vozes, 2001, p. 30. 
492 Cf SC n. 59. 
493 Cf BOGAZ, A. Sagrado; HANSEN, J. Henrique. Liturgia e Culto. In: PASSOS, J. Décio; SANCHEZ, 
W. Lopes. 2015, p. 861. 
494 Cf SC n. 10. 
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frutuosa. Uma participação frutuosa na liturgia é uma liturgia que une fé e vida, pois, 

permite experimentar os frutos da salvação, regados pelo sangue e pelas águas que 

brotaram do lado aberto de Cristo na cruz; águas santas e santificadoras que regeneraram 

os homens e mulheres pelo batismo para uma vida nova em Cristo ressuscitado.  

Desembocando nas águas salgadas das contínuas imperfeições, vão santificando os maus 

hábitos, vícios e pecados, gerando novas criaturas em Cristo (Cf 1Cor 5,7-8). 

A liturgia não existe apenas nos livros e documentos, ela é uma ação que se dá 

na Igreja, na vida das comunidades e das famílias que a celebram, seja qual for o espaço 

celebrativo ou a celebração, isto é, desde a Celebração Eucarística, a Celebração de um 

outro Sacramento ou mesmo o que esta Pesquisa tem o objetivo de demonstrar: a 

Celebração da Palavra de Deus também como fonte de fé. De fato, “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...”495 

Apesar de precisar da ação do fiel para que aconteça, a liturgia é ação sagrada 

porque convive com duplo sentido: ação Divina, realizada pela Santíssima Trindade; por 

Cristo, com Cristo e em Cristo – realidade teologal como já se viu anteriormente; depois 

ação da Igreja que estabelece comunhão com o sagrado. É por isso que toda ação litúrgica 

promove a santificação dos homens e mulheres e a glorificação de Deus.496 

A Igreja deseja que os fiéis participem, portanto, de maneira piedosa, isto é, 

cheios do dom do Espírito, onde são mobilizados: a mente, o coração, as emoções e afetos. 

Isso não se confunde com pietismo, que constitui uma expressão doentia e desequilibrada 

da piedade. A piedade litúrgica recuperada no Vaticano II é totalmente sóbria e teologal, 

pois, ela promove no coração do ser humano a experiência e confirmação existencial de 

filiação divina. Cada um é introduzido no relacionamento do Filho de Deus, pelo Espírito, 

no Pai - Trindade. 

 

 

4 O Espaço Celebrativo 
 

A Constituição Sacrosanctum Concilium, resgatou para a liturgia da Igreja a 

noção da presença real do Senhor na globalidade da celebração litúrgica. Cristo presente 

                                                            
495 SC n. 08. 
496 Cf BERCKHAUSER, Alberto. Sacrosanctum Concilium. Texto e comentário. São Paulo: Paulinas, 
2013. p. 25. 
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na Palavra, na Assembleia, no presbítero que preside e nas espécies do pão e do vinho. 

Com esse resgate a respeito da ampla presença do Senhor, também foi preciso repensar e 

redefinir o Espaço Celebrativo, recuperando, a exemplo do primeiro milênio, o sentido 

teológico e o valor pedagógico-pastoral dos elementos fundamentais de um Espaço 

Litúrgico para as celebrações da Igreja, como: Mesa da Palavra e da Eucaristia, espaço 

da Assembleia reunida, cadeira daquele que preside, bem como lugar de ocupação de 

outros ministérios, como canto e leitores.497 

Como o foco desta pesquisa não é apenas abordar a recuperação dos elementos da 

liturgia que o Vaticano II resgatou, mas apresentar que eles também se aplicam na 

Celebração da Palavra de Deus, o Espaço Celebrativo destas assembleias deve seguir as 

orientações muito parecidas: desde uma Igreja bem estruturada, passando por uma 

varanda, um galpão ou uma sala de uma família reunida para celebrar a Palavra como 

fonte de fé. O Espaço Celebrativo torna-se o espaço que abriga a comunidade. O espaço 

da Igreja é um símbolo de Deus que habita entre os humanos. A beleza e a unidade do 

lugar devem alimentar a piedade dos fiéis e manifestar a santidade dos mistérios nele 

celebrados.498 

Quando o assunto é Espaço Celebrativo, em relação às Igrejas, é fundamental 

prestar atenção quanto à qualidade da arquitetura, para que elas cumpram com a sua 

função de favorecer o encontro entre as pessoas e o encontro com Deus, e de ser sinal 

visível do mistério que ali se celebra. O espaço bem organizado, disposto em respeito ao 

bom andamento da liturgia, com obras de arte e ornamentação adequada, expressam uma 

Igreja viva e tem um papel importante na promoção de aspectos indispensáveis: diálogo, 

abertura e escuta do outro e o anúncio da mensagem do Evangelho.499  

O prédio da igreja edifício precisa ser autorretrato da Igreja celebrante corpo 

místico de Cristo. Quando se constrói uma igreja, não se pode esquecer que ela toda é 

um ícone, uma imagem viva. Moldada pela liturgia, é por ela mesma, mistagógica; 

orienta, educa, conduz e introduz no mistério da Páscoa de Cristo.500 

                                                            
497 Cf SILVA, J. Ariovaldo. Os elementos fundamentais do espaço litúrgico para a celebração da Missa. 
São Paulo: Paulus, 2006, pp. 05-06; Cf BECKHAUSER, Alberto. Celebrar bem. Petrópolis: Vozes, 2008, 
p. 117. 
498 Cf LUTZ, Gregório. Vamos celebrar. São Paulo: Paulus, 2011, p. 24.  
499 Cf CNBB. DIRETRIZES GERAIS DA AÇÃO EVANGELIZADORA DA IGREJA NO BRASIL; 
Documento n. 87; (2008-2010). São Paulo: Paulinas, 2008, n. 77, p. 66.  
500 CNBB. Estudo 106. Orientações para projeto e construção de igrejas e disposição do espaço 
celebrativo. Brasília: Edições CNBB. 2013, nn. 62-63. 
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Um espaço que promove a celebração e a convivência facilita o encontro entre as 

pessoas – diálogo. Um ambiente funcional é aquele que privilegia a boa iluminação, 

acústica, cores adequadas, ventilação e outros. O espaço deve manifestar sempre como 

um local do anúncio do Evangelho de Jesus; que conduza as pessoas a centrar-se no 

Mistério Celebrado na liturgia. Ele também torna-se por si só um ambiente mistagógico 

permanente, quando contempla beleza, dignidade, sobriedade e simplicidade. O Espaço 

Celebrativo contribui muito para a contemplação do que é celebrado, favorece a qualidade 

litúrgica e a vivência dos sacramentos.501 

Antes do Concílio Vaticano II, a Igreja encontrava sérias dificuldades em aceitar 

novas concepções artísticas que atingiam o ambiente litúrgico. Mesmo em meio às 

mudanças de caráter sociocultural entre o final do século XIX e o início do século XX, a 

Igreja encarava mudanças, em sua maioria, como algo nocivo, tome-se como exemplo, 

algumas determinações expressas em documentos: Carta Encíclica de Pio IX, Quanta 

Cura em 1864 e do Syllabus errorum. Este último em seu número 80 condenava: “O 

Pontífice Romano pode e deve conciliar-se e transigir com o progresso, com o 

Liberalismo e com a Civilização Moderna”.502 

Em sua atividade messiânica, Jesus anunciou aos seus discípulos, um novo 

modelo de culto; uma nova compreensão do espaço sagrado. Os Padres Conciliares do 

Vaticano II, compreendendo a partir dos Evangelhos essa espiritualidade do Senhor, vão 

definir que o lugar por excelência do encontro com Deus é Jesus Cristo, o qual sempre 

estará presente na vida de sua Igreja até o fim (Cf Mt 18,20). O Templo é importante 

desde que as pessoas se sintam habitadas pelo Senhor. Essa convicção favorece a 

valorização dos Espaços Celebrativos numa sociedade onde tudo é tão vil e descartável. 

Entre os primeiros cristãos a concepção de que o batizado é em primeiro lugar um templo 

espiritual, motivava as famílias a se reunirem nas casas e até mesmo por causa de 

perseguições e martírios e não investiam na construção de edifícios e grandes templos.503 

Retornando no curso de observação da história, observa-se no primeiro milênio, 

momentos em que vários cristãos se tornaram mártires, e que o local da morte se tornava 

um espaço sacralizado - cemitérios. Outro elemento importante por isso são as 

                                                            
501 Cf MARTINS, João. Formação para o Espaço Litúrgico. In: Deixe a flor desabrochar. Elementos de 
Pastoral Litúrgica. Brasília: Edições CNBB, 2013, p. 56; Cf. DONGHI, Antonio. Gestos e palavras na 
liturgia. São Paulo: Loyola, 2009, p. 19.  
502 PIO IX. Carta Encíclica Quanta Cura. (08.12.1864),. In: AAS 1; (1865-1866), p. 23. 
503 Cf BOGAZ, A. Sagrado; HANSEN, J. Henrique. Liturgia no Vaticano II; Novos tempos da celebração 
cristã. 2014, p. 64. 
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Catacumbas504 – os cemitérios dos cristãos. Nesses locais a liturgia era frequentemente 

celebrada, devido ao respeito, à veneração da memória dos irmãos que já morreram e a 

proteção que o local oferecia para o culto – herdando a influência romana: de certo modo, 

os falecidos continuavam fazendo parte da comunidade dos fiéis, agora como comunidade 

triunfante. É tão somente a partir da metade do século II, que os cristãos começam a 

construir pequenos edifícios, como atesta Justino de Roma – houve uma passagem 

paulatina; dos primeiros lares para os templos e grandes edifícios. Cresce o número de 

convertidos e aumenta a necessidade de locais de culto para acolher a todos os fiéis. 

Eusébio de Cesaréia comenta o grande número de cristãos que começavam a buscar as 

Casas de Oração.505 

Borobio, apresenta um relato histórico muito pertinente numa das fases 

transposição e evolução do Espaço Celebrativo e sua concepção: 

 

Não tendo templos, pois vivam em tempos de muita perseguição, com 
confisco de seus bens, e tendo sido expulsos das sinagogas tradicionais, 
os fiéis se reuniam nas famílias e os locais improvisados tornavam-se 
espaços sagrados. Bem conhecidos como domus ecclesiae, esses 
espaços tinham a importância do templo, e neles se realizavam todos os 
ritos, que antes exigiam um templo sagrado e com as características 
exigidas pelas instituições eclesiásticas da tradição judaica. Aqui se 
entende que a igreja-edifício é a expressão da Igreja-assembleia.506 
  

 

Do século IV em diante, aos poucos apareceram as Basílicas, que se tornam 

modelos do Espaço Litúrgico. O cristianismo, no Império Romano ganha a liberdade de 

culto e possibilita a multiplicação de Igrejas com modelos arquitetônicos bem elaborados. 

Edifícios com Altar único; única nave, que acomodam o crescimento do número de fiéis, 

os quais nessa fase já não estavam mais envolvidos no espírito do tempo dos mártires. O 

modelo anterior tornava mais unificada a Assembleia em preces e facilitava a 

convergência para o Altar da Eucaristia e da Palavra. Depois, o que se observa é a 

distinção de ministros que se organizam como clero hierárquico e suas funções são 

representadas por alfaias, assentos e degraus diversos no Espaço Celebrativo.507 

                                                            
504 Cf MARTÍN, J. L. No espírito e na verdade. Petrópolis: Vozes, 1996, p. 26.  
505 Cf LASSUS, J. O mundo da arte, cristandade clássica e bizantina. São Paulo: Mundo, 1969, p.12.    
506 Cf BOROBIO, Dionísio. A Celebração da Igreja, volume I. São Paulo: Loyola, 2002, p. 176.  
507 Cf GREGORI, H. Igrejas de Roma. São Paulo: Ave-Maria, 1950, pp. 08-09; Cf LASSUS, J. O mundo 
da arte, cristandade clássica e bizantina. 1969, p.13.    
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Até a chegada do Concílio Vaticano II, a oração litúrgica da Igreja se concentra 

cada vez mais naquele que preside – o único celebrante. Assim, o então sacerdote toma 

parte diretamente e ativamente na celebração litúrgica. O Espaço Litúrgico serve 

exclusivamente para os fins determinantes, onde ao povo é reservado o papel de membro 

da Assembleia. Os fiéis participam apenas vendo e ouvindo; ver a Eucaristia foi a grande 

devoção por exemplo do século XIII. Nessa fase surge a demasiada elevação da Hóstia 

Consagrada e as genuflexões incessantes do padre na Oração Eucarística. O Espaço 

Litúrgico se concentra nessa fase apenas na nave da Igreja e no Altar.508 

Mesmo com o grande desvio litúrgico ocorrido na Igreja, o povo cristão até que 

rezava muito durante a liturgia, mas não estava dentro dela, porque esta não era a sua 

oração. Os fiéis ficam passivamente dentro do Espaço Litúrgico, sem nenhum 

movimento. As comunidades cristãs já não olhavam mais a liturgia como no início do 

cristianismo – inteira participação. É certo que em tempos anteriores, mudanças sempre 

aconteceram, surgiram movimentos, mas nada tão significativo como o Vaticano II e sua 

renovação litúrgica.509 

A partir do Vaticano II, acontece uma recuperação de uma rica tradição 

abandonada por séculos, como um novo começo para a celebração da Igreja. Vive-se uma 

aproximação do povo mais simples e uma interação maior em suas vidas cotidianas. Daí 

reforça-se a importância da família e dos lares como lugares de evangelização. No 

Vaticano II, retorna a ideia de Igreja-doméstica; onde cada lar é uma pequena Igreja; onde 

a fé deve ser vivida, praticada e celebrada – toda família é uma verdadeira comunidade. 

Como já se refletiu, a mentalidade depois do Vaticano II é que a Assembleia é sacramental 

e morada de Deus, por isso mesmo, o local onde se reúnem os fiéis torna-se o Templo 

sagrado. Valoriza-se as pessoas que se reúnem para os ritos que celebram; reunidos pela 

fé o Povo de Deus pode tornar qualquer lugar onde celebram a liturgia um Espaço 

Sagrado.510 

Francisco Figueiredo ilustra bem esse movimento que a restauração litúrgica do 

Vaticano II promoveu: 

                                                            
508 Cf SILVA, J. Ariovaldo. A celebração do mistério de Cristo ao longo da história, panorama histórico 
geral da liturgia. In: Manual de Liturgia IV, a celebração do mistério pascal. São Paulo: Paulus, 2007, p. 
480.  
509 Cf SC nn. 123-124.  
510 Cf SONDA, Laíde. O espaço litúrgico, a serviço da liturgia, momento histórico da salvação. In: Liturgia, 
momento histórico da salvação. Brasília: Edições CNBB, 2014, p. 81-83; Cf SILVA, J. Ariovaldo. Liturgia: 
ecos do mistério. Elementos para reflexão e ação. In: Liturgia na ação evangelizadora. Brasília: Edições 
CNBB, 2015, p. 23. 
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...o que foi reproposto para a Igreja é o valor da assembleia participativa 
como próprio da natureza mesma da liturgia. Assim, podemos chegar à 
celebração do mistério da Igreja que deve informar o modo de conceber 
e realizar o edifício do culto. Deveremos, então, refletir sobre o 
significado da assembleia que ocupa um espaço e o faz espaço sagrado 
e, finalmente, como a Igreja celebra sua imagem, pelo Concílio 
reconstituída, no edifício do seu culto.511 

 

Os Padres Conciliares do Vaticano II, ressaltaram a importância da relação entre 

a arte e a liturgia, pois, o Espaço Celebrativo deve manifestar a imagem da Igreja de 

Cristo.512 Acontecendo transformações eclesiais profundas, principalmente no sentido 

teológico-litúrgico, altera-se também a vida pastoral e por conseguinte um novo jeito de 

pensar os Espaços Celebrativos. Preocupados com séculos de passividade da Assembleia 

litúrgica, onde os leigos (as) não se integravam intensamente nos rituais, os Padres 

Conciliares do Vaticano II apontaram caminhos para que a liturgia e os Espaços 

favoreçam a interação de todos os (as) leigos (as). Destaca-se por exemplo, a necessidade 

de integrar e aproximar o presbitério e a nave, o que revela a unidade de todo o Povo de 

Deus. O Espaço Sagrado deve contribuir com a dimensão didática das ações litúrgicas, 

que devem ser formativas e propícias à evangelização.513 

Os Espaços Celebrativos e seus ministros são parte integrantes da vida litúrgica. 

Embora distintos, todos tem diante do Mistério que celebra, a mesma dignidade e 

valorização. Por isso, o Espaço precisa ser funcional, contemplando: conforto e 

acomodação para que haja boas condições de ouvir a Palavra e celebrar o Mistério 

Pascal.514 Faz-se mister apontar e explicar alguns locais mais relevantes num Espaço 

Celebrativo. 

Espaço para a assembleia: De todos os diferentes espaços, o da assembleia é o 

principal. Ele condicionará a aparência exterior da arquitetura, que se baseia na formação 

da assembleia ali consagrada. Os outros espaços estão incluídos no da assembleia ou 

intimamente relacionados com ele. Ele abarca a comunidade; corpo de Cristo. Para o 

                                                            
511 MORAES, Francisco Figueiredo. O espaço do culto à imagem da Igreja. São Paulo: Loyola, 2009, p. 
23.  
512 Cf SC nn. 44-46; Cf TRUDEL, Jacques. Liturgia, epifania da Palavra de Deus no capítulo VII da 
Sacrosanctum Concilium; A Sacrosanctum Concilium e o espaço litúrgico. In: Liturgia Epifania da Palavra 
de Deus. Brasília: Edições CNBB, 2014, p. 107. 
513 Cf SC n. 128; Cf CENTRO NACIONAL DE PASTORAL LITÚRGICA. A arte de celebrar, guia 
pastoral. Brasília: Edições CNBB, 2015, p. 75.  
514 Cf JOUNEL, P. Lugares da celebração. In: SARTORE, D.; TRIACCA, A. Dicionário de liturgia. São 
Paulo: Paulus, 1992, p. 704.  
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apóstolo Paulo o reconhecimento do corpo é imprescindível, pois, falhar nesse 

reconhecimento traz graves consequências à vida de fé (Cf 1Cor 28-29). A forma que 

assume o edifício sagrado pode mostrar-se como obstáculo à participação plena, ativa e 

consciente da assembleia na ação celebrativa. Os fiéis precisam sentir-se perto da ação 

celebrada e não separados, pois, são agentes e não espectadores. A melhor maneira de 

assegurar a participação da assembleia ocorre quando os fiéis se localizam na frente e em 

cada lado das Mesas da Palavra e da Eucaristia.515 

Presbitério: Uma referência importante para o Espaço Sagrado, pois, o olhar dos 

fiéis converge para as ações que nele se realizam. Algumas vezes é importante que esteja 

num plano mais elevado, sem exagero, apenas que facilite a visibilidade. Não é um palco 

de espetáculos, pois, lá não acontece um show, mas ele reúne a sede presidencial e as 

Mesas da Palavra e da Eucaristia, dispostas lateralmente; tudo numa harmonia de 

materiais e sobriedade na ornamentação.516 

Bogaz e Hansen, traduzem o significado do simples, sóbrio e solene trazidos pela 

reforma litúrgica do Vaticano II: 

 

 
A reforma litúrgica tem dois objetivos fundamentais no tocante ao 
repertório litúrgico: simples e solene. Sendo simples, não se sobrepõe 
ao mistério celebrado, pois, o fundamental não é a roupagem, mas o 
símbolo da nossa fé. Se tiver solenidade, os rituais litúrgicos são 
valorizados, evitando a banalização e a superficialidade.517 
 

 

Mesa da Palavra: monumento da profecia cristã. Segundo a mesma tradição cristã, 

faz referência ao sepulcro vazio, bem como o lugar da Ressurreição e o anúncio do Cristo 

vivo, e ganhou importância depois do Vaticano II. A Palavra de Deus é inseparável da 

celebração dos sacramentos, ela anima toda celebração. Nela se “senta” a Assembleia 

para comungar da Palavra que sai da boca de Deus. Deve estar perto da Mesa Eucarística 

e ambas serem feitas do mesmo material, pois, juntas formam um só culto.518 No capítulo 

                                                            
515 Cf CRONIN, Daniel P. Onde celebramos? In: Manual de Liturgia I; a celebração do mistério pascal; 
introdução à celebração litúrgica. São Paulo: Paulus, 2007, pp. 241-245. 
516 Cf RAMOS, Marlon. Espaço Celebrativo. In: Liturgia: exercício do sacerdócio de Jesus Cristo, cabeça 
e membros. Brasília: Edições CNBB, 2014, p. 73; Cf PASTRO, Cláudio. A casa da beleza. In: Vida 
Pastoral, n. 267. São Paulo: Paulus, 2009, pp. 07-15. 
517 BOGAZ, A. Sagrado; HANSEN, J. Henrique. Reforma Litúrgica; renovação ou revolução. São Paulo: 
Paulus, 2012, p. 116.  
518 Cf CNBB. Celebração da Palavra de Deus, subsídio para as comunidades. São Paulo: Paulinas, 2014, 
5ª reimpressão, n. 46, p. 28.  



143 
 

dois foi possível desenvolver uma ampla teologia a respeito da Mesa da Palavra de Deus, 

o que dispensa um novo aprofundamento aqui neste terceiro capítulo. 

Mesa da Eucaristia: monumento do sacerdócio cristão. No pensamento do 

Vaticano II, só deve existir dentro do Espaço Celebrativo uma única Mesa da Eucaristia. 

Nela acontece a Ceia fraterna e o Sacrifício de Cristo: duas dimensões que acontecem 

num único momento. Nessa Mesa o Cristo morre e ressuscita, mas a comunidade também 

deposita suas esperanças e busca o alimento para continuar a caminhar como peregrinos 

que rumam ao céu. Não deve ser muito grande, mas todo fiel que chega ao Espaço 

Celebrativo tem que em primeiro lugar vislumbrar a Mesa da Eucaristia. A ela os fiéis 

sempre prestam constante vênia, dentro ou fora do momento celebrativo.519 

Capela do Santíssimo: Uma capela especial, onde se conserva a reserva da 

Eucaristia. Lá os fiéis também podem acorrer para sua prece silenciosa. De lá, o viático é 

levado para os enfermos e de lá os fiéis que participam de uma Celebração da Palavra de 

Deus com distribuição das reservas Eucarísticas podem contar também com seu alimento 

Eucarístico.520 

Batistério: Monumento da realeza cristã. O Ritual de Iniciação Cristã de Adultos 

(RICA) afirma: “É o lugar onde a fonte batismal jorra água ou está colocada”.521 O 

Batismo é porta de entrada na vida Divina e na incorporação à comunidade cristã, por 

isso, tal iniciação deveria contar com um local de especial cuidado e localização, como 

por exemplo, o primeiro local dentro do Espaço Celebrativo. Sem o Batismo nada 

acontece na vida da pessoa, é o começo de tudo, inclusive da vida eterna. Por Ele, as 

portas da Igreja se abrem para acolher seus filhos por toda a vida. Não deve ser um local 

privado, mas que favoreça a celebração comunitária de todas as pessoas que participam 

como testemunhas desse sacramento de iniciação cristã.522 

Um Espaço Celebrativo desorganizado e congestionado impede a alegria da festa, 

afasta os convidados e limita a comunicação da mesma festa. O Espaço Celebrativo 

precisa ser um espaço em que se possa expressar os lugares invisíveis do coração e da fé. 

                                                            
519 Cf GERHARDS, Albert; KRANEMANN, Benedikt. Introdução à liturgia. São Paulo: Loyola, 2012, p. 
141; Cf CRONIN, Daniel P. Onde celebramos? In: Manual de Liturgia I; a celebração do mistério pascal; 
introdução à celebração litúrgica. São Paulo: Paulus, 2007, p. 249.  
520 Cf CRONIN, Daniel P. Onde celebramos? In: Manual de Liturgia I; a celebração do mistério pascal; 
introdução à celebração litúrgica. São Paulo: Paulus, 2007, p. 231; Cf. BUYST, Ione. O espaço da 
celebração. São Paulo: Paulinas, 2001, p. 25.  
521 Cf RITUAL DE INICIAÇÃO CRISTÃ DE ADULTOS (RICA). São Paulo: Paulus, 2016, p. 186. 
522 Cf MORAES, Francisco Figueiredo. O espaço do culto à imagem da Igreja. 2009, p. 151.  
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O local da celebração precisa ser capaz de dilatar o espaço interior das pessoas e levá-las 

a degustar a Jerusalém Celeste.  

Toda espiritualidade é um estado de espírito fundamental dentro da perspectiva da 

fé. A fé, ato de crer, é também um dado subjetivo e pertence ao fórum íntimo de cada 

pessoa. Para socializar os bens objetivos da fé, o ser humano promove representações 

sensitivas que possam externar os dons espirituais. Assim, o Espaço Sagrado Celebrativo 

funciona como receptáculo que permite à graça se manifestar e é a unidade representativa 

do espaço que refletirá na unidade e identidade do cristão. A edificação do Espaço 

Celebrativo orientada pela renovação do Vaticano II torna-se um lugar onde a fé deve ser 

vivida com elevação ao transcendente e ao mesmo tempo encontro fraterno de todas as 

pessoas presentes.523 

 

  

5 Celebrar a vida e viver a Celebração na inteireza do ser 

 

Juntamente com Cristo, o ator principal, a Assembleia é sujeito da ação litúrgica. 

Toda Assembleia litúrgica concelebra com Cristo, o celebrante principal, e não apenas os 

ministros ordenados, quando presidem. Como se viu anteriormente, o Vaticano II não 

quis que os fiéis permanecessem na liturgia como estranhos e mudos espectadores, mas 

como membros ativos e participantes conscientes.524 

O Vaticano II assinalou a origem do direito e do dever da participação de todos os 

batizados como membros do povo sacerdotal (Cf 1Pd 2,9; 2,4-5). A participação necessita 

ser interna e externa; em ato, própria e comunitária – uma assembleia harmoniosa e 

ordenada. Para isso, o espaço e a beleza educam e são pedagógicos. A casa da Igreja 

sempre será a expressão da verdade que ela anuncia, sem falsidades ou imitações.525  

A Sacrosanctum Concilium, não definiu exatamente o que é a participação 

litúrgica, mas assinalou várias características de como a Assembleia deve participar: 

 

É necessário que os fiéis se aproximem da sagrada liturgia com reta 
disposição de espírito, ponham a alma em consonância com a voz e 
colaborem com a graça divina, para não recebe-la em vão.526 

                                                            
523 Cf BUYST, Ione. O espaço da celebração. São Paulo: Paulinas, 2001, p. 09; Cf PASTRO, Cláudio. A 
casa da beleza. In: Vida Pastoral, n. 267. São Paulo: Paulus, 2009, p. 07; Cf KURTEN, Ivonete. 
Comunicação na liturgia. São Paulo: Paulinas, 2016, p. 73. 
524 Cf SC n. 48. 
525 Cf SC nn. 18-29. 
526 Cf SC n. 11. 
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A participação na liturgia é algo interno e externo, que envolve a pessoa por 

inteiro, de forma que coincidam as atitudes interiores com o gesto ou ação externa. Trata-

se na verdade de uma adesão interior à obra da graça Divina. O Concílio recomendou a 

necessidade da formação litúrgica, de catequeses litúrgicas e admoestações oportunas;527 

sempre no intuito do bom aproveitamento da celebração por meio de cantos, respostas, 

aclamações, gestos, atitudes corporais, silêncio, meditação e linguagem viva. O 

seguimento dessas instruções farão com que no desenvolvimento da celebração litúrgica 

haja uma inteireza do ser e não apenas corpo presente.528 

Para vários teólogos e liturgistas, a liturgia é, por excelência, o lugar da 

reapropriação de símbolos culturais fundamentais: 

 

A teologia tem interesse em verificar como as dimensões corporais e 
espirituais de cada povo são integradas na liturgia, quer por cantos e 
instrumentos que exprimem bem a alma do povo, quer, em certos 
contextos, pela dança sacra, que permite entrar em relação com Deus 
com a totalidade do ser. A liturgia é, por excelência, o lugar da 
reapropriação de símbolos culturais fundamentais. Dessa maneira, o 
Evangelho não elimina todas as práticas religiosas de um povo, mas as 
evangeliza. O fato de ser uma comunidade reunida ao redor por 
exemplo da Eucaristia ou da Palavra, engajada no seguimento de Jesus 
Cristo morto e ressuscitado, torna essa comunidade viva e apta à 
enculturação.529 
 

 

A participação litúrgica não é algo acessório com relação à ação santificadora da 

liturgia. Na verdade, constitui um elemento em si mesmo, diretamente santificador e 

cúltico, sendo por isso exigido para que a celebração não seja só válida e lícita, mas 

também proveitosa. Aquilo de que se participa, não é apenas um ato ritual ou simbólico, 

mas também faz parte do conteúdo mistérico celebrado ou atualizado: o acontecimento 

da salvação.530 Com tal consciência e interesse os fiéis podem de fato celebrar a vida e 

viver a celebração na inteireza do ser.  

                                                            
527 Cf SC nn. 14-19; Cf BUYST, Ione. O segredo dos ritos. São Paulo: Paulinas, 2011, p. 123. 
528 Cf BUYST, Ione. Façam isto; sacramentalidade da liturgia. In: BUYST, Ione; SILVA, J. Ariovaldo. O 
Mistério celebrado; memória e compromisso I. São Paulo: Paulinas, 2006, pp. 111-122; Cf SC n. 30.  
529 FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DAS UNIVERSIDADES CATÓLICAS (FIUC); projeto 
organizado por vários autores; A unidade e a diversidade no encontro do evangelho e da Igreja com o 
mundo e as culturas. In: 50 anos após o Concílio Vaticano II; teólogos do mundo inteiro deliberam. São 
Paulo: Paulinas, 2017, p. 99.   
530 Cf SPERA, Juan Carlos; RUSSO, Roberto. A Assembleia celebrante. In: Manual de Liturgia II; 
celebração do mistério pascal. São Paulo: Paulus, 2015, p. 120.   
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Celebrar deriva do adjetivo latino celeber. Exprime inicialmente a ideia de um 

lugar frequentado por uma numerosa multidão reunida para uma festa. Assim, o verbo 

celebrar tem uma conotação de frequentar, mas sobretudo apresenta um cunho festivo, 

ritual e comunitário. Quando se avança neste raciocínio chega-se no substantivo 

celebração, que designa a ação de celebrar, cumprir e realizar solenemente as cerimônias 

do culto. Depois, por extensão, é sinônimo de glorificar, louvar, exaltar e festejar.531 

A celebração é uma categoria que pertence à dimensão sensível e visível da 

liturgia cristã. Porém, se o uso do termo liturgia deseja indicar globalmente todos os 

aspectos do culto cristão, a palavra celebração indica primordialmente a liturgia em ato, 

a ação concreta que consiste em realizar um rito determinado, entendido como ato de 

culto por parte de uma Assembleia de fiéis. Assim, a liturgia celebrada é o culto da vida 

cristã transformada em fidelidade a Deus, expressa e santificada em alguns atos 

sacramentais que atualizam a presença da salvação. A celebração é o momento em que 

ocorre essa atualização mediante gestos, símbolos, ações e ritos.532 

A dimensão festiva das relações entre o ser humano e Deus se manifesta desde o 

Primeiro Testamento. Diante das maravilhas realizadas pelo Senhor, o coração do ser 

humano salta de alegria. Essa alegria se exprimia em especial nas festas litúrgicas 

relatadas em tantos Salmos e nos Livros da história de Israel. Já a alegria messiânica 

inaugurada por Jesus se expressa nos encontros da comunidade primitiva. Não se encontra 

nela o entusiasmo barulhento e exuberante das do Primeiro Testamento, mas na verdade 

uma alegria serena e profunda, a alegria que é fruto da Páscoa e que ninguém poderá 

destruir (Cf Jo16,22): 

 

A dança que costumava caracterizar as práticas religiosas pagãs pré-
cristãs se estendeu também à própria Igreja primitiva...Um documento 
do século IV... Quaestiones, recomenda que os coros de meninos não 
só cantem, mas também se façam acompanhar de instrumentos 
musicais, danças e matracas. Para os primeiros cristãos, esses coros 
dançantes representavam a dança angélica; chama a atenção o fato de 
que, em Sevilha, ainda dance diante do altar um coro de meninos 
vestidos de anjos...Os cristãos dançavam muito nos primeiros tempos 
da Igreja. Eles o faziam nos lugares do culto e no claustro das igrejas, 
nas festividades dos santos e nos cemitérios, junto aos túmulos dos 
mártires.533  
 

                                                            
531 Cf ALDAZÁBAL, J. Vocabulário básico de liturgia. Celebrar/Celebração. São Paulo: Paulinas, 2013, 
p. 76. 
532 Cf BECKHAUSER, Alberto. Celebrar bem. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 108.  
533 Cf POUILLY, Alfredo. O que é celebrar? In: Manual de Liturgia I, celebração do mistério pascal. São 
Paulo: Paulus, 2007, p. 67. 
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A festa é uma aprovação global da vida, transcendendo os momentos maus que 

se possa enfrentar. Celebra-se porque se crê que a vida é radicalmente boa, porque se crê 

que pode ter um melhor encaminhamento e porque não se resigna aos elementos negativos 

que empanam a bondade do mundo. A festa da celebração é imaginação, expressão e 

protesto; memorial, presença e profecia; convocação, pertinência e abertura. A liturgia 

celebra a vida enquanto portadora do Mistério Pascal, ou celebra o Mistério Pascal 

enquanto manifestado nos sinais da existência. Toda celebração é uma Epifania, que é 

presença e manifestação do Mistério, conferindo à celebração um caráter de atualidade e 

de incidência na vida e no tempo dos homens, de tal forma que a liturgia sempre vai 

exclamar: hoje!534 

Quantas gestos e posturas a liturgia proporciona nas pessoas que estão numa 

celebração litúrgica: sentam-se, levantam-se, ajoelham-se, entram em procissão, dão o 

abraço da paz, estendem as mãos. Os gestos favorecem com que a participação seja ativa, 

mas a alma pode ficar para trás, isto é, o mais profundo da pessoa muitas vezes não está 

presente, pois, age superficialmente e de maneira distraída – epidermicamente. Talvez, 

porque muitas pessoas não conseguem viver a própria dimensão unitária entre matéria e 

espírito; corpo e alma, no próprio cotidiano da vida.535 

Toda a liturgia propõe um conjunto de ações simbólicas que permite à 

comunidade entrar em comunhão com o Senhor também pelos gestos corporais. Observe-

se os sinais: água que toca e revigora, lava e refresca; o óleo que penetra, nutre e hidrata; 

o gosto do pão e do vinho que suaviza e aguça o paladar; o chão que dá consistência aos 

pés; a madeira que sustenta a rótula do joelho.  

Quando se canta se enchem os pulmões e vibram-se as cordas vocais. O som 

agradável penetra os tímpanos e provoca boas experiências; o timbre das vozes produzem 

químicas fantásticas no cérebro; a beleza das cores das toalhas, alfaias e flores, bem como 

o perfume e odor suave do incenso que mexe com os sentidos; o toque do violão e do 

órgão estimula os movimentos dos músculos e membros do corpo. A ação litúrgica se faz 

com os sentidos e com os corpos.536 E a ação de Deus na liturgia, o encontro com Cristo 

passa pelo nosso corpo, habitado pelo Espírito de Deus: 

 

                                                            
534 Cf ALDAZÁBAL, J. Epifania. In: Vocabulário básico de liturgia. São Paulo: Paulinas, 2013, p. 130. 
535 Cf VILHENA, Maria Angela. Corpo. In: PASSOS, J. Décio; SANCHEZ, W. Lopes. Dicionário do 
Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulus/Paulinas, 2015, p.220; Cf BUYST, Ione. Liturgia de Coração, 
espiritualidade da celebração. São Paulo: Paulus, 2007, p. 63.  
536 Cf BUYST, Ione. A Palavra de Deus na liturgia. São Paulo: Paulinas, 2001, p. 42.  
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A liturgia requer a participação personalíssima de cada um de nós, mas 
não é um empreendimento individualista. Pede para ser vivida como 
ação eclesial, como ação comunitária que é. Somos convidados a entrar 
no “corpo comunitário” para celebrar a uma só voz, um só coração, uma 
só alma. Enquanto fazemos juntos os mesmos gestos, enquanto 
cantamos unindo nossas vozes num mesmo ritmo, numa mesma 
melodia, enquanto damos o abraço da paz e partilhamos o mesmo pão 
e o mesmo cálice, o Espírito nos une num só Corpo. Forma/informa 
nosso corpo/mente/coração. Imprime neles a verdade/realidade de 
nossa comum-união em Deus. Aprendemos, fazendo integração do “eu” 
pessoal no “nós” comunitário.537 
 
 

Toda essa experiência de celebrar a vida e viver a celebração na inteireza do ser, 

independe da celebração litúrgica, do tamanho da Assembleia e de onde está sendo usado 

como Espaço Celebrativo. Uma comunidade para se manter viva e ativa, que leva adiante 

sua missão de evangelização de novas pessoas e maturação dos que já caminham precisa 

se reunir e celebrar sua fé. 

Uma comunidade que se reúne, traz para dentro de sua celebração tudo o que 

vive e faz: as pessoas agradecem e louvam o que conseguiram realizar de bom nas orações 

e cânticos que proporcionam ação de graças; pedem perdão no ato penitencial por tudo o 

que fizeram de errado ou se omitiram; ao escutar a Palavra ganham luz e discernimento 

para o agir cotidiano; na Homilia meditam a Palavra; nas preces rezam através do 

conteúdo da Palavra de Deus por suas necessidades vitais. E, quando também recebem a 

Eucaristia, se alimentam do Santo sacramento, verdadeira comida que nutre e fortalece a 

caminhada para a missão, recordando a Paixão do Senhor e esperando a sua volta.538  

Para se chegar na mistagogia apontada acima, é preciso investir na arte de 

celebrar. A arte de bem celebrar exige uma celebração correta, realizada com esmero, 

para que ela seja autêntica em sua natureza e na sua expressão externa: 

 

Por outro lado, observam-se muitos desvios da centralidade da Liturgia, 
muita distorção, inteiras desfigurações, muito desvirtuamento, 
deploráveis aberrações de ritos e de inteiras celebrações...há um desvio 
do eixo central para o periférico, da centralidade do mistério pascal para 
a exterioridade...uma compreensão reducionista da liturgia, de sua 
natureza e identidade.539  
 

 

                                                            
537 Cf BUYST, Ione. Liturgia de Coração, espiritualidade da celebração. 2007, p. 93.  
538 Cf LUTZ, Gregório. O que é liturgia? São Paulo: Paulus, 2014, p. 39. 
539 BECKHAUSER, Alberto. Celebrar bem. 2008, p. 14.   
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O Papa Bento XVI, na Exortação Apostólica Sacramentum Caritatis, assinala na 

primeira e segunda parte seguidamente da Exortação, justamente a relação entre Mistério 

acreditado e Mistério celebrado. Tal relação se manifesta no valor teológico e litúrgico 

da beleza. Na liturgia deve brilhar o Mistério Pascal, onde as pessoas são atraídas ao 

Cristo e à comunhão entre si. A beleza, que não é mera manifestação estética, chama as 

pessoas para a verdade do amor; ela atrai o olhar, mexe com os sentidos; leva para a 

dimensão mistagógica e promove uma transfiguração. Assim, ao celebrar a vida e viver 

a celebração, percebe-se que é sem muitos aparatos que a ação litúrgica brilha segundo 

sua própria natureza.  

Nas palavras de Bento XVI, explicando o mistério celebrado e acreditado, o 

grande meio de favorecer a participação ativa e plena das pessoas é através da obediência 

aos ritos e fomentar a arte da celebração. A arte da celebração é a melhor condição para 

a participação ativa da comunidade reunida. A arte da celebração põe em evidência o 

valor das normas litúrgicas. Com efeito, a liturgia, por sua natureza, possui tal variedade 

de níveis de comunicação que lhe permitem cativar e envolver o ser humano em sua 

totalidade – corpo e alma. Não existe, portanto, liturgia sem ritos, sem sinais sensíveis e 

significativos.540 

Neste raciocínio, para Alberto Berckhauser, celebrar na inteireza do ser é: 

 

...deixar-se envolver pela ação litúrgica em todas as suas dimensões, em 
sua natureza íntima e teológica e na sua expressão externa...deixar o rito 
ser rito; realizá-lo com exatidão, evitando os ruídos na execução do 
mesmo...dar vida aos ritos...celebrar os ritos em oração...centrar todas 
as faculdades do nosso ser: mente, vontade e coração; em Deus, na 
Santíssima Trindade, comemorando a Obra da Salvação...centrar todos 
os sentidos: olhar, ouvido, olfato, paladar, tato...deixar-se atingir por 
Deus com todo seu amor...celebrar com fé.541 
 
 

A Igreja em seu ritmo e ciclo litúrgico não celebra temas, mas mistérios. Por isso, 

celebrar com inteireza, seja da parte de quem preside ou de todos os que celebram, é na 

verdade cuidar para que a celebração decorra toda ela de forma orante, evitando todo 

ruído de comunicação e favorecendo o Sagrado Silêncio. É garantir a harmonia, o 

                                                            
540 Cf BENTO XVI. Exortação apostólica Sacramentum Caritatis. São Paulo: Paulus, 2007, n. 36.  
541 BECKHAUSER, Alberto. Celebrar bem.2008, p. 39.    
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equilíbrio e a proporcionalidade na estrutura da celebração; é garantir o movimento 

interno da celebração, particularmente na transição de uma parte para a outra.542 

Recorde-se ainda que para o cristianismo, em continuidade com a concepção 

bíblica, a pessoa é uma totalidade corpóreo-espiritual; por isso longe de desprezar o corpo, 

ele é de ser apreciado e valorizado, não somente porque é humano, mas porque de algum 

modo, seja pela criação do Pai e pela obra de Jesus Cristo encarnado o corpo é divino. Ao 

longo da história, por várias influências, já se generalizou uma atitude depreciativa do 

corporal e material em relação à alma espiritual e ao transcendente, mas na restauração 

esclesial e litúrgica promovida pelo Vaticano II, esse não é mais o olhar e o pensamento 

da Igreja; o corpo tem muita importância no momento de celebrar, graças à sua 

capacidade de expressão, gestos e movimentos. 

 Celebrar é também agir de forma ritual. Celebrações, mitos e ritos são um dado 

antropológico. Sem símbolos e ritos, sem celebrações, corpo e alma presentes não é 

possível ser gente plenamente na liturgia. É comunicar e comunicar-se com a totalidade 

corpóreo-espiritual que é o próprio homem e mulher. Ser humano é uma ritualidade 

vivente e não mero ritualismo.543 

 

 

6 O Ofício Divino das Comunidades: uma forma de celebrar a Palavra de Deus 
 

Como já foi apresentado, existem diversas maneiras de celebrar a Palavra de Deus 

e não apenas o rito mais comum e convencional muito encontrado e disponível em 

diversas comunidades paroquiais quando não há por exemplo a celebração da Missa. 

Hoje, a Igreja incentiva diversas modalidades de Celebração da Palavra de Deus, basta se 

reunir como Igreja, na mesma intenção e em comunhão com a Igreja; por Cristo e em 

Cristo; em torno da Palavra de Deus, para assim constituir-se uma Assembleia litúrgica e 

nutrir-se da Palavra e sua sacramentalidade oferecida pelo rito que se celebra. Nos itens 

8 e 9 desse último capítulo, serão apresentados dois modelos convencionais muito usados 

para a Celebração da Palavra de Deus. 

                                                            
542 Cf MALDONADO, L. Armonia, equilíbrio y proporcionalidade em la estructuración de la Celebración 
Eucaristica. In: El arte de bien celebrar. Barcelona. Cuadernos Phase, n. 49, 1994, pp. 13-19. 
543 Cf BOROBIO, Dionisio. Celebrar para viver, liturgia e sacramentos da Igreja. São Paulo. Loyola, 
2009, p. 28; Cf BUYST, Ione. Celebrar é preciso. In: O mistério celebrado, memória e compromisso I. São 
Paulo: Paulinas, 2006, pp. 11-24.  
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A partir do Concílio Vaticano II houve um empenho valoroso de se reformar o 

Ofício Divino544, ou como se conhece: Liturgia das Horas, que obrigatoriamente já era 

rezada pelos Ministros Ordenados da Igreja. A reforma do Ofício Divino deu-se desde a 

tradução dos textos, até o modo de rezar e a remodelação em quatro tomos devidamente 

ordenados segundo o Ano Litúrgico.545 Assim, ficou muito mais acessível e prático a 

dedicação a essa Oração da Igreja. Dois passos importantes foram dados como 

consequência do Vaticano II, contendo os princípios teológicos e pastorais da reforma do 

Ofício Divino: em 1970, o Papa Paulo VI promulga a Constituição Apostólica Laudis 

Canticum, a Liturgia das Horas reformada e sua publicação oficial em 1971 com a 

Instrução Geral sobre a Liturgia das Horas (IGLH). 

Os Padres Conciliares do Vaticano II, recomendaram que os leigos (as) da Igreja 

também fossem incentivados a conhecer e a rezar a Liturgia das Horas e que sendo oração 

pública da Igreja fosse celebrada com inteireza do ser – voz e mente: 

 

Sendo, além disso, o Ofício Divino, como oração pública da Igreja, 
fonte de piedade e alimento da oração pessoal, exortam-se no Senhor 
os sacerdotes, e todos os outros que participam no Ofício Divino, a que 
acompanhem com a mente a recitação vocal. Para este fim adquiram 
conhecimento litúrgico e bíblico mais amplo, principalmente dos 
salmos.546 

 

A Oração do Ofício Divino traz ao tempo presente e para dentro da criação aquela 

comunhão eterna da Trindade Santa. Pelo Mistério da Encarnação, Jesus traz para a terra 

o hino que era cantado nas habitações celestes. Jesus associa a si toda a comunidade 

humana, celebrando o divino cântico de louvor. Esta prática de glorificação de Deus e 

santificação dos fiéis, que a Igreja faz em sua liturgia por Cristo e em Cristo, não acontece 

apenas pela Celebração Eucarística, mas também por outras formas de louvor, como 

celebrar a Palavra de Deus pelo Ofício Divino. Ele constitui uma ação litúrgica, memorial 

do exercício do múnus sacerdotal de Cristo. O Ofício Divino como toda liturgia tem 

caráter sacramental, pois, traz ao presente e atualiza a mediação de Jesus enquanto ele 

estabeleceu e praticou a íntima união com Deus Pai.547 

                                                            
544 Cf BENTO XVI. Exortação Apostólica Verbum Domini (VD). São Paulo: Paulinas, 2010, n. 62; Cf. 
BOGAZ, A. Sagrado; HANSEN, J. Henrique: Sacrosanctum Concilium. In: PASSOS, J. Décio; 
SANCHEZ, W. Lopes. 2015, p. 864.  
545 Cf SC nn. 88-89.  
546 Cf SC n. 90. 
547 Cf BECKHAUSER. Alberto. Sacrosanctum Concilium, texto e comentário. São Paulo: Paulinas, 2013, 
p. 108; Cf BUYST, Ione. Celebração Dominical da Palavra. In: BUYST, Ione; FRANCISCO, Manoel J. O 
Mistério celebrado, memória e compromisso II. São Paulo: Paulinas, 2004, p. 129.  
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A Constituição Sacrosanctum Concilium, sobre a Sagrada Liturgia da Igreja, 

confirma a espiritualidade e importância do Ofício Divino, conforme se expôs 

anteriormente: 

 

...a Igreja louva o Senhor sem cessar e intercede pela salvação do 
mundo todo, não só com a celebração da Eucaristia, mas de vários 
outros modos, especialmente pela recitação do Ofício Divino...segundo 
a tradição cristã, o Ofício Divino, destina-se a consagrar pelo louvor a 
Deus, o curso diurno e noturno do tempo.548 
 

 

Na renovação conciliar do Vaticano II, particularmente da Liturgia das Horas, 

houve um trabalho para eliminar complicações e acréscimos que foram sendo 

introduzidos ao longo dos séculos e torná-la apta a ser celebrada na língua de cada povo. 

O Concílio Vaticano II não quis impor na Igreja uma liturgia rígida e única, mas procurou 

respeitar as qualidades e dotes de espírito de várias raças e povos.549 Por isso, a Igreja no 

Brasil, buscando oferecer ao povo uma linguagem orante, poética, musical e gestual, com 

verdadeiro espírito litúrgico, providenciou uma edição brasileira da Liturgia das Horas 

para todo o povo de Deus em suas comunidades.550 

No Brasil, no ano de 1988 para que a Liturgia das Horas chegasse nas mãos do 

povo e fosse adotada pelas pequenas comunidades, foi editado o texto do “Ofício Divino 

das Comunidades”.551 Uma referência de oração comunitária que une as riquezas da 

antiga tradição da Igreja e as experiências de fé das diferentes comunidades, em diálogo 

com a piedade popular. Assim, chegou-se à uma proposta de oração eclesial e popular, 

bíblica e litúrgica que ajuda a unir fé em Deus e vida cotidiana, dimensão social e 

dimensão pessoal, louvor e lamento, escuta e prece, interioridade e mística.552 

Na lógica desta Pesquisa, o Ofício Divino das Comunidades é uma modalidade de 

Celebração da Palavra de Deus. Além do mais, a própria Congregação para o Culto 

Divino fez tal recomendação: “Tenha-se sobretudo presente a possibilidade de celebrar 

                                                            
548 SC nn. 83-84.  
549 Cf SC nn. 37-40.  
550 Cf BUYST, Ione. Liturgia das Horas, Ofício Divino. In: BUYST, Ione; FRANCISCO, Manoel J. O 
Mistério celebrado, memória e compromisso II. São Paulo: Paulinas, 2004, p. 145. 
551 Cf Ofício Divino das Comunidades (ODC). São Paulo: Paulus, 1990.  
552 Cf CARPANEDO, Penha. Ofício divino das comunidades, uma introdução. São Paulo: Paulinas, 2012, 
p. 09.  



153 
 

alguma parte da Liturgia das Horas, por exemplo Laudes ou Vésperas, nas quais podem 

se inserir as leituras do domingo...”553 

O Ofício Divino das Comunidades, pode e deve ser rezado e celebrado também 

pelas comunidades que não tenham a ausência do presbítero, servindo como uma fonte 

de fé, espiritualidade e evangelização e também pelas comunidades que carecem de um 

Ministro Ordenado.554 Estarão celebrando, por exemplo, com o Ofício Divino, também o 

Dia do Senhor, onde não chega um presbítero ordenado pela Igreja, pois, ele permite que 

os fiéis alimentem sua fé e fortaleçam entre si o vínculo fraterno e o dom de ser 

comunidade dos discípulos-missionários de Jesus.555 

Dentro de tal entendimento, o Papa Bento XVI na Exortação apostólica pós-

sinodal sobre a Palavra de Deus já defendia a Igreja como casa da Palavra: 

 

A Igreja (assembleia reunida) é a casa da Palavra...a Igreja nasce do 
anúncio da Palavra de Deus; e esse anúncio tem como lugar especial a 
ação litúrgica...o âmbito privilegiado donde Deus nos fala no momento 
presente da nossa vida; fala hoje ao povo, que escuta e responde.556 
 

Por isso mesmo, o Ofício Divino leva a Igreja a ser Casa da Palavra, pois, ele 

refere-se à tradição da Igreja de celebrar em determinadas horas do dia, especialmente de 

manhã, tarde e noite, a Palavra de Deus. Liturgia é obra, trabalho e serviço. Formada por 

seres humanos, a Igreja se expressa em linguagem simbólica e ritual, aquilo que crê e faz. 

Por isso, o Ofício Divino é um trabalho comunitário de dar graças ao Pai, como Corpo de 

Cristo e em nome de Jesus, por meio de salmos e cânticos bíblicos, hinos, leituras bíblicas, 

orações, ações simbólicas e música; confirma a adesão à Deus e sua obra no mundo. 

O Ofício Divino é a Oração da Igreja para com seu Senhor, mas também obra do 

Senhor para com sua Igreja. Deus vem por primeiro atrás dos seus; Ele toma a iniciativa 

de reunir e fazer Aliança. E é o Santo Espírito que realiza na comunidade tudo o que a 

Palavra produz. Por isso persegue a Igreja a tentativa de imitar Jesus que sempre rezava 

e recomendou insistentemente a oração (Cf Mt 26,41; Cf Lc 18,1; Cf Mt 6, 9-13).  

A evolução da Liturgia das Horas começa com a origem da vida monástica: 

Rezavam-se horas em comum nos respectivos tempos, integrando com salmos na oração. 

                                                            
553 CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO. Celebrações dominicais na ausência do presbítero. 
Petrópolis: Vozes, 1989, n. 33.  
554 Cf CNBB. Orientações para a Celebração da Palavra de Deus. São Paulo: Paulinas, 1994, nn.11-12.  
555 Cf SC n. 101; Cf Verbum Domini. 2010, n. 03; Cf. ANDRADE, Marcos Antonio de. A liturgia das horas 
como possibilidade de celebração dominical na ausência do presbítero. In: Grande Sinal. Petrópolis: 
Vozes, 2013, pp. 31-45. 
556 Verbum Domini, n. 52.  
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Na medida em que estas comunidades adquirem aos poucos caráter eclesial, sua oração 

se torna também litúrgica. No século IV encontram-se referências de que os bispos da 

Igreja reuniam os presbíteros, diáconos e fiéis para se encontrarem com ele para a oração 

da manhã e da noite. Mais precisamente no século IX é que a Liturgia das Horas é 

assumida em geral pelo clero que vivia sempre em comunidade. Na alta Idade Média, 

dissolveram-se as comunidades e a obrigação da oração passou então para cada clérigo 

individualmente.557 

Com uma liturgia distante de si, e com a necessidade e vontade de rezar ao longo 

das horas, foi surgindo entre o povo várias expressões, como: a Oração do Ângelus e da 

Ave-Maria rezada pelo menos três vezes ao dia: de manhã, meio dia e ao anoitecer. Com 

a dificuldade de rezar os salmos surge a oração do rosário: as 150 ave-marias intercaladas 

com os mistérios da salvação; da mesma maneira que os 150 salmos são recitados no 

contexto do memorial da morte e ressurreição de Jesus. Também o Ofício da Imaculada 

Conceição com os hinos de matinas, prima, terça, sexta, nona, véspera e completas.558  

No Ofício Divino, elementos comuns a outras celebrações são organizados pelo 

modo peculiar, em função da finalidade própria do Ofício. No caso do Ofício Divino das 

Comunidades, esses elementos e sua liturgia estão assim dispostos: chegada e acolhida 

com versos e refrões de abertura; recordação da vida e o hino próprio; salmos; leitura 

bíblica e meditação; cântico evangélico, preces; Pai-Nosso e a bênção de envio. Ele é um 

método regular de fazer a Celebração da Palavra de Deus, que permite à comunidade 

reunida ter domínio sobre a sequência dos elementos, e a quem coordena, segurança e 

desembaraço em seu ministério ali exercido.559 

Assim como em toda liturgia, a música560 constitui parte integrante do Ofício 

Divino das Comunidades, como ação litúrgica. Não são enfeites externos, mas elementos 

que participam de sua própria natureza expressando a íntima união dos corações no louvor 

a Deus.561 No caso do Ofício Divino das Comunidades, que é por assim dizer, uma versão 

brasileira da Liturgia das Horas, mesmo tendo a música e cânticos comunhão com o 

sentido da hora, tempo ou festa, prima-se pela música inculturada – valorizando as 

                                                            
557 Cf LUTZ, Gregório. História Geral da Liturgia: das origens até o Concílio Vaticano II. São Paulo: 
Paulus, 2010, p. 25.  
558 VV.AA. Abra a porta, cartilha do povo de Deus. São Paulo: Paulus, 1979, n. 146.  
559 Cf CARPANEDO, Penha. Ofício divino das comunidades, uma introdução. 2012, p. 16.   
560 Cf SC n. 112.  
561 INSTRUÇÃO GERAL DA LITURGIA DAS HORAS (IGLH). São Paulo: Paulus, 1998, n. 268. 
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expressões musicais religiosas e culturais do povo -  apropriada à música ritual para 

expressar o sentido dos diversos ritos a serviço da participação da Assembleia.562 

 Como toda ação litúrgica, o Ofício Divino das Comunidades é ato simbólico, feito 

não só com palavras, mas também com gestos, músicas, movimentos, símbolos; 

linguagem corporal de adoração a Deus que se manifestou humano em Jesus. No caso do 

Ofício Divino das Comunidades, também se valoriza o mesmo sentido de ritualidade, 

manifestando gestos e atitudes, como por exemplo: sinal da cruz, estar de pé, sentar-se, 

inclinar-se, incensar. Além de cuidar pela beleza sóbria e solene do Espaço Celebrativo, 

fazendo uso de Altar da Palavra, cadeiras dispostas para aqueles (as) que exercem 

ministério, velas, flores, água e outros símbolos. Assim, a pessoa toda – corpo, mente e 

coração – estará envolvida na Celebração do Ofício, pois, haverá envolvimento na ação 

litúrgica, onde a mente acompanha o que o faz o corpo e o coração da consentimento e 

adesão ao sentido da ação. 

Penha Carpanedo apresenta que o Vaticano II reforçou a verdade das Horas e 

superou o desvio histórico de celebrar sem levar em conta a conexão entre a 

correspondência entre horas e tempo e assim ela apresenta o ideal e imperativo do 

Concílio de que a Igreja deve celebrar em cada hora o Mistério Pascal de Cristo ligado ao 

seu simbolismo cósmico: 

 

O sinal sensível do sol, que “morre” e “ressuscita” a cada dia, torna-se 
símbolo do mistério que celebramos em determinadas horas, 
especialmente de manhã, com o sol nascente, evocando a ressurreição 
e, à tarde, com o sol poente, recordando a ceia, a cruz e o encontro do 
Ressuscitado com os discípulos na tarde da Páscoa...a liturgia não 
somente simboliza através de sinais sensíveis sensíveis, mas também 
realiza o que significa, de tal maneira que, na assembleia que ora e 
salmodia unida a Jesus, movida pelo Espírito, se realiza a salvação(Cf. 
SC n. 07).563  
 

 

O Ofício Divino das Comunidades privilegia aquilo que a Sacrosanctum 

Concilium situou a liturgia, isto é, na história da salvação de Deus para toda a 

humanidade. No centro da história humana está Jesus, ungido pelo Espírito realizando 

seu Mistério Pascal – crucificado-ressuscitado.564 A liturgia do Vaticano II resgatou a 

                                                            
562 Cf SC n. 119; Cf. FONSECA, Joaquim. O canto novo da nação do Divino. São Paulo: Paulinas, 2000, 
pp. 48-49; Cf CNBB. Pastoral da música litúrgica. São Paulo: Paulinas, 1976, n. 1; n.18.  
563 CARPANEDO, Penha. O Ofício Divino, momento da história da salvação no Brasil. In: Liturgia, 
momento histórico da salvação. Brasília: Edições CNBB. 2014, p. 63.  
564 Cf SC n. 05.  
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vivência e a compreensão litúrgica como memorial desse Mistério Pascal de Cristo. Por 

isso o Ofício Divino das Comunidades tem sido referência importante em um novo jeito 

de ser Igreja e novo jeito de celebrar. Ele ajuda as comunidades a organizar melhor a sua 

vida de oração, a resgatar uma experiência de oração como louvor e intercessão que brota 

da escuta atenta da Palavra de Deus e a orar em comunhão com toda a humanidade. Ele 

está ajudando as comunidades e famílias a fazerem dos salmos uma escola de oração. A 

voz das pessoas coincide com a voz de Jesus que clama ao Pai.565 

 

 

7 A Celebração da Palavra de Deus na experiência missionária da 
Arquidiocese de Ribeirão Preto nas comunidades ribeirinhas de Manaus 
 

Desde o ano 2000, a Arquidiocese de Ribeirão Preto, no interior do estado de São 

Paulo, desempenha um trabalho missionário na Arquidiocese de Manaus, estado do 

Amazonas. Neste interim, a Igreja particular de Ribeirão Preto, assumiu duas paróquias 

em Manaus e a cada três anos envia dois padres em missão para animar pastoralmente a 

vida dessas comunidades. Manaus possui uma extensão territorial gigantesca e sofre uma 

tremenda escassez de presbíteros. Além disso, todo seminarista que se aproxima da 

ordenação diaconal faz necessariamente lá seu estágio pastoral, antes de assumir as ordens 

sagradas. 

Na tentativa de demonstrar o quanto a Celebração da Palavra de Deus, recuperada 

pelo Vaticano II é de fato uma fonte de fé para os batizados, seja onde há abundância ou 

escassez de presbíteros, esta Pesquisa procurou entrevistar dois presbíteros que durante 

vários anos trabalharam nessa realidade de missão, tentando apontar o valor e a 

necessidade de ampliar à proposta do Vaticano II as novas modalidades de pastoreio e 

evangelização. 

O que vem a seguir, é uma entrevista que procura indicar a experiência dos 

presbíteros e dos fiéis em si com a Celebração da Palavra de Deus. A primeira entrevista 

foi feita com o padre Acássio Ferreira Rocha, que durante sete anos trabalhou na realidade 

missionária. 

 

                                                            
565 Cf PAULO VI. Evangelii Nuntiandi. São Paulo: Paulus, 1977, n. 48, p. 414; Cf. CELAM. Adaptar a 
liturgia. São Paulo: Paulus, 1977, n. 20; Cf. CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO E A 
DISCIPLINA DOS SACRAMENTOS. Diretório sobre a Piedade popular e a liturgia: princípios e 
orientações. São Paulo: Paulinas, 2003, n. 58. 
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1. Como presbítero, ordenado e acostumado a exercer o seu ministério numa 

Igreja Particular em que a Celebração Eucarística nas paróquias é tão frequente, diárias e 

imprescindivelmente dominicais – como foi sua reação, adaptação e aceitação pastoral de 

trabalhar pastoralmente numa realidade onde é praticamente impossível os fiéis 

dependerem apenas do acesso à Celebração Eucarística para alimentarem sua fé? 

 R. Minha reação, de certa forma foi tranquila, pois, eu já havia 

experimentado isso, embora de maneira menos frequente, nas paróquias onde fiz estágio 

pastoral na Arquidiocese de Ribeirão Preto, e depois, como padre. Minha adaptação, em 

outra realidade pastoral, foi paulatina pois, em Manaus a necessidade era gritante mas, 

felizmente, a capacitação das lideranças, no que se refere a Celebração da Palavra, era 

bastante surpreendentemente e criativa. Sobrava disposição e vontade de conhecer novas 

formas de celebrar. Minha aceitação foi bastante aberta e tranquila uma vez que venho de 

uma realidade, desde a minha infância, de Comunidades Eclesiais de Base, onde essa 

prática é muito comum e eficiente. 

  

2. Nas comunidades onde você trabalhou, quem geralmente preside as 

Celebrações da Palavra de Deus? O que fazem na comunidade essas pessoas? Em que 

locais celebram? 

R. No início, antes de capacitarmos os agentes, geralmente eram professores, 

catequistas, coordenadores de comunidades e, às vezes, algumas pessoas sem preparo 

algum e ou sem conhecimento, simplesmente com a boa intenção, coragem e vontade.  

No início, às vezes, rezavam o terço e acresciam com algum texto bíblico, alguma novena 

de algum Santo/Santa, acompanhados de alguns cânticos e reflexões. 

 As celebrações, geralmente acontecem nas capelas (onde existem) mas, 

depende muito do período do ano se é o tempo das cheias ou da vazante. Elas, também 

podem acontecer num barco, numa balsa, embaixo de uma árvore, em sedes comunitárias, 

em escolas e ou em casas de famílias; criam-se espaços dignos e oportunos. 

 

3. Como é a reação e o comportamento de uma assembleia que está 

acostumada com a Celebração da Palavra de Deus, participar de uma Celebração da 

Eucaristia? Há dificuldades pastorais nessa situação? 

 R. Varia muito de comunidade para comunidade. Se é uma comunidade 

onde já se encontra agentes de pastoral mais preparados e, consequentemente, uma 

comunidade mais participativa, mais ativa e mais envolvida com a dinâmica e vida 
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paroquial, a reação é surpreendente, é edificante, é enriquecedora, se sente, realmente, a 

ação de Deus. Quem já celebra a Palavra participa melhor da Eucaristia. Apesar que, 

algumas comunidades ficam tanto tempo longe da Eucaristia, que até desaprendem o jeito 

de participar da Missa. Mas, se não fosse a Palavra celebrada, talvez todos se tornariam 

protestantes. 

   

4. Comunidades ribeirinhas tem a Missa em que período de tempo? 

R. Isso varia muito! Em nossa realidade normalmente, pelo calendário de 

visitas pastorais da paróquia, são três ao ano. O motivo principal das poucas visitas é a 

falta de padres, se tem apenas um para atender 78 comunidades ribeirinhas; além disso, 

existem outros motivos como, por exemplo: o fenômeno natural das cheias e das vazantes 

(segundo fator que limita muito as visitas); distâncias; falta de transporte (no momento a 

paróquia dispõe do seu transporte porém, a despesa é muito alta); a situação financeira, 

etc. Existem celebrações como as festas dos padroeiros, de bodas, debutantes, formaturas, 

sétimo dia, que, na medida do possível, são realizadas fora do calendário programado.   

 

5. Quando padres e seminaristas visitam a área missionária que você 

trabalhou em Manaus – como reagem? 

R. Geralmente, a primeira reação é de espanto e ou susto! À medida que vão se 

interagindo e convivendo com as pessoas, se abrem à acolhida calorosa do povo, se 

encantam e, no final, a gratidão a Deus e ao povo pela experiência que lhes é 

proporcionada. No fundo percebem que vivem numa zona de conforto e privilégio, 

exercem o ministério de maneira agradável, sem muitos imprevistos em comparação com 

as comunidades ribeirinhas. Lá nada se justifica desobedecer normas litúrgicas, mas é 

eminente a necessidade de aterrissar os conceitos e tudo adaptar de acordo com o bom 

senso. 

 

6. Você pode dizer que para a maioria dos batizados que vivem nas 

comunidades ribeirinhas, a Celebração da Palavra de Deus é realmente uma fonte de fé e 

essencial para não perderem a identidade católica por exemplo? Porque? 

R. Sem dúvida! Sempre escutamos, muito, os testemunhos de pessoas que 

passaram a frequentar outras denominações religiosas pelo fato de sentirem a necessidade 

de escutar a Palavra de Deus. Há comunidades que se sustentaram com a reza do Santo 

Terço, com novenários, etc. Com a presença do padre e das irmãs religiosas, de maneira 
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sistemática e com a preparação de um grupo de um grupo de 75 ministros extraordinários 

da Palavra, da Eucaristia (não todos) e das exéquias, o panorama tem mudado bastante. 

Ou se abastecem a partir de diversas modalidades de celebração da Palavra de Deus, 

geralmente sem Eucaristia ou vão para outros grupos religiosos.  

 

7. A grande maioria das comunidades ribeirinhas celebram a Palavra com ou 

sem a distribuição da Eucaristia? É fácil pra eles terem Tabernáculo, reservas – para serem 

usadas como viático ou adoração? 

R. Quando chegamos, apenas a Igreja Matriz tinha reserva Eucarística e nas outras 

celebrações aconteciam Celebrações com e sem a distribuição da Sagrada Comunhão, 

depende do local. Muitas não tinham, na maioria, sequer, a celebração da Palavra. Com 

o passar do tempo, conhecendo um pouco mais a realidade e a dinâmica natura da região, 

elaboramos um projeto com o intuito de preparar algumas comunidades para terem o 

sacrário e a reserva Eucarística. Esse projeto é paulatino e a longo prazo. 

Nós padres procuramos separar um pouco as coisas e evangelizar passo a passo. 

Começamos com algumas comunidades para iniciarem a experiência. No momento, além 

da matriz, temos nove comunidades fazendo suas experiências com seu sacrário e a 

reserva Eucarística com distribuição semanalmente. Porém, há muitas comunidades que, 

a maior dificuldade, é o período das cheias pois, suas capelas são alagadas parcial ou 

totalmente. Não é possível depender de que haja Eucaristia para que se celebre a Palavra. 

Cada coisa no seu momento, sendo que a própria Palavra que eles celebram os alimenta 

na fé e depois os conduz certamente à necessidade da Eucaristia. 

 

8. A Celebração da Palavra de Deus costuma acontecer apenas no Domingo 

ou também em outros dias? Somente em capelas ou também em outros ambientes? 

R. Celebrações acontecem nos dias mais oportunos e convenientes, não 

necessariamente no domingo. Tudo depende de clima e circunstâncias diversas que 

variam. Mesmo as missas sempre acontecem nas visitas pastorais durante a semana, com 

exceção, nas comunidades onde já tem o sacrário que acontecem nos fins de semana 

(sábado e ou domingo). Quando a visita pastoral é realizada por uma religiosa, a 

celebração da Palavra, também, acontece durante a semana. Hoje, não temos mais 

comunidades que não tenha sua capela porém, por algum motivo extraordinário, se 

celebra, às vezes, em barcos, flutuantes, casas, embaixo de árvores, em sedes 

comunitárias, etc. 
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9. Para celebrar a Palavra, o povo das comunidades segue alguma estrutura 

convencional de Rito? Você poderia apenas tópicos citar a sequência? 

R. Fazem de tudo um pouco. Algumas lançam mão de mais criatividade, outras 

seguem o rito convencional com sua estrutura na medida do possível. Geralmente, os que 

vem nos folhetinhos e ou periódicos oferecidos pelas livrarias católicas. Embora, para a 

liturgia da Palavra se usa a Sagrada Escritura. Eles entendem que basta a Palavra de Deus 

em mãos para celebrarem a sua fé, sem perder em nada sua identidade católica, pois, suas 

reflexões partem da Tradição e do Magistério para o ordinário da vida. 

 

10. Existem modalidades de Celebração da Palavra de Deus? Por exemplo: 

terço meditado, leitura orante, novenas, Ofício Divino ou outras manifestações de 

religiosidade popular? 

R. No início se rezava, na maioria das comunidades, o Santo Terço, pela falta de 

agentes capacitados, sempre acrescendo a Palavra de Deus. Hoje, todas as comunidades 

tem, no fim de semana, a Celebração da Palavra e, durante a semana, fazem seus 

novenários, rezam o Terço e realizam outras devoções populares além de, em algumas 

delas, realizarem a leitura orante da Bíblia. No fundo tudo Celebração da Palavra. 

11. Depois dessa experiência, você acredita que Celebração da Palavra só é 

eficaz e tem razão de existir onde há falta de padre ou seguindo o raciocínio do Vaticano 

II, as famílias poderiam crescer na fé e na evangelização se em pequenas comunidades 

celebrassem a Palavra de Deus? 

R. Acredito que a Celebração da Palavra pode ser eficaz, mesmo onde há a 

presença de um sacerdote. O que é preciso é favorecer, aos cristão católicos, a 

compreensão da dimensão da Celebração da Palavra fazendo-os aceitá-la e vivê-la. As 

famílias precisam ser iniciadas a celebrarem a Palavra de Deus. Fazer de suas casas e 

quarteirões pequenas igrejas, sempre tendo a Paróquia como referência. O Concílio 

devolveu a Palavra de Deus para os fiéis leigos, mas, nós ainda dificultamos e não 

incentivamos que os leigos (as) mergulhem na abundância desse tesouro para 

alimentarem sua fé.     

 

A segunda entrevista, foi feita com o padre Cláudio Pires Marçal, que também 

trabalhou durante três anos na realidade missionária. 
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1. Como presbítero, ordenado e acostumado a exercer o seu ministério numa 

Igreja Particular em que a Celebração Eucarística nas paróquias é tão frequente, diárias e 

imprescindivelmente dominicais – como foi sua reação, adaptação e aceitação pastoral de 

trabalhar pastoralmente numa realidade onde é praticamente impossível os fiéis 

dependerem apenas do acesso à Celebração Eucarística? 

R. A realidade da Igreja no Amazonas é bem diferente do que eu estava 

acostumado, principalmente em se tratando da paróquia onde exerci o ministério. Tendo 

sido designado como vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 

na cidade do Careiro da Várzea – AM, encontrei uma paróquia com 78 comunidades 

ribeirinhas. A primeira reação foi de encantamento, ao ver a alegria e o esforço daquele 

povo em alimentar sua fé, digo isso, pois cheguei na paróquia na celebração da festa da 

padroeira e ali encontrei representantes de todas as comunidades, alguns relatando que 

tinham andado seis horas para participarem na matriz da celebração com o arcebispo, 

entretanto, este primeiro encantamento, tornou-se ainda maior ao conviver com aquele 

povo e com eles viver a fé, percebendo que tanto as alegrias, como também as 

dificuldades eram maiores que aquelas percebidas a priori.  

Quanto à adaptação, logo nos primeiros dias vi ser necessária e não podia demorar, 

pois cheguei levando na bagagem os conceitos que tinha de tempo e espaço, e percebi 

que lá, tanto o tempo, como o espaço eram bem diferentes daqueles que tinha no 

imaginário. Explico-me: acreditava ser possível visitar as comunidades assim como 

visitava os bairros, esquecia-me que o transporte é muito diferente, aqui, subo no carro e 

vou... lá, subia na “rabeta”, voador, lancha ou barco e era levado, e como demorava... às 

vezes até sete horas rio a cima; além disso, a cidade é várzea, durante pelo menos quatro 

meses do ano fica inundada, por vezes as casas de palafita não eram altas o suficiente ou 

os flutuantes eram levados pra longe, assim, nada de visita ou celebrações nas 

comunidades nesses períodos, pois o povo ia buscar refúgio na “terra firme” (onde não 

era alagado).  

A realidade nos fez ver a necessidade de se adaptar e perceber o quanto a 

Celebração Eucarística era esperada. Mas, mantiveram sua fé celebrando a Palavra de 

Deus. Esta espera vivenciei várias vezes, mas partilho duas experiências vividas logo no 

início de minha missão: ao chegar para celebrar a festa de São Sebastião em uma 

comunidade e perceber algumas pessoas chorando durante a celebração, não me contive 

e perguntei o que havia feito de errado, um senhor respondeu: “Padre, é a primeira vez 

em sessenta e oito anos que um padre está conosco no festejo do nosso padroeiro”, 
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também chorei; ou quando cheguei para celebrar em outra comunidade que ficava ao lado 

de uma escola e antes de iniciar a missa, soou o sinal da escola e todos os alunos vieram 

para a celebração, isso era às quinze horas, perguntei porque tinham sido liberados e a 

professora, que era evangélica, respondeu: “Provavelmente, está será a única missa do 

ano aqui”. Essas experiências fizeram com que eu percebesse que o que aqui temos como 

ordinário (missa diária ou dominical), para eles era extraordinário. Assim, buscamos 

entender e agir para colaborar com a missão. Mas, era a Celebração da Palavra de Deus 

que os mantinha na fé por tempos, antes de ter acesso à Missa, e a Celebração sem 

Eucaristia, pois, isso era impossível. Eu mesmo muitas vezes celebrei a Palavra e não a 

missa, pois, muitas vezes falta tudo, até hóstia e vinho. 

 

2. Nas comunidades onde você trabalhou, quem geralmente preside as 

Celebrações da Palavra de Deus? O que fazem na comunidade essas pessoas? Em que 

locais celebram? 

R. No Careiro da Várzea há leigos que celebram a Palavra de Deus 

dominicalmente, chamado Culto Dominical, pessoas das comunidades, com ou sem 

instrução que estão à frente. Pessoas respeitadas, que tem autoridade, não tanto por aquilo 

que dizem, mas por aquilo que fazem; lembro-me de como as vezes na hora da homilia 

alguns conversavam ou até saiam da capela, mas quando abríamos para a partilha e o (a) 

responsável abria a boca, como estavam atentos; querem um jeito de celebrar mais 

interativo. 

Normalmente utilizavam materiais como o folheto “O Domingo”, para 

celebrarem, depois, oferecemos uma formação e os instituímos Ministros da Palavra. 

Agora, vejo diferente, provavelmente esse ministério instituído, tenha levado na bagagem 

também, pois os vejo como Ministros da Vida. Digo isso por conta de outra experiência: 

enquanto preparávamos a celebração e dividíamos as funções, pedi para que a 

coordenadora da comunidade fizesse a leitura, uma senhora que já tinha mais de setenta 

anos, então ela disse que não sabia ler, na hora achei estranho, mas continuamos; neste 

dia, pernoitei na casa desta senhora, tendo acabado a missa (sempre celebrada na capela 

da comunidade) e a confraternização (que normalmente fazem após os cultos dominicais) 

fomos para a sua casa, após alguns minutos de conversa ela disse que ia ler a bíblia, então 

disse: “Mas a senhora não sabe ler!”. Então ela respondeu: “Do lado da minha rede fica 

uma Bíblia aberta, logo que acordo e antes de dormir coloco a mão e peço para Deus: 

“Senhor, que eu viva o que está escrito aqui”. 
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3. Como é a reação e o comportamento de uma assembleia que está 

acostumada com a Celebração da Palavra de Deus, participar de uma Celebração da 

Eucaristia? Há dificuldades pastorais nessa situação? 

R. Acredito que a condição lá existente faz com que seja um tanto diferente da 

que encontramos aqui em Ribeirão Preto nas pequenas comunidades. Durante a Liturgia 

da Palavra uma atenção imensa, na hora da homilia gostava de perguntar, ouvir, partilhar, 

e como eles interagiam, no momento das preces percebíamos que brotava do coração. 

Entretanto, na hora da Liturgia Eucarística víamos alguns divagando, não sabiam ao certo 

como se comportar diante do que estava acontecendo, o que fazer, o que responder, não 

fazia parte do habitual, assim como acontece com comunidades que não têm o hábito da 

celebrar a Palavra, na hora da partilha divagam, ficam em silêncio, não param na cadeira. 

Tanto lá como aqui, há a necessidade de uma mistagogia, talvez essa a dificuldade 

pastoral. Mas, se não fosse a Celebração da Palavra, até mesmo sem Eucaristia, essas 

pessoas não seriam mais católicas, pois, não tinham de onde alimentar sua fé. 

 

4. Comunidades ribeirinhas tem a Missa em que período de tempo? 

R. No período em que estava lá, contávamos com a colaboração de freiras que 

residiam na paróquia, com elas, montávamos o calendário com três visitas anuais em cada 

comunidade, essas visitas eram divididas entre os padres e as freiras. Destas três visitas 

ao menos uma era feita pelo padre. Além disso, buscávamos celebrar as festas dos 

padroeiros, que eram setenta e oito, destas, onze comunidades eram dedicadas a São 

Francisco de Assis.  

 

5. Quando padres e seminaristas visitam a área missionária que você 

trabalhou em Manaus – como reagem? 

R. Ao vislumbrar a vida de fé daquele povo se encantam, entretanto, por vezes, 

deixam que as dificuldades falem mais alto, mas com certeza voltam para casa com uma 

pulga atrás da orelha. Mas, entendem que o padre não é tudo, e que uma Igreja apenas 

clerical lá não se mantém, pois, o que se menos tem é padre. Não tendo padre, não tem 

Missa, e por isso, se não celebram a Palavra, não celebram nada. 

 

6. Você pode dizer que para a maioria dos batizados que vivem nas 

comunidades ribeirinhas, a Celebração da Palavra de Deus é realmente fonte de fé e 

essencial para não perderem a identidade católica? Porque? 
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R. Sem sombra de dúvida, se não fosse a Palavra de Deus partilhada 

dominicalmente e vivida diariamente pela comunidade, não sei como seria. Nossa 

presença – da Igreja - melhorou muito, já deixamos de fazer desobriga de sacramentos 

para ser presença entre eles, mesmo que ainda mínima. A Palavra de Deus partilhada na 

capela da comunidade, sob a proteção do padroeiro mantém viva e atuante a fé daquele 

povo.  

 

7. A grande maioria das comunidades ribeirinhas celebram a Palavra com ou 

sem a distribuição da Eucaristia? É fácil pra eles terem Tabernáculo, reservas – para serem 

usadas como viático ou adoração? 

R. Em sua imensa maioria, a celebração acontece sem a distribuição da Eucaristia, 

de todas as comunidades, apenas três tinham tabernáculo, a matriz e duas comunidades 

próximas, sendo que uma delas era onde as freiras moravam. Entre as dificuldades ou 

desafios encontrados, destacamos o fato de termos que preparar os tabernáculos para 

preservarem durante um longo período de tempo a Eucaristia, principalmente por conta 

da humidade do ar, além disso, os períodos de alagação ou quando os ministros 

necessitavam se ausentar da comunidade. 

 

8. A Celebração da Palavra de Deus costuma acontecer apenas no Domingo 

ou também em outros dias? Somente em capelas ou também em outros ambientes? 

R. Normalmente era celebrada aos domingos, entretanto, reuniam-se para 

novenas, círculos bíblicos da campanha da fraternidade, terços. O ponto de encontro 

religioso e social normalmente era a capela, mas também celebravam nas casas, 

principalmente nos momentos que viam necessário, por ocasião da enfermidade ou morte 

de um familiar, quando percebiam a ausência na comunidade, quando tinham que resolver 

alguma dificuldade. 

 

9. Para celebrar a Palavra, o povo das comunidades segue alguma estrutura 

convencional de Rito? Você poderia apenas tópicos citar a sequência? 

R. Geralmente, seguiam o folheto O Domingo, próprio para celebração da Palavra. 

Mas, já assimilaram que para celebrar a Palavra de Deus segundo o que ensina a Igreja, 

basta a Palavra de Deus nas mãos. Possuem na mente um certo itinerário de Rito, próprio 

da Liturgia da Palavra da Missa. A Palavra conduz à tudo, aos sacramentos, inclusive à 

Eucaristia e à vivência na comunidade. Tem-se a impressão de que esses fiéis tem mais 



165 
 

raízes do que aqueles que todos os dias participam de Missa, muitas vezes, apenas por 

devoção e sem entender o mistério que celebram. 

 

10. Existem modalidades de Celebração da Palavra de Deus? Por exemplo: 

terço meditado, leitura orante, novenas, Ofício Divino ou outras manifestações de 

religiosidade popular? 

R. A religiosidade popular é muito marcante, valorizam muito o festejo do 

padroeiro, a novena, a procissão, o terço, lá existe o terço dos homens, com mais 300 

homens inscritos, uns 60 participam semanalmente. 

 

11. Depois dessa experiência, você acredita que Celebração da Palavra só é 

eficaz e tem razão de existir onde há falta de padre ou seguindo o raciocínio do Vaticano 

II, as famílias poderiam crescer na fé e na evangelização se em pequenas comunidades 

celebrassem a Palavra de Deus? 

R. Ao retornar, tive que me readaptar novamente, por vezes espero a partilha da 

Palavra, mas não é o habitual onde estou, e nem sempre possível em grandes assembleias, 

mas como ela é necessária, pois ao partilharmos a Palavra confrontamos com nossa vida 

e nos convida à conversão, infelizmente muitos estão em nossas celebrações atrás do “pão 

bento”, uma mágica descomprometida. A falta de necessidade acomoda nossos leigos. 

Certamente a Palavra de Deus necessita ser partilhada nos pequenos grupos, famílias, 

quarteirões, comunidade rurais, presídios, hospitais, para que todos ouçam e sejam 

ouvidos, para que ilumine nossos passos, quando a assumimos para nós, comprometendo-

nos. Hoje, mais do que nunca entendo que a Palavra prepara para a Eucaristia. 

 
As duas entrevistas apontam para a inspiração e a sabedoria dos Padres 

Conciliares do Vaticano II quando indicaram para a Igreja a recuperação da Celebração 

da Palavra de Deus, pois, trata-se de fato de uma fonte de fé, que mantinha no caminho 

os discípulos das primeiras comunidades e podem manter na fé os discípulos do Senhor 

das comunidades destes dias. 

 

 
8 Modelo I – Rito da Celebração da Palavra de Deus  

 

Pelo que foi apresentado nas duas entrevistas anteriores, percebe-se que para 

celebrar a Palavra de Deus é possível seguir diversos itinerários, desde um Rito 
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Convencional, como recomendam alguns documentos da Igreja Universal e no Brasil, 

mas há também possibilidade de se celebrar a Palavra de Deus em diversas modalidades, 

e nessas modalidades devem estar presentes elementos recuperados pela renovação 

litúrgica do Vaticano II como já fora apresentado até aqui. 

Como toda ação litúrgica, a Celebração da Palavra de Deus também requer 

preparo cuidadoso do Rito celebrado. A Igreja em seus documentos específicos oferece 

modelos próprios de Rito para a Celebração da Palavra de Deus, seja com ou sem a 

distribuição da Eucaristia. O que a seguir será apresentado é justamente o modelo 

convencional de itinerário para Celebração da Palavra de Deus, com suas partes 

fundamentais: ritos iniciais, liturgia da Palavra, ação de graças e ritos finais de envio. É 

conveniente apresentar o modelo convencional, pois, particularmente nas comunidades 

urbanas e igrejas, a prática pastoral exige um rito próprio de unidade que o torna mais 

seguro para quem preside e participa. 

Nos dois primeiros capítulos, foram indicadas algumas modalidades de 

Celebração da Palavra de Deus e para algumas delas foi apontado partes do Rito, sua 

espiritualidade e dimensão teológica pastoral. As opções do modelo que agora serão 

descritas, são encontradas em muitas comunidades que não tem acesso ao presbítero, por 

conseguinte à Celebração Eucarística, muitas vezes nem um diácono, e mesmo assim 

celebram o mistério pascal de Cristo aos Domingos com tais modelos. A Igreja segue 

orientando que qualquer itinerário de Rito da Celebração da Palavra de Deus não seja 

deturpado e mal entendido, independente de quem o preside, sejam: diáconos, religiosos, 

seminaristas e leigos (as). 

 Tanto por parte da Santa Sé como pela Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil, se insiste que não deve haver confusão entre o Rito da Missa e o Rito de uma 

Celebração da Palavra de Deus. Por isso os dois modelos de Rito Convencional que 

seguirão, ajudam a apontar tal distinção entre o que é Missa e o que é Celebração da 

Palavra de Deus.566 

Recorde-se que documentos da Igreja, ao apresentar a santificação do “Dia do 

Senhor”, recomendam de maneira expressa que nenhuma comunidade cristã se edifica 

sem ter a sua raiz e o seu centro na celebração da Santíssima Eucaristia. Indicam também 

que num primeiro momento, quando não for possível celebrar a Missa no Domingo, cuide 

se primeiro se os fiéis não podem deslocar-se à Igreja mais próxima e aí participar da 

                                                            
566 Cf CNBB. Elementos par ao roteiro da celebração dominical da Palavra de Deus. In: Guia litúrgico-
Pastoral. Brasília: Edições CNBB, 2000, p. 55. 
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Celebração plena do mistério Eucarístico de Cristo. Quando não for mesmo possível, é 

recomendado a Celebração da Palavra de Deus seguida de Comunhão Eucarística.567  

Na experiência missionária da Arquidiocese de Ribeirão Preto nas comunidades 

ribeirinhas de Manaus, na grande maioria dos casos, é quase impossível o contato assíduo 

e frequente com a Eucaristia. Vislumbre a extensão do imenso território brasileiro e sua 

pluralidade cultural e econômica; ou então, outros espaços geográficos similares, tais 

como: a África e a Ásia com sua escassez de vocações presbiterais.568  

Nenhuma comunidade pode ficar sem assistência pastoral e abandonada, vindo a 

colocar em prejuízo sua originalidade e identidade católica. Por isso mesmo, as diferentes 

modalidades de Celebração da Palavra de Deus são grandes fontes de recursos para 

alimentar a fé dos batizados e sustentar sua evangelização. Imagine centros urbanos de 

capitais, como: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Manaus onde a Celebração da 

Palavra de Deus pode favorecer na evangelização cotidiana das famílias.569 

No momento de se preparar a Celebração da Palavra de Deus, é preciso que haja 

uma equipe própria, e que esta considere alguns elementos, como: situar a celebração no 

tempo e na realidade da vida daquela comunidade; ler os textos que se serão proclamados 

e refletir sobre eles captando sua mensagem central; prever os comentários, orações, 

cantos, gestos e expressões simbólicas que a vida da comunidade e a Palavra de Deus 

sugerem.570 

As celebrações dos sacramentos possuem ritual próprio, mas no caso da 

Celebração da Palavra de Deus não se pode situar que as comissões da Igreja 

estabeleceram um ritual específico571, apenas pede-se tão que todo Rito não seja 

confundido com a Missa e que se sirva como base os modelos da Tradição da Igreja. Por 

hora, enquanto não é promulgado as novas orientações para a Celebração da Palavra de 

Deus, no tocante à liberdade de seguir um itinerário de Celebração da Palavra, o 

Documento 52 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a partir do seu 

número 45, apresenta algumas opções-sugestões e ao mesmo tempo orienta: 

                                                            
567 Cf CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO. Diretório para celebrações dominicais na ausência 
do Presbítero. 1988, nn. 18; 20; 22; 23.  
568 Cf CHUPUNGCO, Anscar. Liturgias do futuro; processos e métodos de enculturação. São Paulo: 
Paulinas, 1992, p. 202.  
569 Cf CNBB. Doc n. 43. Animação da vida litúrgica no Brasil. São Paulo: Paulinas, 2000, n. 93.  
570 Cf CNBB. Doc n. 52. 1994, n. 43; Cf. BARONTO, Luiz Eduardo. Preparando passo a passo a 
celebração; um método para as equipes de celebração das comunidades. São Paulo: Paulus, 2003, p. 23. 
571 Cf PALUDO, Faustino. A celebração do mistério de Cristo ao longo da história, panorama histórico 
geral da liturgia. In: Manual de Liturgia IV, a celebração do mistério pascal. São Paulo: Paulus, 2007, p. 
179.    
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Se, por um lado, há uma certa liberdade na celebração da Palavra, por 
outro, há uma lógica que se deve observar e em seu conjunto uma 
coerência teológico-litúrgica: o Senhor convida e reúne, o povo aceita 
e se apresenta. O Senhor fala, a assembleia responde professando sua 
fé, suplicando e rezando, louvando e bendizendo. A comunidade, com 
os ritos, gestos e símbolos, expressa e renova a Aliança de Deus com 
seu povo e deste com Deus. A assembleia é abençoada e enviada em 
missão na construção de comunidades vivas.572 
 

 

Eis, portanto, um esquema que costuma ser publicado em trabalhos científicos e 

outras obras como no caso desta Pesquisa. No primeiro exemplo, quando não há a 

distribuição das reservas Eucarísticas573. Mesmo quando se segue tal esquema há uma 

liberdade de se criar uma serena espontaneidade, preservando as qualidades de um Rito 

fiel e participativo de Celebração da Palavra de Deus: 

 

1) Ritos Iniciais:  

- Canto de Abertura e Procissão dos que exercerão ministérios;  

- Sinal da Cruz e saudação de quem preside, conforme o costume;574  

- Acolhida e recordação da vida;  

- Ato penitencial; 

- Hino de Louvor (nos domingos, solenidades e festas – pode ser reservado para 

a parte 3 da Celebração); 

-  Primeira Oração Eucológica.  

 

2) Liturgia da Palavra: 

- Primeira leitura; 

- Salmo Responsorial; 

- Segunda leitura (dependendo do dia e momento); 

- Aclamação ao Evangelho e proclamação do Evangelho; 

- Homilia - Silêncio; 

- Profissão de fé; 

                                                            
572 Cf CNBB. Doc n. 52. 1994, n. 52. 
573 Cf PALUDO, Faustino. A Celebração da Palavra de Deus. In: Manual de liturgia IV. A celebração da 
Palavra de Deus.2007, p. 179; Cf CNBB. Doc n. 52. Orientações para a Celebração da Palavra de Deus. 
1994, pp. 166-183. 
574 Cf BUYST, Ione. Liturgia de Coração, espiritualidade da celebração. São Paulo: Paulus, 2007, p. 95.  
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- Oração dos fiéis. 

 

3) Ação de graças ou Oração de louvor:575 

- Coleta das doações da comunidade (observe-se rigorosamente o que se diz a 

referência);576 

- Quem preside, convida seus irmãos (ãs) a exaltarem a glória de Deus e sua 

misericórdia. Essa ação de graças pode ser feita com o Hino de Louvor - se já não foi 

executado nos Ritos Iniciais - trecho de um Salmo próprio; Hino ou Cântico; Prece 

Litânica;577 

- Silêncio; 

- Oração do Senhor; 

- Abraço da Paz; 578 

- Oração Conclusiva que exalte o mistério celebrado; 

 

4) Ritos finais - do envio à missão: 

- Avisos comunitários; 579 

- Canto final; 

- Bênção final e envio. 580 

 

                                                            
575 Cf BUYST, Ione. Recordação da Vida. In: A esperança dos pobres vive. Coletânea em homenagem aos 
80 anos de José Comblin. São Paulo: Paulus, 2003, p. 379.  
576 Por razões pastorais, quando a Celebração da Palavra de Deus é celebrada em igrejas e capelas, 
particularmente em horários convencionais da paróquia, não há como suprimir esse momento dentro do 
Rito. No entanto, nunca se esqueça que não há um ofertório ou oferecimento ritual, pois, não há oblação 
como na Missa. A coleta de donativos deve ser previamente ambientada por um outro sentido litúrgico-
pastoral, como assistência aos mais pobres por exemplo, ou custeios da comunidade local – donativos em 
espécie ou dinheiro. Em algumas comunidades costuma-se fazer uma motivação de partilha fraterna e 
realiza-se então a coleta de doações após a Comunhão Eucarística quando ela é distribuída, ou então após 
os avisos comunitários; Cf Verbum Domini (VD). 2010, n. 65; Cf LUTZ, Gregório. Teologia da liturgia 
dominical sem padre. In: Revista de Liturgia. São Paulo, 1982, n. 52, p. 12; Cf CARPANEDO, Penha; 
GUIMARÃES, Marcelo. Dia do Senhor. In: Guia para as Celebrações das Comunidades. Vol. II. São 
Paulo: Paulinas; Apostolado litúrgico, 2002, pp. 45; 48; 51. 
577 Cf RATZINGER, Joseph. Introdução ao espírito da liturgia. Lisboa: Paulinas, 2006, pp.12-13; Cf 
CNBB. Doc n. 52. Orientações para a Celebração da Palavra de Deus. 1994, n. 83; Cf CNBB. Doc n. 43. 
Animação da vida litúrgica no Brasil. 2002, n. 101.  
578 Quando não há distribuição da Sagrada Comunhão o abraço da paz até pode ser removido para o final 
do encontro, mas havendo a Comunhão é importante que tal gesto seja incentivado antes das pessoas se 
aproximarem da Mesa do Altar.  
579 Cf CNBB. Doc n. 52. 1994, nn. 92-93.  
580 Existem muitas formas de invocar essa bênção; o Ofício Divino das Comunidades apresentam uma 
riqueza de opções; Cf CNBB. Doc n. 52. 1994, n. 94.    



170 
 

Numa Celebração da Palavra de Deus, ao preparar o Rito celebrado também é 

preciso tomar muito cuidado com a escolha dos cânticos litúrgicos581, pois, nem sempre 

os cânticos que a comunidade paroquial está usando no momento atual de sua caminhada, 

são adequados para a Celebração da Palavra de Deus. Deve-se observar a letra do cântico 

de Abertura, do momento de oferecer os donativos, da Sagrada Comunhão e do Envio. 

Atentar se a letra não fala de reunião eucarística, sacramento celebrado, pão e vinho 

oferecidos no Altar, sacrifício e outros dizeres parecidos. Celebração da Palavra de Deus 

é algo real e verdadeiro e não imita ou disfarça o Rito da Missa; liturgia não permite 

confusões, daí a necessidade de celebrar aquilo que é evidente.582 

A Celebração da Palavra de Deus deve ser sempre um momento festivo e 

comunitário, que expresse a fé e a esperança da caminhada cotidiana das pessoas 

presentes. Dentro das condições, seguindo antiquíssima tradição dos primeiros cristãos, 

em vários lugares faz-se a experiência de um lanche partilhado que manifeste um 

chamado “gesto e convivência do amor ágape” entre os irmãos e irmãs que ali se 

reuniram.583  

A Celebração da Palavra não é uma simples reunião, mas momento em que foi 

feita especial dedicação à escuta e meditação da Palavra de Deus; possibilitou-se um 

encontro efetivo de comunhão entre Deus e as pessoas e vislumbrou-se a imagem de uma 

assembleia litúrgica. Para que seja real a proposta acima de efetivo encontro de 

comunhão, já recomenda o Documento 52 da CNBB: 

 

Para garantir o ritmo celebrativo, procure-se integrar de forma 
harmônica o movimento e o descanso, o gesto e a palavra, o canto e o 
silêncio, a expressão e a interiorização, a ação dos ministros e a 
participação da comunidade, considerando-se sempre as exigências da 
comunicação e da cultura do povo.584 
 
 

Mesmo que não haja um Rito definido e haja mais liberdade em celebrar a Palavra 

de Deus há sempre de se observar em seu conjunto uma boa coerência teológico-litúrgica. 

Trata-se na verdade da lógica da revelação. Tudo que é celebrado deve desenvolver um 

verdadeiro diálogo com seu povo reunido, um colóquio contínuo do Esposo e da Esposa, 

                                                            
581 Cf BUYST, Ione. Liturgia de Coração; espiritualidade da celebração. São Paulo: Paulus, 2007, p. 66.  
582 Cf DÍAZ, Mauro Serrano. O canto e a música na celebração. In: Manual de liturgia II; a celebração do 
mistério pascal. São Paulo: 2015, p. 275.  
583 Cf TERTULIANO. Apologético. In: Secretariado Nacional de Liturgia (Org.). Ontologia Litúrgica; 
textos litúrgicos, patrísticos e canónicos do primeiro milénio. Fátima (Portugal): Coimbra, 2004, n. 39, 5-
6, pp. 190-191.  
584 Cf CNBB. Doc n. 52. 1994, n. 53.   
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isto é, a oração. Um movimento ascendente – ação de graças e glorificação de Deus – e 

um movimento descendente – ação de Deus, santificação do povo da parte de Deus – uma 

verdadeira troca de dons entre o céu e a terra. Como fruto da Celebração, o Senhor terá 

testemunhas eloquentes de sua presença no mundo.585 

 
 

9 Modelo II – Rito da Celebração da Palavra de Deus com Eucaristia 
 
 
Quando são bem preparadas, conduzidas e dirigidas com devido espírito eclesial 

as comunidades crescem verdadeiramente com a realização da Celebração da Palavra de 

Deus. É preciso extrair todas as riquezas que a Palavra de Deus pode oferecer, para que 

colaborem eficazmente no surgimento de lideranças: catequistas, vocações sacerdotais e 

religiosas, santificação das famílias, maturação dos jovens e despertar de outros 

ministérios essenciais para a vida da comunidade cristã.586 

Muito do que foi apresentado de característica e valor teológico-litúrgico-pastoral 

nesta Pesquisa, foi pensando especificamente na Celebração da Palavra de Deus, pois, 

sem Assembleia litúrgica não há Igreja de Cristo. As pequenas comunidades são a Igreja 

de Cristo, que cresce e se constrói ao escutar a Palavra de Deus. Congregada sempre pelo 

Espírito Santo, a Igreja se reconhece a si mesma como o novo povo, no qual chega à 

plenitude e perfeição da Aliança de Deus com seu povo. Com um rosto muitas vezes mais 

popular, doméstico, informal e espontâneo, quase que naturalmente é possível a ligação 

da liturgia com a vida e é realizada a simbiose entre fé e vida que tanto pede o Vaticano 

II.587 

No item anterior, em primeiro lugar foi apresentado um modelo de Rito 

Convencional da Celebração da Palavra de Deus que não contempla a distribuição das 

reservas Eucarísticas, pois, esta Pesquisa focou celebrar a Palavra como uma ajuda na 

evangelização e não como uma celebração que socorre as comunidades que não podem 

ter acesso a Missa. Agora, é conveniente também apresentar uma segunda possibilidade 

como também recomenda documentos da Igreja: a Celebração da Palavra de Deus com 

distribuição das reservas Eucarísticas. 

                                                            
585 Cf FERNANDES, Veronice. Celebração dominical da Palavra de Deus. In: Liturgia, epifania da Palavra 
de Deus. Brasília: Edições CNBB, 2014, pp. 62-63. 
586 Cf CNBB. Doc n. 43. Animação da vida litúrgica no Brasil. 2000, n. 213.   
587 Cf BUYST, Ione. Celebração Dominical da Palavra. In: BUYST, Ione; FRANCISCO, Manoel J. O 
Mistério celebrado; memória e compromisso II. São Paulo: Paulinas, 2004, pp. 124-125. 
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 Tal indicação da Igreja, é muito propícia quando a Celebração da Palavra de Deus 

é celebrada aos domingos e em lugares que não tem possuem o Presbítero, e a Igreja deve 

favorecer uma opção para que os fiéis celebrem o Dia do Senhor, pela presidência de um 

diácono ou leigo (a) capacitado (a). No caso desta Pesquisa, que abre a perspectiva de 

celebrar a Palavra de Deus num entendimento mais amplo sobre seu valor teológico-

litúrgico-pastoral não se deve focar como único modelo mais indicado para os fiéis.588 

 

1) Ritos Iniciais:  

- Canto de Abertura e Procissão dos que exercerão ministérios;  

- Sinal da Cruz e saudação de quem preside, conforme o costume;589  

- Acolhida e recordação da vida;  

- Ato penitencial; 

- Hino de Louvor (nos domingos, solenidades e festas – pode ser reservado para 

a parte 3 da Celebração); 

-  Primeira Oração Eucológica.  

 

2) Liturgia da Palavra: 

- Primeira leitura; 

- Salmo Responsorial; 

- Segunda leitura (dependendo do dia e momento); 

- Aclamação ao Evangelho e proclamação do Evangelho; 

- Homilia - Silêncio; 

- Profissão de fé; 

- Oração dos fiéis. 

 

3) Ação de graças ou Oração de louvor: 

- Coleta das doações da comunidade (observe rigorosamente o que se diz a 

referência);590 

                                                            
588 Cf PALUDO, Faustino. A Celebração da Palavra de Deus. In: Manual de liturgia IV. A celebração do 
mistério pascal. Brasília: Edições CNBB, 2007, p. 179.  
589 Cf BUYST, Ione. Liturgia de Coração; espiritualidade da celebração. São Paulo: Paulus, 2007, p. 95.  
590 Observe-se com atenção a referência anterior de n. 576. 
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- Traslado público (visível)591 das reservas Eucarísticas;592 

- Na Mesa Eucarística, quem preside, diante das reservas Eucarísticas, convida 

seus irmãos(ãs) a exaltarem a glória de Deus e sua misericórdia. Essa ação de graças pode 

ser feita com o Hino de Louvor - se já não foi executado nos Ritos Iniciais - trecho de um 

Salmo próprio; Hino ou Cântico; Prece Litânica.593 Vale também apontar que a exemplo 

da Missa, esse também não é momento próprio para adoração Eucarística. 

- Oração do Senhor; 

- Abraço da Paz;594 

- Comunhão Eucarística;595 

- Silêncio; 

- Oração Conclusiva.596 

 

4) Ritos finais - do envio à missão: 

- Avisos comunitários;597 

- Canto final; 

- Bênção final e envio.598 

 

Observe-se que o canto final que tem características de Envio, deve acontecer 

ainda com a Assembleia reunida. O Missal por exemplo não prevê um canto próprio no 

Rito após a bênção final. Algumas comunidades, tem o costume de terminar a Celebração 

                                                            
591 Orienta-se que seja um traslado público para que a assembleia reunida veja que são reservas Eucarísticas 
que estavam guardadas no Tabernáculo ou em outro lugar devido, e que não apareceram ali do nada, e que 
seja explícito que o Mistério e Rito da transubstanciação não aconteceu, pois, não foi celebrada a Missa.  
592 Liturgia não permite disfarces, imitações e confusões; assim é preciso que a assembleia reunida veja de 
onde estão vindo as reservas eucarísticas que irá comungar; para que entenda e visualize que são reservas 
provenientes da graça de um outro momento em que o mistério foi celebrado (Missa). Uma pequena e 
simples colocação é sempre conveniente. 
593 Cf BUYST, Ione. Celebração do Domingo ao redor da Palavra de Deus. São Paulo: Paulinas, 2002, 
pp. 84-85.  
594Quando não há distribuição da Sagrada Comunhão o abraço da paz até pode ser transferido para o final 
do encontro, mas havendo a Comunhão Eucarística é importante que tal gesto seja incentivado antes das 
pessoas se aproximarem da Mesa do Altar, como sinal de reconciliação e vínculo fraterno. 
595Importante que se preze que a Sagrada Comunhão seja distribuída e recebida conforme as orientações 
comuns à Santa Missa; não criando estilos diferentes de comungar não recomendados pela Igreja, como 
receber a Sagrada Comunhão no Altar e cada um comungando sozinho.  
596A equipe de celebração e mesmo quem preside, precisa ter um cuidado zeloso e de real discernimento ao 
usar o Missal Romano para a Celebração da Palavra de Deus; particularmente no caso das Orações 
eucológicas, como no caso, da Oração Conclusiva, que não pode fazer alusão a sacrifício ou Sacramento 
Eucarístico.  
597 Cf CNBB. Doc n. 52. 1994, nn. 92-93.  
598 Cf CNBB. Doc n. 52. 1994, n. 94.    
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da Palavra de Deus lembrando e homenageando a Mãe de Jesus e Mãe da Igreja,599 como 

no Ofício diário de Completas. 

Todos os ritos tem finalidade de formar a Assembleia. A Igreja está reunida 

porque respondeu à uma convocação e deseja celebrar a Páscoa de Jesus. É preciso 

despertar nas pessoas a consciência da presença de Deus, que está ali falando e reunindo 

seu povo; motivar o respeito pela proclamação e escuta da Palavra; acolher bem e 

promover o bem estar dos presentes; favorecer a participação ativa daquela Assembleia; 

dar espaço para os diferentes ministérios e serviços.600 Por isso, estando reunidos em torno 

da Palavra de Deus é preciso realmente dar destaque à Palavra, possibilitando a 

visualização e escuta. O documento 52 da CNBB orienta: 

 

A dignidade da Palavra de Deus requer, no espaço celebrativo, um lugar 
para sua proclamação. Convém que a Mesa da Palavra ocupe lugar 
central. Nela se proclamam as leituras. Dali, quem preside se dirige à 
assembleia e profere as orações. Para a Mesa da Palavra convergem as 
atenções de todos os presentes.601 
 

 

Com este segundo modelo de Rito, a distribuição das reservas Eucarísticas é feita 

graças à celebração da Missa que aconteceu num outro lugar ou horário. Diga-se que 

existem vantagens nessa prática, pois, pessoas acostumadas com a Missa regular, sentem 

a Celebração da Palavra de Deus um pouco mais completa quando comungam da 

Eucaristia, além disso, pode manter o elo com a Missa.602 

Importante também apontar que alguns liturgistas, costumam alertar que há 

desvantagens em distribuir a Eucaristia na Celebração da Palavra de Deus, pois, quando 

se fala em Eucaristia, muitos apenas pensam na “Hóstia Consagrada”, daí se contentam 

com a Sagrada Comunhão sem sentir falta ou necessidade da Missa. Por isso, o mais 

importante é ter consciência de que Eucaristia é uma ação mais complexa que comporta 

ao menos quatro momentos, dos quais a distribuição da Eucaristia, além de ser apenas um 

desses momentos, depende dos anteriores. Celebrar a Eucaristia é fazer o que Jesus fez: 

tomar (pegar) o pão e o vinho, dar graças, partir o pão, distribuir o pão e o vinho para 

                                                            
599 Cf CNBB. Doc n. 43. Animação da vida litúrgica no Brasil. 2000, n. 135; Cf MORA, Alfonso. A virgem 
Maria no ano litúrgico. In: Manual de Liturgia IV; A celebração do mistério pascal. São Paulo: Paulus, 
2007, p. 53.   
600 Cf ARANDA, Alberto. A dinâmica celebrativa. In: Manual de Liturgia IV; A celebração do mistério 
pascal. Brasília: Edições CNBB, 2007, p. 82.   
601 CNBB. Doc n. 52. Orientações para a Celebração da Palavra de Deus. 1994, n. 46.    
602 Cf COSTA, Valeriano. Celebrar a Eucaristia, tempo de restaurar a vida. São Paulo: Paulinas, 2006, 
pp. 85-86.  
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todos comer e beber, fazendo Memória da Páscoa de Jesus. A distribuição da Eucaristia 

não substitui a Missa; não basta comungar; é preciso trazer (apresentar), dar graças, fazer 

memória, fazer a oferta da vida juntamente com a oferta de Jesus ao Pai; é necessário 

participar do simbólico-sacramental de sua Morte-Ressurreição.603 

A Celebração da Palavra de Deus tem ajudado a manter vivos valores nas 

comunidades cristãs, como:604 

- Salvaguardar a consciência, o sentido e prática da oração em comunidade, como 

celebração do Mistério Pascal de Cristo, ajudando o povo de Deus a manter viva sua fé 

alimentada pela Palavra de Deus;605 

- Suscitar e alimentar a corresponsabilidade entre os ministros ordenados e os 

ministérios e serviços dos leigos (as), passando de uma concepção de Igreja centrada 

apenas nos ministérios ordenados, para uma Igreja na qual os leigos (as) se sentem 

corresponsáveis e ativos; afirmando a eclesiologia do Povo de Deus de Igreja Comunhão 

e Participação como pediu o Vaticano II; 

- Manter viva a exigência de uma ação pastoral mais evangelizadora e criativa em 

face das novas situações da sociedade; em face da nova distribuição dos territórios 

geográficos das cidades.606 

A Igreja tem um desafio permanente em devolver ao povo o sentido celebrativo 

da Palavra viva e eficaz, em seus aspectos mais significativos como chamado atual, 

acontecimento divino e fonte geradora de vida nova. A forma litúrgica de celebrar a 

Palavra de Deus reafirma a opção da Igreja pela organização de pequenas comunidades.607 

Tanto o Documento de Puebla, o Catecismo da Igreja Católica e a Conferência de 

Aparecida, já há tempo chamam a atenção de que é preciso viabilizar na Igreja o exercício 

dos ministérios e serviços dos leigos (as) como resposta às reais necessidades 

evangelizadoras da Igreja: 

 

Na América Latina, sobretudo nas regiões onde os ministérios 
hierárquicos não estão suficientemente promovidos, fomenta-se 
também, sob a responsabilidade da hierarquia, uma criatividade 

                                                            
603 Cf BUYST, Ione. Celebração Dominical da Palavra. In: BUYST, Ione; FRANCISCO, Manoel J. O 
Mistério celebrado; memória e compromisso II. 2004, p. 130.  
604 Cf PALUDO, Faustino. A Celebração da Palavra de Deus. In: Manual de liturgia IV; A celebração do 
mistério pascal. Brasília: Edições CNBB, 2007, p. 183.   
605 Cf TABORDA, Francisco. Fazei isto em meu memorial: a Eucaristia como sacramento da unidade. In: 
CNBB. A Eucaristia na vida da Igreja; subsídios para o Ano da Eucaristia. São Paulo: Paulus, 2005, p. 
86. 
606 Cf DAp. São Paulo: Paulus, 2008, n. 290. 
607 Cf FLORES, Juan Xavier. Introdução à teologia litúrgica. São Paulo: Paulinas, 2006, p. 405.  
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espacial e instauração dos ministérios ou serviços que podem ser 
exercidos pelos leigos, de acordo com as necessidades da 
evangelização.608 
 

 

Depois de celebrar a Palavra, ainda que as pessoas se separem e retornem para 

suas casas e para o convívio social, laços fraternos e vínculos batismais terão sido 

estreitados. O importante é conduzir as pessoas ao compromisso de vida, e conformar 

suas atitudes diárias com o Mistério celebrado. O mesmo Cristo que se celebra é Aquele 

que se tem o dever de viver o seu Mistério. Partir para a vida com a confiança de que a 

presença do Senhor é constante. Viver a missão em ação de graças e fazer da vida um 

culto agradável a Deus, produzindo frutos que permaneçam.609 

                                                            
608 DOCUMENTO DA CONFERÊNCIA DE PUEBLA. São Paulo: Paulus, 1995, n. 833; Cf CIC n. 230; 
Cf DAp, 2008, n. 1384. 
609 Cf CORBON, Jean. A fonte da liturgia. Lisboa: Paulinas, 1999, p. 155; Cf CNBB. Doc n. 52, n. 92.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Celebrar a Palavra é uma oportunidade de encontrar-se  

com a misteriosa presença de Deus que age no mundo.  

Os batizados precisam ter acesso ao tesouro abundante da  

Palavra de Deus; encontrar-se com Jesus, Palavra Encarnada; 

e sentir como Ele renova as relações, favorece o compromisso  

com a justiça e estimula a construção de um mundo melhor,  

mais próximo do Reino de Deus”  

 

 O Concílio Vaticano II, foi um evento e um marco excepcional de colaboração e 

de discernimento comum entre bispos, padres, teólogos e leigos (as) de todos os 

continentes. Ele permitiu à Igreja renovar a inteligência de sua missão a serviço de um 

mundo em plena mutação. Com efeito, a renovação do Vaticano II foi vivida de modo 

diferente e teve uma recepção diferenciada segundo os diversos contextos geográficos, 

sociais, culturais e eclesiais. Essas experiências diferentes tiveram repercussões sobre as 

interpretações teológicas do Concílio Vaticano II e provocaram, às vezes, conflitos entre 

pessoas, tensões entre instituições, desacertos entre comunidades. Todavia, o Vaticano II, 

permanece para todos um acontecimento do Espírito Santo e uma bússola segura para 

orientar a vida cristã de todos. 

 Cinquenta anos depois do Vaticano II e da promulgação da Constituição 

Sacrosanctum Concilium, sobre a Sagrada Liturgia, primeiro documento conciliar, carta 

magna para uma renovada vida litúrgica das comunidades eclesiais, o Espírito de Deus, 

não para de soprar para um constante impulso de renovação da Igreja em si. Também, 

não é de se estranhar que todo caminho novo se depare tanto com exageros, vícios e 

desvios; como também com sinais de tendências ao retrocesso em relação ao que foi o 

sonho do então Papa João XXIII. É preciso caminhar para o amadurecimento e que a 

Igreja se identifique na prática de celebrar com o modelo eclesial proposto pelo Concílio 

Vaticano II e se afaste nesta esfera do formato tridentino que existia até o último Concílio. 

 Pelo que se lê por exemplo, no número 33 da Constituição Pastoral Gaudium et 

Spes, o Concílio Vaticano II não tinha a pretensão de dar uma resposta a todas as questões 

da Igreja, mas convidava a discutir, com toda abertura do espírito, os problemas colocados 

à Igreja e ao mundo. Por isso mesmo, no decorrer dos anos pós-conciliares, a tarefa da 
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teologia consistiu em aprofundar suas intuições, prosseguir as frentes de trabalho abertas 

pelo Vaticano II e a enfrentar novas questões que ele não tinha podido antecipar. 

 O Vaticano II é portador de grandes intuições, ainda hoje fecundas. Ele sugere um 

método ou uma maneira de proceder juntos para abordar questões novas num diálogo 

aberto e livre. Indica uma direção e orienta de novo o pensamento para muitas questões 

como no caso dessa Dissertação – a Celebração da Palavra de Deus e elementos 

restaurados na liturgia da Igreja. É preciso ler os sinais dos tempos; discernir a presença 

de Deus nas realidades concretas e cotidianas da história e das culturas; escutar Deus que 

interpela através dos pobres, marginalizados e excluídos; pensar a unidade e a 

diversidade; promover um Evangelho de reconciliação e não de divisão; insistir no 

diálogo fraterno como único meio inspirador para vencer e superar as diferenças e fazer 

a vontade Daquele que pelos homens se encarnou, morreu e ressuscitou, cuja memória se 

celebra e se atualiza perpetuamente na Sagrada Liturgia da Igreja – Jesus Cristo. 

 Até o Vaticano II, nos últimos séculos a Igreja havia adquirido inércias que a 

desorientavam na realização de sua missão. Tal significativa experiência de diáspora que 

a Igreja vivia de si mesma; o mal estar de muitos cristãos exigiam mudança qualitativa na 

Igreja, unida aos inumeráveis esforços de muitas pesquisas e estudos para voltar às fontes 

mais puras da revelação e da fé. 

 Quando em 1989, a Conferência Nacional do Bispos do Brasil, lançou o 

Documento 43, sobre a “Animação da vida litúrgica no Brasil, vislumbrou-se uma 

primavera e um marco de referência para a percepção da renovação litúrgica na realidade 

eclesial brasileira, particularmente. Nos primeiros anos pós-conciliares, constatou-se a 

celebração nas línguas vernáculas, a mudança de estilo celebrativo, a simplificação dos 

ritos, a alegria e participação dos cantos e um grande número de cursos de formação 

litúrgica. Tudo para reafirmar e concordar com o Padres Conciliares do Vaticano II, de 

que a Liturgia é a primeira e principal fonte de espiritualidade de todo cristão. A Liturgia 

é a primeira e principal catequese; de onde se bebe dos mistérios celebrados e se produz 

frutos na vida cotidiana. 

 As conquistas da renovação litúrgica, particularmente, a recuperação e 

entendimento teológico e eclesial da Celebração da Palavra de Deus, deixaram traços 

transformadores na vida da Igreja e depois de mais de 50 anos, ainda são assumidos pelas 

comunidades como grande novidade do Espírito de Deus. Hoje se tem um outro olhar e 

uma outra vivência sobre as Celebrações das Comunidades, mesmo, quando se depara 

com exageros e distorções, que muitas vezes, dão espaço privilegiado para alguns grupos 
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de resistência à renovação litúrgica, em nome de uma pseudo-ortodoxia, adesão a 

movimentos de retrocessos, rubricismos e rigidismos litúrgicos. 

 Em relação à esse tendência de fechamento, é oportuno recordar o vasto 

pronunciamento do Papa Francisco no dia 24 de agosto de 2017, por ocasião do encontro 

na Sala Paulo VI com os participantes da Semana Litúrgica Nacional Italiana. Dizia 

Francisco que não basta reformar os livros litúrgicos para renovar a mentalidade. A 

educação litúrgica de pastores e fiéis é um desafio a ser enfrentado sempre de novo. 

Francisco deixou claro que a reforma litúrgica é irreversível, pois, se deram 

acontecimentos substanciais e não superficiais. O Vaticano II e a reforma litúrgica são 

dois eventos diretamente ligados, que não floresceram repentinamente, mas foram 

longamente preparados, lembrou o Papa. Toda reforma ocorrida requer tempo, recepção 

dos fiéis, obediência prática, sábia atuação celebrativa por parte, antes, dos ministros 

ordenados, mas também dos outros ministros, dos cantores e de todos aqueles que 

participam da liturgia. Para Francisco a dimensão popular da liturgia recorda que ela é 

inclusiva e não exclusiva, criadora de comunhão com todos. 

 Na ocasião, Papa Francisco ainda recordou o Beato Papa Paulo VI, que afirmou 

que chegara o momento de deixar cair novamente os fermentos desagregadores, 

igualmente perniciosos em um sentido e em outro, e de aplicar integralmente nos seus 

justos critérios inspiradores, a reforma aprovada no Vaticano II. Francisco iluminou 

novamente o caminho da esperança ao se pronunciar dizendo que ainda há trabalho a ser 

feito, redescobrindo os motivos das discussões realizadas com a reforma litúrgica, 

superando leituras infundadas e superficiais, recepções parciais e práticas que a 

desfiguram. É preciso ter uma liturgia viva para uma Igreja viva. A liturgia é vida para 

todo o povo da Igreja. Por sua natureza, a liturgia é de fato popular e não clerical, sendo 

sempre uma ação para o povo e do povo. 

 O Papa Francisco enfatizou ainda que os fiéis não podem assistir como estranhos 

e mudos espectadores ao mistério da fé celebrado na liturgia, mas tem o direito de 

compreender por meio de ritos e preces, participando da ação sagrada de maneira 

consciente, piamente e ativamente. (Cf https://goo.gl/BqSQb9) 

 De fato, o homem e a mulher desses tempos, mais do que nunca necessitam de ser 

místicos para levar adiante uma saudável espiritualidade cristã; precisam ser iniciados 

numa madura mistagogia e é nessa esfera que a Palavra de Deus encontra terreno fecundo 

e fértil. Para ser compreendida e entendida; nada mais eficiente do que celebrá-la; pois, 

celebrar a Palavra de Deus em pequenas comunidades, como numa família reunida na 
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sala de sua casa ou na varanda de seu apartamento, fomenta a vontade de buscar a 

Comunidade maior reunida na paróquia; de buscar essa mesma Palavra que se faz Carne 

em todas as vezes que se celebra a Eucaristia, particularmente aos Domingos nas 

Catedrais, Igrejas Matriz e/ou Capelas. 

 Os batizados carecem de ser evangelizados, por isso, carecem de mais tempo e de 

mais frequência e contato com a coisas sagradas, particularmente a espiritualidade vinda 

liturgia. Esta Dissertação insistiu inúmeras vezes através de seus comentadores, de que é 

preciso valorizar a Palavra de Deus; celebrá-la como fonte de fé; privilegiar os elementos 

recuperados na liturgia pelo Vaticano II e finalmente crer que a Celebração da Palavra de 

Deus tem valor sacramental e portanto nela se concretiza o Mistério Pascal de Cristo. 

 De tantas obras e pesquisas realizadas, essa Pesquisa não primou em defender o 

seu valor onde não há missa ou presbítero, mas quis salientar que é imprescindível lançar 

mão desta recuperação que o Vaticano II deu para a Igreja, e dela usar como meio eficaz 

de evangelização, pois, a Igreja, continua batizando aos montes e não conseguindo 

evangelizar os que batiza, na mesma proporção. A liturgia é a expressão mais completa 

do mistério da Igreja. Nela, faz-se presente a salvação porque o acontecimento Cristo, 

que é passado segundo as categorias históricas, torna-se presente meta-histórico, 

atualidade e poder salvífico do Ressuscitado glorioso, por obra do Espírito Santo, no hoje 

da existencial fiel. Assim a liturgia não é mera recordação; é antes de tudo presença 

misteriosa, mas real do Senhor e sua força libertadora em meio a seu povo. Essa presença 

não é uma simples presença dos acontecimentos da vida de Jesus, mas de sua própria 

Pessoa. 

 Na verdade, para uma população que não para de crescer, ainda são poucas as 

paróquias, as igrejas, os diáconos e os padres. Os centros urbanos não param de crescer e 

de se estender. As igrejas cristãs, seitas e outras filosofias não param também de estender 

seus trabalhos, e muitas vezes comprometem a verdadeira identidade cristã. Por isso, é 

tão importante abandonar o clericalismo e fundamentalismo deslocado e impróprios a 

estes tempos, e facilitar a evangelização das famílias, dos grupos, dos trabalhadores e 

pessoas em geral. Não é suficiente dar o sacramento, é preciso dar o evangelho. 

Evangelho que está na Palavra de Deus; Palavra de Deus que a Igreja já ensinou a celebrar 

com simplicidade e fidelidade como meio de nutrir, manter, crescer e amadurecer na fé 

cristã. 

 No pôr do sol desta Pesquisa a Igreja é presenteada com o Motu Próprio Magnum 

Principium do Papa Franscisco, vigorando desde 01 de outubro de 2017, estabelecendo 
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que a tradução de textos litúrgicos, aprovada pelas Conferências Episcopais nacionais, 

não sejam mais submetida à revisão por parte da Santa Sé (recognitio), mas à confirmação 

(confimatio). Desta forma, a Santa Sé ratifica, em substância, o trabalho dos episcopados, 

obviamente pressupondo a sua fidelidade e a correspondência ao texto litúrgico original. 

Porém, acontece uma valorização: a oração litúrgica deve se adaptar à compreensão do 

povo para ser plenamente vivida, com um estilo expressivo, fiel aos textos originários, 

mas capaz de comunicar o anúncio da salvação em qualquer contexto linguístico e 

cultural. 

 Continuando a viver tempos de Francisco, a Igreja prossegue numa esperançosa 

conjuntura eclesial que motiva a seguir no caminho do Vaticano II. Papa Francisco 

assumiu decididamente o modelo de Igreja do Concílio Vaticano II: enaltece a 

sinodalidade; celebra de um jeito simples, sóbrio e solene; preocupa-se com os problemas 

do povo mais pobre e vai sujar seus pés sem medo nas periferias existências do mundo 

inteiro. Ele faz parte do grupo de pastores que aderiu em sua vida e sua prática pastoral à 

recepção criativa do Concílio Vaticano II. Sabe-se da influência dos pronunciamentos e 

do estilo de cada Papa vigente, e isso pode e deve impulsionar as pesquisas e estudos 

nessa área de uma Igreja ministerial e inclusiva. Quando o assunto é a Sagrada Liturgia, 

é bom que haja na Igreja a parcialidade e a consequente diversidade de opiniões; 

funcionam como riqueza e ao confrontá-las ajudam a todos a compreender que a grande 

parte dos humanos é parcial e ninguém abarca a totalidade, só Deus é total; a parcialidade 

é dura, mas é fonte de enriquecimento. 


	INTRODUÇÃO
	CAPÍTULO I
	CAPÍTULO II
	CAPÍTULO III
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	CONSIDERAÇÕES FINAIS

